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APRESENTAÇÃO

A memória se faz presente no olho que vê o Caderno de Resumos do 1º Congresso de Lei-
tura do Brasil – COLE —, nas prateleiras da secretaria da Associação de Leitura do Brasil.

A capa traz a data – 23/24 set.1978 - e o local – Campinas. Traz ainda uma imagem, em 
tons de marrom, de um grande livro semi-aberto. Diante dele, de costas para o leitor, um 
homem bem menor do que o livro espia suas páginas. O livro, em pé, grande, imponente e 
altivo, oferece uma idéia do seu poder e de sua importância para o homem que o abre, que o 
olha. Quer estar dentro dele?  

  Essa imagem da capa aparece reproduzida mais duas vezes, uma dentro da outra. 
Jogo de sombra e de luz, espelhamento de imagens que multiplica um ato, um indivíduo, um 
objeto sucessivamente colocados próximos. Encontro marcado, necessário, multiplicado.

Vamos abrir o Caderno de Resumos. Duas epígrafes apresentam-se,  uma abaixo da outra. 
A primeira transcreve um trecho de Osman Lins: “Tentar fazer com que o livro, para o gran-
de público brasileiro, deixe de ser algo estranho e exótico...”. A outra, uma frase de Antonio 
Gramsci, reforça que o encontro não é casual, precisa ser provocado, precisa ser uma ação 
política, para que não seja para poucos: “Já que o povo não vai ao livro (a um certo tipo de 
livro, o dos literatos profissionais), então o livro irá ao povo [...] o livro deve tornar-se intima-
mente nacional-popular [...] a fim de ir ao povo.”. 

Capa e epígrafes ganharam sentidos no momento social e político em que esse 1º COLE 
acontecia. Momento intenso, dado por palavras de ordem, como liberdade, democracia, 
conscientização, militância, transformação, crítica. Espaço para aglutinar e socializar idéias, 
projetos, experiências, até então silenciados pela ditadura.  Espaço coletivo de luta para a 
democratização da leitura. 

A Comissão Organizadora deste primeiro evento foi composta por um pequeno gru-
po de professores universitários e de bibliotecários, que naquela ocasião fundaram o 
COLE e o 1º Congresso de Biblioteconomia (1º COBI).  As entidades responsáveis pelo 
evento eram três: Faculdade de Educação da Unicamp (Departamento de Metodologia 
de Ensino), Prefeitura Municipal de Campinas (Secretaria de Cultura) e Associação Cam-
pineira dos Bibliotecários. 

Com 99 páginas, o Caderno de Resumos deste 1º COLE é dividido em três partes: os 
resumos do 1º COLE (páginas 2 a 63); os do 1º COBI (páginas 64 a 84); e a avaliação do 
1º COLE. São páginas datilografadas em máquina IBM, elétrica, num tempo em que os 
congressistas preenchiam a mão ou datilografavam as fichas de inscrição para participa-
ção e enviavam-nas pelo correio ou entregavam-nas diretamente na Secretaria Municipal 
de Cultura de Campinas. Datilografado, em preto e branco, sem imagens e sem sofisti-
cação alguma no tipo de edição ou impressão, o Caderno materializa um tempo, registra 
idéias, põe-nos em contato com os primeiros idealizadores e colaboradores do COLE. 
Muitos ainda estão conosco, em corpo e alma. 

Outros dados nos são oferecidos. Duzentos e poucos congressistas participaram 
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como ouvintes, no sábado e no domingo, no Teatro Interno do Centro de Convivência 
Cultural de Campinas, de três mesas-redondas e nove conferências. As temáticas eram: 
1. Literatura infantil; 2. Divulgação da Cultura; 3. Revistas pedagógicas e atualização do 
professor. Em torno delas, as conferências e comunicações apontavam como preocupa-
ções a teleducação ou telerrepressão; cultura hoje, linguagem plural; leitura e discurso 
pedagógico; aprendizagem da leitura e contexto cultural; o método de Paulo Freire e de 
alfabetização: teoria e prática; e outras. 

Além da 1ª Feira do Livro, organizada por oito livreiros da cidade, os congressistas pu-
deram assistir a sessões de filmes sobre literatura nacional: documentário Problemática da 
leitura, canal 13 – TV Bandeirantes e A navalha na carne, direção de Braz Chediak.

Fechemos o 1º Caderno de Resumos. Do 1º Congresso de Leitura do Brasil, em 1978, 
para este de agora, o 17º, muita coisa mudou. Mudaram as condições políticas; a discussão em 
torno da educação e da escola pública; o mercado editorial; a produção de pesquisas ligadas ao 
mundo da leitura, do livro e da escrita; as relações entre as políticas públicas, a universidade, a 
escola. Mudanças, mas também permanências. 

Os versos de Manoel de Barros movimentam um diálogo com ambas as imagens: “Eles, 
os versos, não mais as epígrafes, dão o tom e a temática do evento.

A tônica insistente continua a ser a luta para que as pessoas indistintamente exerçam as 
práticas de leitura como um direito de cidadania e possam usufruir dos bens culturais produ-
zidos em sociedade. Mas o tom, talvez mais poético, soa menos militante, menos inflamado. 
Sem perder a lucidez dos propósitos e da realidade a enfrentar, a luta instala-se também pelo 
desarranjo das palavras de ordem, da linguagem que não se faz mais apenas ouvir e pensar. 

O Caderno de Atividades e Resumos do 17º COLE está agora em suas mãos. Nele estão 
registrados as entidades promotoras, os apoios, os parceiros. Outros, novos, os mesmos de 
outrora, muitos. A página com os “Créditos e Agradecimentos” é reveladora do trabalho co-
letivo, a muitas mãos, para dar conta, hoje, de um congresso do porte do COLE. 

Até o momento são mais de 5.000 inscritos, dos quais 3.002 são congressistas que apre-
sentarão trabalhos nas 384 sessões de comunicações que acontecerão em três tardes, no perí-
odo de 20 a 24 de julho, espalhadas por 13 espaços da Unicamp. São 5 conferencistas interna-
cionais e 4 nacionais; 71 integrantes de 23 mesas-redondas; 113 pesquisadores que compõem 
a Comissão de Avaliação dos Resumos. 

As 33 atividades culturais, promovidas pela ALB e espalhadas por diferentes espaços 
dentro da Unicamp, oferecem aos congressistas diferentes exposições, oficinas, apre-
sentação de teatro, música, filmes. Elas dão continuidade a uma tradição criada por este 
Congresso, ao longo dos 30 anos: discussão acadêmica num ambiente de festa cultural e 
de confraternização. 

É neste clima que comemoramos os 30 anos de COLE e colocamos mais uma vez na 
pauta a leitura como um direito de todos, como uma prática cultural que produz no leitor um 
modo de conhecimento de si mesmo, de sua existência no mundo, de suas relações com os 
homens. Um conhecimento que pode ser sempre diverso, contraditório e cumulativo; (que 
pode ser) ampliado.
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Um conhecimento do homem que lembra, revê, transvê pelo olhar que engendra, no 
presente, o futuro e o passado. Não é um olhar contemplativo, nem saudosista, muito menos 
obsessão pelo novo, pelo moderno. No fluxo e no movimento da temporalidade, o homem, 
instalado no presente que aponta seu passado e seu futuro, pode usufruir dos objetos e dos 
espaços culturais de forma mais constante, freqüente e diversa, em suas práticas de leitura. 

Comissão Organizadora 17º COLE
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TEMÁRIO
O olho vê, a lembrança revê,  

e a imaginação transvê. É  preciso transver o mundo¹.   
30 Anos de Cole

APRESENTAÇÃO 

O 1º COLE – Congresso de Leitura do Brasil foi realizado em Campinas em 1978. No 
transcorrer de seus 30 anos, o evento conseguiu, além de credibilidade e respeitabilidade 
(Qualis A – pela CAPES), uma grande projeção nacional no debate da leitura em nosso país, 
principalmente da leitura escolarizada. 

Com periodicidade bianual instalada a partir de 1981, o COLE  reúne e aproxima diferen-
tes profissionais nacionais e estrangeiros ligados ao universo do livro e da leitura como espaço 
de reflexão e socialização de experiências, de produção e divulgação de pesquisas e projetos 
educativos, de aprofundamento e entendimento das práticas culturais, de atuação e incentivo 
a políticas públicas. Nessa linha do tempo de mais de 30 anos, o COLE criou uma tradição 
de rigor naquilo que acredita e propõe para o campo da leitura no Brasil. Tanto é assim que 
os três últimos Coles (2003, 2005 e 2007) reuniram na Unicamp mais de 4.500 participantes 
inscritos e uma média de 2000 trabalhos em   sessões de comunicação. 

A 17ª edição, agendada para o período de 20 a 24 de julho de 2009, pretende não apenas co-
memorar esses 30 anos de história do COLE, mas também divulgar a história do evento em um 
espaço de discussão do seu itinerário no cenário cultural e educacional do Brasil e de reflexão e 
construção de  novos caminhos de atuação e parcerias na luta pela democratização da leitura. Mais 
especificamente, o 17º COLE pretende ser retrospectivo, debruçando-se e refletindo sobre o vasto 
acervo constituído ao longo do seu percurso, e propositivo, reforçando e delineando idéias que 
venham a se transformar em sustentáculos para a democratização da leitura no país.

Nunca é demais lembrar a paisagem social das práticas de leitura no Brasil a fim de con-
textualizar  e enaltecer o trabalho que vem sendo feito pela  ALB desde a sua fundação em 
1982 quando, dentre outros objetivos, a entidade se transformou na principal responsável pelo 
planejamento, execução e avaliação do COLE. Destacando o fato de estarmos vivendo em 
2008, terceiro milênio, essa paisagem -  ainda  e infelizmente - é repleta de múltiplos desafios, 
de contradições e de indagações. É preciso imaginação para conhecer melhor os problemas 
ligados à leitura em nossa contemporaneidade. É preciso imaginação para transver o mundo, 
para insistirmos em um mundo da leitura e dos livros, que seja melhor,  justo e democrático. 

No apelo de Manoel de Barros  - “O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É  
preciso transver o mundo” -  criamos o 17º COLE. Trata-se de numa exaltação à história que 
esse evento consolidou. Trata-se de um desafio para a conquista de uma sociedade leitora, em 
que as pessoas, indistintamente, exerçam as práticas de leitura enquanto um direito de cida-
dania e, dessa forma, possam usufruir dos bens culturais produzidos em sociedade. Possam 
democraticamente participar do mundo da escrita.

 1. Manoel de Barros, “As lições de R.Q.” in Livro Sobre Nada. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 75.
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DIA 20 JULHO - segunda feira

MANHÃ

Local: Ginásio Multidisciplinar da Unicamp

08h30 - RECEPÇÃO AOS CONGRESSISTAS 
(informações, pastas, inscrições de última hora) 

10h30 - Abertura Oficial - Mesa de Autoridades
Hélio de Oliveira Santos, Prefeito Municipal 
de Campinas
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Educação do Estado de São Paulo
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congressistas 

DIA 20 JULHO - segunda feira

TARDE

Local: Ginásio Multidisciplinar da Unicamp

14h00 às 15h30 - CONFERÊNCIA DE 
ABERTURA
“É preciso transver a realidade da leitura no 
Brasil”
Adalberto Müller (UFF) 
Moderador: Carlos Eduardo de Albuquerque 
Miranda (FE/Unicamp) 

14h00 às 15h30 – INTERVALO

16h00 às 17h00 – MESA REDONDA 

“Homenagens do 17º COLE: Affonso 
Romano Sant’ Anna; Bartolomeu Campos de 
Queirós; Elias José (in memoriam); Haquira 
Osakabe (in memoriam)”
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PROGRAMAÇÃO GERAL

17h00 – INTERVALO
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INTERNACIONAL
“Estar junto para ler ou ler para estar junto” 
Jean Hébrard (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales– Paris/França) 
Moderadora: Débora Mazza (FE/Unicamp)

DIA 21 JULHO - terça feira

MANHÃ

08h30 às 10h00 - CONFERÊNCIA
 INTERNACIONAL
“Leitura, literatura e autobiografia”
Nora Elena Catelli Quiroga (Universidade de 
Barcelona- Espanha)
Moderadora: Gabriela Fiorin Rigotti (ALB) 
 
10h00 – INTERVALO

10h30 às 12h00 – MESAS REDONDAS
(concomitantes)

Mesa 1 - “30 anos de COLE: Memórias e 
Imagens” 
Ana Luiza B. Smolka (GPPL FE/Unicamp)
Milton J. Almeida - (OLHO FE/Unicamp)
Moderadora: Rosalia de Angelo Scorsi - 
(OLHO FE/Unicamp)
Local: APEU 1 (Centro de Convenções)

Mesa 2 - “Políticas Públicas de Leitura” 
Alayde Maria Pinto Digiovanni 
(Superintendente da Secretaria de Educação 
do Estado do Paraná / SEED-PR)
Maria Inês Fini (Secretaria de Educação do 
Estado do São Paulo)
Marcelo Soares Pereira da Silva (UFU/
Uberlândia)
Moderador: José Castilho (PNLL/MINC/MEC) 
Local: APEU 2 (Centro de Convenções)

Mesa 3 - “Prática de Leitura, Gênero, 
Exclusão” 
Maria Rosa M. de Camargo (UNESP- Rio 
Claro) 
Maria Arisnete Câmara de Morais (UFRN) 
Maria Teresa Santos Cunha (UDESC) 
Local: APEU 3 (Centro de Convenções) 

Mesa 4  - “Leitura, Escola, História” 
Marta Maria Chagas de Carvalho(FE/USP) 
Jean Hébrard ( École des Hautes Études – França) 
Maria Rita de Almeida Toledo (PUC- SP)
Local: Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
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Mesa 5 - “Mídia, Educação e Leitura” 
Maria Inês Ghilardi Lucena (PUC-Campinas) 
Adilson Citelli (USP) 
Pedrinho Guareschi (PUC-RS) 
Local: Auditório do Instituto de Artes (IA)

Mesa 6  - “Leitura e escrita em Língua 
Estrangeira”
Maria José Coracini (IEL/Unicamp)
Eliane Righi de Andrade (Unicamp) 
Ernesto Sérgio Bertoldo ( UFU- Uberlândia)
Local: Auditório da Biblioteca Central (BC)

Mesa 7 - “Os impactos da reforma 
ortográfica no ensino de língua portuguesa”
Luiz Antônio da Silva (FFLCH/USP) 
Maria Helena de Moura Neves 
(UPMackenzie/UNESP- Araraquara) 
Francisco Roberto Savioli (Platão) (ECA/USP) 
Local: Salão Nobre da Faculdade de 
Educação (FE)

Mesa 8  - “Leitura, Escrita e Educação 
Matemática” 
Celi Lopes (Universidade Cruzeiro do Sul)
Beatriz D´Ambrosio (Miami University - 
Oxford/Ohio - EUA)
Adair Mendes Nacarato (Universidade S. Francisco)
Local:  Auditório do Instituto de Matemática, 
Estat. e Comp. Científica - IMECC)

12h00 - ATIVIDADES CULTURAIS

DIA 21 JULHO - terça feira

TARDE

14h00 às 17h30 - SESSõES DE 
COMUNICAÇÃO

18h00 - CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 
“Reflexões sobre a história da leitura” 
Peter Burke (Universidade de Cambridge - 
Inglaterra) 
Moderadora: Raquel Salek Fiad (ALB)

20h00 - Assembléia Bianual Ordinária da ALB
Participantes: Associados da ALB/2009
Local: Auditório da Faculdade de Educação 
(FE/Unicamp)

22 JULHO - quarta feira

MANHÃ

08h30 às 10h00 - CONFERÊNCIA 
NACIONAL
“Leitura e Invenção” 
Ignacio Loyola Brandão (escritor)
Moderadora: Maria Lúcia Bachiega 
(Prefeitura Municipal de Campinas)

10h30 às 12h00 – MESAS REDONDAS 
(concomitantes)

Mesa 9 - “30 anos de COLE: Temáticas e 
Moções” 
Maria Rosário Mortatti – (UNESP – Marilia) 
Luiz Percival Leme Britto – (UNISO) 
Moderador: Luciane Moreira de Oliveira 
(ALLE/FE-Unicamp)
Local: APEU 1 (Centro de Convenções)

Mesa 10 - “Retratos da Leitura no Brasil” 
Galeno Amorim (MEC)
Maria Antonieta Cunha (UFMG)
Moderadora: Esméria Savelli – (UEPG)
Local: APEU 2 (Centro de Convenções)

Mesa 11 - “Educação, Políticas Públicas e 
Pessoas com Deficiência” 
Shirley Silva (FE/USP)
Jorge Mario P. de Andrade (DEFNET)
Rosita Edler Carvalho (UERJ)
Local: APEU 3 (Centro de Convenções)

Mesa 12  - “Letramento e Alfabetização”
Sara Mourão - CEALE/UFMG
Antonio Augusto G.Batista - CEALE/UFMG 
Local: Ginásio Multidisciplinar (grande 
auditório)

Mesa 13 - “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena no currículo escolar: como atender 
à lei 11645 ?”
Domingos Barros Nobre (UERJ)
Anselma Garcia de Sales (Núcleo de Estudos 
Negros/Unicamp) 
Moderador: Gilberto Machel Veiga D’Angelis 
(Kamuri).
Local: Auditório do Instituto de Matemática, 
Estat. e Comp. Científica - IMECC

Mesa 14 - ”Literatura para Crianças e Jovens” 
Elizabeth D’Ângelo Serra – (FNLIJ) 
Marisa Lajolo (IEL/Unicamp)
Simone Monteiro - SME / RJ
Local: Auditório da Biblioteca Central (BC)

Mesa 15 -“Leitura e Produção no Ensino 
Superior” 
Valdir Heitor Barzotto (FE/USP) 
Maria das Graças Rodrigues, (UFRN/ ANPGL)
Claudia Rosa Riolfi (FE/USP)
Local: Salão Nobre Faculdade de Educação (FE)

12h00 - ATIVIDADES CULTURAIS

22 JULHO - quarta feira

TARDE

14h00 às 17h30 - SESSõES DE 
COMUNICAÇÃO
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18h00 - Conferência Internacional 
“Leitura: Fusão de Culturas, Olhares e 
Linguagens”
Héctor Rubén Cucuzza (UN de Luján e UN 
de la Plata - Argentina)
Moderadora: Heloísa Pimenta (FE/Unicamp) 

DIA 23 JULHO - quinta feira

MANHÃ

8h30 às 10h00 - CONFERÊNCIA 
NACIONAL 
“Leitura e Diversidade” 
Marisa Vorraber Costa (UFRGS; ULBRA)
Moderador: Heitor Gribl (ALB) 

10h00 - INTERVALO

10h30 às 12h00 - MESAS REDONDAS 
(concomitantes) 

Mesa 16 - “Linguagens em Educação 
Infantil” 
Ana Lúcia Goulart de Faria (GEPEDISC – 
FE/UNICAMP) 
Luiz Percival Leme Britto (UNISO)
Ligia Aquino (UERJ)
Local:  APEU 3 (Centro de Convenções 
Unicamp)

Mesa 17 -  “30 anos de COLE: Projeções” 
Edmir Perrotti (ECA/USP ) 
Regina Zilberman (UFRGS)
Moderadora: Marisa Lajolo (IEL/Unicamp)
Local: APEU 1 (Centro de Convenções)

Mesa 18 - “Educação de Jovens e Adultos” 
Roberto Catelli Jr (Ação Educativa)
Sérgio Haddad (Ação Educativa/ FBDH)
Maria Margarida Machado (UG-Goiás)
Local: APEU 2 (Centro de Convenções)

Mesa 19 - “Encontro do PROLER” 
Eliane Pszczol ( PROLER/ Biblioteca 
Nacional/ MINC)
Márcio Gonçalves Bentes de Souza (escritor)
Heleusa Figueira Câmara (PROLER/Vitória 
da Conquista, BA)
Local: Auditório  do IMECC  Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica

Mesa 20 -“Produção de Conhecimento, 
Saberes e Formação Docente” 
Guilherme do Val Toledo Prado (GEPEC - 
FE/Unicamp) 
Dario Fiorentini (CEMPEM - FE/Unicamp)
Marli Eliza D. Afonso de André (PUC-SP) 
Local: Ginásio Multidisciplinar da Unicamp 

Mesa 21 - “Bibliotecas: desafios e práticas” 
Gláucia Mollo (Prefeitura Municipal de 
Campinas)
Luiz Augusto Milanesi (ECA/ USP)
Graça Maria Fragoso
Local: Auditório da Biblioteca Central (BC)

Mesa 22 - “Escrita, Imagens, Criação: diferir” 
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim 
(DELART - FE/Unicamp)
Thiago de la Torre de Carvalho (IA/FE/
Unicamp)
Thiago Liguori (IA/Unicamp)
Giuseppe Campuzano (Museo Travesti del 
Peru - Lima/Peru) 
Local: Salão Nobre da Faculdade de 
Educação (FE)

12h00 - ATIVIDADES CULTURAIS

DIA 23 JULHO - quinta feira

TARDE

14h00 às 17h:30 - SESSõES DE 
COMUNICAÇÃO

18h00 - Conferência Internacional
“Leitura e memória”
Xosé Antonio Neira Cruz (Universidade de 
Santiago de Compostela - Galícia - Espanha)
Moderadora: Ana Lucia Guedes-Pinto (FE/
Unicamp) 
 

DIA 24 JULHO - sexta feira

MANHÃ

09h00 - Sessão de Encerramento do 17º COLE
Local: Ginásio Multidisciplinar

10h00 - Conferência de Encerramento
“Traços da Memória: aprendizagem e 
exercício da escrita em cadernos escolares”
Ana Chrystina Venancio Mignot (UERJ)
Moderadora: Maria Rosa Rodrigues Martins 
de Camargo (ALB)
 
12h00 - Atividade Cultural 
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ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

Para ter acesso a todas as atividades,  
o congressista deverá apresentar obrigatoriamente  

o crachá de identificação do 17º COLE.  
Consulte os locais no mapa “Oriente-se”  

ou peça ajuda aos monitores.

Prédio da BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes
Coordenação Geral das Atividades do SBU: Valéria dos Santos Gouveia Martins – 
Coordenadora Associada do SBU 

- Circuito de Leitura – Mostras e Exposições (Programação SBU)
Responsável: Tereza Nonatto – Bibliotecária
De 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 17h00, 3º piso

Exposições: 
- “Literatura Colonial Brasileira”: exposição de livros raros do século XVIII ao início do 
século XIX
- “Dedicatórias”: mostra de livros autografados de personalidades ilustres
- “História em quadrinhos: leitura ao alcance de todos”
Vídeo: “Desafios das diferenças”
Mostra: Fotos (Biblioteca Espaço em Movimento) 

- Visita monitorada “Biblioteca Espaço em Movimento” (Programação SBU)
Responsável: Danielle Dantas de Sousa e Equipe 
De 2ª a 6ª feira, das 16h30 às 17h30 

- Exposição: “Equipamentos e novas tecnologias para Bibliotecas” (Empresa 3M/ 
Programação SBU)
De 2ª a 6ª feira, manhã e tarde, piso térreo

- Oficinas (Programação SBU) 
Responsável: Valéria dos Santos Gouveia Martins - Coordenadora Associada do SBU 

ATENÇÃO – Para participação das  
oficinas abaixo, o congressista deverá fazer  

sua inscrição prévia e retirada de senha de acesso  
no prédio da Biblioteca Central César Lattes.
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Oficina “Internet como ferramenta de acesso e uso da informação” – 25 vagas
Responsável: Danielle Dantas de Sousa e Joana D´Arc P. Silva – Bibliotecárias
De 2ª a 6ª feira, das 12h00 às 14h00, no Laboratório Informática, Sala Universia – 1º piso 
As temáticas da oficina contemplarão desde o acesso às fontes de informação por meio da Inter-
net (serviços de informação, formas de acesso, publicações eletrônicas, publicações de acesso livre 
a textos completos...) até a discussão sobre a leitura e os novos espaços de comunicação, como 
chats e blogs, entre outros. As novas formas de interação e conhecimento trazidos pelos ambientes 
Web, o incentivo à pesquisa e à leitura nos meios eletrônicos, a informação e sua localização, as no-
vas ferramentas tecnológicas de ensino/aprendizagem. Trata-se de uma oficina sobre as questões 
e os espaços trazidos pela Internet como ferramenta de acesso e uso da informação.

Oficina “Encadernação: Cuidando de nossos livros” – 20 vagas
Responsáveis: Tereza Cristina Oliveira Nonato de Carvalho – Bibliotecária; Jair Aparecido 
Calixto, Alcides Rodrigues Machado, Maria do Carmo Luiz – Técnicos em Conservação
De 2ª a 6ª feira, das 12h00 às 14h00, no Laboratório de Pequenos Reparos – 3º piso 
A oficina objetiva transmitir noções teóricas e práticas sobre encadernação básica, abordan-
do: o uso das ferramentas e materiais; a estrutura do livro; as fases de preparação; etapas de 
acabamento. Conhecimentos sobre as atividades de conservação e encadernação permearão 
o desenvolvimento das atividades.

Oficina “Contando a África” – 30 vagas
Responsáveis: Jacqueline Neptune – Bibliotecária, contadora de histórias e arte-educadora; 
Malu Neves – Contadora de histórias e arte-educadora
De 2ª a 6ª feira, das 12h00 às 14h00, na Sala de Reuniões – 1º piso
A oficina “Contando a África” pertence a um projeto maior que tem como proposta contar 
as histórias dos vários povos. Oralidade, atividades plásticas, apresentação de obras literárias e 
materiais lúdicos marcarão os encontros. Os objetivos da proposta contemplam: o incentivo à 
leitura e à pesquisa; a sensibilização sobre a riqueza cultural da África através de suas histórias, 
seus heróis, costumes, rituais, arte e estética; a inspiração para novas práticas no cotidiano es-
colar; o resgate da identidade cultural do Brasil e das noções de diversidade e igualdade; uma 
contribuição à formação dos participantes na perspectiva de uma formação para a cidadania.

Oficina “Pesquisa escolar no campo das Africanidades” – 30 vagas
Responsáveis: Dra. Maria Solange Pereira Ribeiro – Bibliotecária; Profa. Dra. Maria Catarina Cury
De 2ª a 6ª feira, das 12h00 às 14h00, na Sala de Capacitação – 2º piso 
A cultura africana agora faz parte do currículo obrigatório das escolas brasileiras: a Lei Fede-
ral 10.639/03 instituiu a obrigatoriedade nos sistemas de ensino oficial, em todos os níveis, 
de aulas sobre questões étnico-culturais. A implementação da referida lei visa a promoção 
do estudo da história da África e da cultura afro-brasileira. Nestes termos, a Oficina busca 
propiciar a vivência de práticas pedagógicas qualificadas na escola e na sala de aula (baseadas 
nestes temas) que contribuam para a superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias 
de racismo.

Oficina “Leitura e Acessibilidade: criando ambientes educacionais inclusivos” – 25 vagas
Responsáveis: Deise Tallarico Pupo (coordenadora geral) – Bibliotecária Especialista LAB/
BCCL/UNICAMP; Celma dos Anjos Domingues – Pedagoga, Analista de Sistemas, Mestre 
e Pesquisadora em TIC’s
De 2ª a 5ª feira, das 12h00 às 14h00, no Mini-Auditório, 3º Piso
O objetivo da oficina é apresentar as iniciativas do Laboratório de Acessibilidade da Bibliote-
ca Central Cesar Lattes (LAB) que buscam fornecer subsídios para implantação de atividades 
que promovam a acessibilidade, a conscientização a respeito da importância do tema e refle-
xões acerca da temática da inclusão no âmbito das práticas de leitura. Serão abordados resulta-
dos do trabalho que vêm sendo desenvolvido em diversas frentes e que podem ser replicados 
em diferentes contextos educativos: acessibilidade na leitura e livro acessível; processo de 
digitalização de textos; conversão de textos para áudio; tecnologia assistiva; sistema braille; 
produção de gráficos e tabelas táteis; musicografia braille; acessibilidade WEB; mudanças 
atitudinais e soluções arquitetônicas. Durante a oficina haverá a apresentação de livros em 
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outros formatos: em áudio, Braille, Livro Digital Acessível – LIDA e DAISY, pela Fundação 
Dorina Nowill para Cegos, de São Paulo.

Oficina “Atores da inclusão na Universidade: Formação e Compromisso” – 30 vagas (pré-
requisito: ter participado da Oficina “Leitura e Acessibilidade”)
Responsável: Profa. Maria Teresa Eglér Mantoan – Faculdade de Educação Participação de 
membros do Grupo Todos Nós – Unicamp Acessível 
6ª feira, das 12h00 às 14h00, no Mini-Auditório, 3º Piso
Esta oficina aborda as contribuições trazidas por estudos e pesquisas sobre a acessibilida-
de realizados na Universidade Estadual de Campinas. Tratam-se de produções científicas e 
tecnológicas desenvolvidas pelo projeto TODOS NÓS – UNICAMP Acessível (CAPES/ 
Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC). O objetivo da oficina é  compartilhar 
o conhecimento e as possibilidades de utilização dessa produção com pessoas interessadas 
em  tornar os espaços de educação abertos a todos, incondicionalmente. A acessibilidade em 
todos os seus aspectos é um dever de professores, pesquisadores e dos alunos e funcionários 
que compõem as instituições de ensino brasileiras.

Faculdade de Educação
Biblioteca Joel Martins 
Circuito de Leitura – Exposições (Programação SBU)
Responsável: Gildenir Carolino Santos – Bibliotecário- Diretor 
De 2ª à 6ª feira, das 09h00 às 17h00
- “Coleção Especial Maurício Tragtenberg: da constituição do acervo à disponibilização on-line”
-  “Livros infanto-juvenis: O significado da aprendizagem através da literatura infantil”

-“Museo Travesti del Peru em Imagens”
Responsável: Giuseppe Campuzano
Dia 21/07, 3ª feira, às 16h00, Auditório da Biblioteca Joel Martins 
O travestimento da linguagem, que transforma e transvê, é o ponto de encontro entre o traba-
lho do “Museo Travesti del Peru” e os escritos de Manoel de Barros, grande homenageado do 
17º COLE. Projeções de imagens digitais trarão aos visitantes informações sobre o trabalho 
deste museu. O curador do museu, o artista visual e filósofo Giuseppe Campuzano, conver-
sará com os visitantes no dia 21/07, às 16h00

Cento de Memória da Educação – CME  
Exposição: “Memórias de Escola em Arquivos e Imagens”
Curadoria: Profª Maria do Carmo Martins e Profª Heloisa Helena Pimenta Rocha
De 2ª a 6ª feira. 4 sessões diárias: 12h:00, 12h:30, 13h:00 e 13h:30 (25 minutos de duração) 2º Piso Anexo 2
Documentos históricos, filmes e imagens fotográficas contarão um pouco da história da edu-
cação da região de Campinas a partir dos registros das tradicionais escolas campineiras “Colé-
gio Progresso” e “Escola Estadual Orozimbo Maia” (antigo “4° Grupo Escolar da cidade”). 

Área Externa, Anexo 2 
Exposição: “Tramas & Traços: cotidiano da Educação Infantil em Campinas”
Responsável: Prof  Ana Lucia Goulart de Faria
Curadoria: Ingrid Hotte Ambrogi e Márcia Gobbi
Dia 23/07, das 13h00 às 18h00
A exposição traz aspectos do cotidiano da rede municipal de Educação Infantil de Campinas 
a partir de trabalhos e estudos desenvolvidos no curso de especialização em Educação Infan-
til realizado pela Faculdade de Educação da UNICAMP para duas turmas de professoras da 
rede. Os percursos criativos das crianças de creche e pré-escola e de suas professoras mostra-
rão seu cotidiano e o intenso diálogo aí travado entre arte e expressões da primeira infância. 
Desenhos, fotografias, esculturas e instalações, criações infantis e adultas: verdadeiras provo-
cações para debates sobre formação docente, arte, ciência e infâncias.
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Biblioteca do IEL – Instituto de Estudos da Linguagem
Circuito de Leitura – Exposições e Mostras de Filmes (Programação SBU)
Exposição: “Literatura e Cinema” 
Responsável: Ana A.G. LLagostera – Bibliotecária Diretora
De 2ª à 6ª feira, das 09h00 às 22h00  na entrada da Biblioteca

Mostra de Filmes 
Responsável: Ana A. G. LLagostera – Bibliotecária Diretora
No 2º piso da Biblioteca, às 12h30, nos dias:
20/07: “Abril Despedaçado” 
21/07: “Grande Sertão: Veredas”
22/07: “O Jeca Tatu”
23/07: “O Auto da Compadecida”

Biblioteca do IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Circuito de Leitura – Exposições (Programação SBU)
Exposição “Leitura retratada pela Arte” 
Responsável: Regiane Alcântara- Bibliotecária - Diretora 
De 2ª à 6ª feira, das 09h00 às 22h30 – Entrada da Biblioteca do Instituto

Espaço Cultural Casa do Lago/ UNICAMP
Mostra de Filmes e Documentários

O cinema do Espaço Casa do Lago traz uma programação especial para os congressistas do 
17º COLE sobre a cultura brasileira, na sua mais tradicional manifestação: o folclore.

20/07 – 2ª feira 
12h00 - Programação especial em homenagem a Manuel de Barros: “Wenceslau e a 
Árvore do Gramofone” (15 minutos; Adalberto Müller, 2008). 
O menino Wenceslau vive num lugar perdido no tempo e no espaço, vai à escola e brinca como 
outras crianças. A leitura dos escritos de seu avô marca sua vida. A atmosfera de normalidade 
do cotidiano do menino se modifica quando seu avô passa a viver sobre uma árvore, que brotou 
a partir de um gramofone. A árvore cresce no interior da casa, até romper o teto em direção ao 
céu, carregando consigo o avô de Wenceslau. Baseado em poemas de Manoel de Barros.

12h20 - Programação especial em homenagem ao 17º COLE: “Leitura de Barraco” 
(20minutos; Cid Machado, 2009). 
O documentário apresenta depoimentos sobre a construção de uma biblioteca itinerante no 
assentamento rural Mario Lago, onde vivem cerca de trezentas famílias integrantes do MST. 
Os livros, ao invés de ficarem estaticamente ordenados nas prateleiras de uma biblioteca, 
são dispostos em caixotes de hortaliças de legumes e circulam pelos núcleos de barracos dos 
camponeses, semeando a leitura. A colheita nos é dada em história de vida, enriquecidas pelas 
histórias dos livros. 
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16h00 - Ciclo Folclore Brasileiro: “A Festa do Divino Espírito Santo” (30 minutos; Estúdio 
JPV, 1999). 
São João del Rei resgata, neste final de século, uma de suas mais tradicionais festas religiosas: 
a Festa do Divino Espírito Santo. Iniciada no século XVIII e interrompida há mais de 70 
anos, ela volta trazendo a unificação da festa do Divino com a Festa do Rosário, misturando 
as tradicionais Folias do Divino com os Congados do Rosário. A festa também conta com 
várias bandas de música, orquestras, danças das fitas, cavalgadas, espetáculos pirotécnicos, 
novenas, missas e procissões. Este vídeo é, portanto, um resgate de uma das mais tradicionais 
festas populares brasileiras.

21/07 – 3ª feira
12h00 - Ciclo Folclore Brasileiro: “O Velho Capoeirista” (18 minutos; Pedro Abib, 1999). 
João Pereira dos Santos, o Mestre João Pequeno de Pastinha, aos 82 anos de idade, é o mestre 
de capoeira mais antigo em plena atividade. Herdeiro legítimo das tradições africanas, ele é 
um ícone de nossa cultura e símbolo da história de luta de um povo. Este documentário é 
mais que um registro, é uma homenagem a um homem que representa um pouco da memória 
brasileira.

12h20 - Ciclo Folclore Brasileiro: “Os Arturos Filhos do Rosário” (17minutos; Projeto 
Vídeo Rosario, 1997).
Os Arturos constituem um agrupamento familiar de negros que habitam uma propriedade 
particular em terras no município de Contagem. Caracterizam-se basicamente pela manuten-
ção da cultura negra, recebida dos ancestrais e conservada na experiência do sagrado: são as 
festas religiosas que fazem do grupo um universo à parte, quando os Arturos se transmutam 
em filhos do Rosário. A importância desse grupo étnico, no contexto cultural, extrapolou 
nossas fronteiras ganhando reconhecimento internacional. Este vídeo é a marca desta tradi-
ção cultural negra.

16h00 - Ciclo Folclore Brasileiro: “O Divino de Alcântara” (50minutos; Murilo 
Santos, 1996). 
A festa do Divino chegou ao Brasil no século XVII, trazida pelos colonizadores portugueses. 
Assumiu algumas variações nas diferentes regiões do país onde se realiza. Durante a festa, 
cria-se um império simbólico, representado por uma corte e, alternando-se a cada ano, impe-
rador ou imperatriz. Durante doze dias do mês de maio, da 5ª feira da ascensão ao domingo 
de Pentecostes, o chamado Império ocupa casas e ruas da cidade, seguindo em cortejo por 
entre ruínas de antigos casarões, ao som de bandas e tambores. Este vídeo é um documentá-
rio completo da Festa do Divino realizada em 1996, ano em que Alcântara, cidade histórica 
do Maranhão, viveu sob o reinado de uma Imperatriz.

22/07 – 4ª feira 
12h00 - Ciclo Folclore Brasileiro: “O Auto do Bumba-Meu-Boi da Fé-Em-Deus” (30mi-
nutos; Murilo Santos, 1998). 

O Bumba-Meu-Boi é tido como uma das mais ricas representações do folclore brasileiro. 
Segundo os historiadores, essa manifestação popular surgiu através da união de elementos 
das culturas europeia, africana e indígena. A festa do Bumba-Meu-Boi constitui uma espécie 
de ópera popular: a música é um elemento fundamental e o canto normalmente é coletivo, 
acompanhado de matracas, pandeiros, tambores e zabumbas. No Norte e no Nordeste do 
Brasil ainda se encontram grupos organizados de Bumba-Meu-Boi, muitos deles formados 
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por famílias que se esmeram em manter a tradição. Este documentário é uma apresentação de 
um ato tradicional da festa no Maranhão, comentada por seus próprios brincantes.

16h00 - Reapresentação de “Wenceslau e a Árvore do Gramofone”.
16h20 - Reapresentação de “Leitura de Barraco”.

23/07 – 5ª feira
12h00 - Reapresentação de “O Divino de Alcântara”. 
16h00 - Reapresentação de “O Velho Capoeirista”.
16h20 - Reapresentação de “O Auto do Bumba-Meu-Boi da Fé-Em-Deus”.

24/07 – 6ª feira
12h00 - Reapresentação de “A Festa do Divino Espírito Santo”. 

Espaço das Artes da UNICAMP
Exposição de Obras de Alberto Teixeira 
Responsável: Maria Cristina Amoroso Leite de Lima Barros
De 2ª a 6ª feira, das 08h30 às 17h30. Presença do artista em 23/07 às 12h. 
O artista plástico e ilustrador, renomado internacionalmente e ganhador dos prêmios Esso e 
Lenier de pintura, trará para a apreciação dos congressistas do 17º COLE, ilustrações do livro 
“Sambistas e Chorões”, de Lúcio Rangel, estudos para ilustrações de “Obras Escolhidas de 
José de Alencar” e de “Obras Escolhidas de Machado de Assis”. 

Museu Exploratório de Ciências/ UNICAMP
Mostra Interativa “NanoAventura”
Responsável: Marilisa de Melo Freire Rossilho – Agente de Comunicação do MEC
De 2ª a 6ª feira. 2 sessões diárias, 12h:00 e 13h:00 (50 minutos de duração)
O fantástico mundo trazido pela escala nanométrica: entre átomos e moléculas, vivenciado 
em um laboratório virtual oferecendo a experiência de ser um nanocientista na manipulação 
e na criação de novos materiais. Do presente e do futuro. 

ATENÇÃO – Para ter acesso à “NanoAventura”, o
congressista deverá retirar previamente sua senha 

no caminhão da Oficina Desafio. O transporte 
Ginásio/Museu/Ginásio sairá às 11h50 e 12h50, 

no ponto de ônibus, em frente ao Ginásio 
Multidisciplinar Unicamp.



17º COLE – É preciso transver o mundo.

24 25

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp

Caminhão da Oficina Desafio
Vivência: “Oficina Desafio” 
Responsável: Marilisa de Melo Freire Rossilho – Agente de Comunicação do MEC
De 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 17h00
Uma oficina ambulante que transforma os visitantes em engenheiros, cientistas, construtores 
ou tudo isso ao mesmo tempo: entre materiais e ferramentas, vale tudo para resolver os desa-
fios propostos por este caminhão!

Caminhão-Biblioteca “Leia Brasil” 
Responsável: ONG Leia Brasil 
De 2ª a 6ª feira, das 09h:00 às 17h:00
Uma biblioteca-volante trazida pela ONG de Promoção da Leitura “Leia Brasil” trará ao 
COLE documentários sobre a rotina destes caminhões de leitura em suas atividades de cir-
culação e dinamização da literatura pelo país. São muitas as ações do Leia Brasil voltadas para 
a formação de leitores nas diferentes regiões brasileiras. Os congressistas do COLE terão a 
chance de conhecer os “Cadernos de Leituras Compartilhadas”, explorar o conteúdo do site 
(textos teóricos e sugestões de práticas leitoras) e assistir a vários vídeos e apresentações sobre 
os programas desenvolvidos pela ONG. Brindes (de lotes de revistas) serão oferecidos aos 
visitantes.

Feira de Leitura e Arte da UNICAMP

Responsável: Editora da Unicamp 
20/07 das 11h30 às 20h00 
21 a 23/07 das 8h30 às 20h00
24/07 das 8h30 às 18h00
No Ginásio, à disposição dos congressistas, uma feira com as principais editoras do país trará 
a divulgação, a venda de livros e inúmeros lançamentos.

Stand da Associação de Leitura do Brasil (ALB)

O acervo da ALB será divulgado e oferecido à compra dos congressistas na Feira de Leitura e 
Arte do COLE, assim como as camisetas do congresso. Lançamentos de obras, com presença 
de autores e sessões de autógrafos preencherão a programação.

Lançamentos no Stand da ALB:

- 2ª feira, 20/07, às 17h00 - lançamento de obras da Coleção “Leitura e Formação” 
- 5ª feira, 23/07, às 17h30 - lançamento da obra “Museo Travesti Del Peru”
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Atividades Culturais no Palco do Ginásio

Responsável: Associação de Leitura do Brasil
- 2ª feira, 20/07, às 11h15 - Show de Abertura do 17º COLE – Banda Russo Jazz Band
- 4ª feira, 22/07, às 17h30 - Orquestra de Cordas Jovem da Educação de Campinas. 

Shopping Parque Dom Pedro

Em parceria com a ALB, o shopping próximo do campus, conhecido como o maior da Amé-
rica Latina, disponibilizará transporte e descontos em sua Praça de Alimentação para os con-
gressistas do COLE.

ATENÇÃO – Para ter acesso aos descontos, o 
participante deverá utilizar os cupons de desconto para a 
Praça de Alimentação entregues junto com seu material 

de recepção. A apresentação do crachá é obrigatória para 
usufruir dos mesmos no interior do Shopping. 

Para uso do transporte, o congressista deverá retirar 
previamente sua senha na banca do Shopping D. 

Pedro instalada no interior do Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp, apresentando, também, seu crachá de 

identificação.

Transporte Ginásio/ Shopping/ Ginásio: saída às 
11h50, 12h20 e 12h50 no ponto de ônibus em frente ao 

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp.
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SESSÃO -  BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: A CASA QUE CANTA E ENCANTA COM HISTÓRIAS
AUTOR(ES): ADELFE SANTINA DA SILVA TANGERINA 
RESUMO: O Farol do Saber Bosque Alemão, vinculado à Rede Municipal de Bibliotecas Escolares da Secretaria Muni-
cipal da Educação de Curitiba, foi inaugurado em 29/03/1996 e localiza-se no Bosque do mesmo nome. Uma das suas 
atrações é O Caminho dos Contos de Grimm, uma trilha onde se encontram os versos da história de João e Maria, grava-
dos em azulejos, um dos mais populares contos da literatura infantil. Ela conduz os visitantes até a Casa Encantada, mais 
conhecida como a Casa da Bruxa, local onde os visitantes ouvem histórias, muitas delas presentes no acervo da biblioteca. 
O material pode ser utilizado como consulta ou para empréstimos. Neste local são realizadas as contações de histórias, que 
ocorrem de 3ª as 6ª feiras, previamente agendadas, atendendo um público de no máximo 120 pessoas. Aos finais de semana 
ocorrem em 03 horários pré-determinados. As histórias são contadas por mais de 20 bruxas, que atuam com caracteriza-
ções, figurinos e vocabulários próprios e diferenciados. Suas atuações ocorrem de forma lúdica,despertando a fantasia e 
imaginação,além de favorecer o resgate cultural de histórias e a valorização da narração oral. A Casa Encantada é visitada 
por usuários de programas de assistência social, grupos da terceira idade, alunos e professores de escolas municipais, esta-
duais e particulares e usuários particulares. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS, CONTAÇÃO, FANTASIA 

TÍTULO: BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SABER 
ESPECIALIZADO
AUTOR(ES): ANA CLARA BORTOLETO NERY 
RESUMO: A biblioteca da Escola Normal de Piracicaba, constituída entre 1911 e 1970, é a fonte desta comunicação. 
Preocupada em compreender o processo de formação do acervo, busca-se elementos que contribuíram com este processo 
como as políticas públicas, as formas de aquisição dos impressos, as relações com o público-leitor interno e externo e as 
políticas internas de manutenção. O acervo, denominado Biblioteca Histórica, reúne cerca de 30 mil volumes, não organi-
zados. Este estudo se apóia nos documentos sobre a biblioteca, nos documentos oficiais que regulamentam as bibliotecas 
escolares no período e em pesquisas sobre o livro escolar. As bibliotecas de escolas de formação profissional podem ser 
tomadas como estratégias específicas de produção e circulação de impressos de formação. No caso das Bibliotecas das 
Escolas Normais, além de obras específicas para a formação do professor deve ser considerado o fato dessa formação 
se preocupar ainda com o profissional que vai formar novos leitores e aí se encontra sua especificidade. Dessa forma, a 
biblioteca em foco, além das obras que compõem os saberes específicos da formação, é composta também por uma con-
siderável quantidade de livros de leitura e de literatura infantil e infanto-juvenil. Por conta da várias formas de organização 
pelas quais as Escolas Normais paulistas passaram ao longo do período, várias bibliotecas são formadas e unificadas nos 
anos de 1980. Assim, esta biblioteca é fruto das transformações sofridas ao longo dos anos o que a caracteriza como 
produto destas transformações. Tomando por referencial Chartier, Certeau, Carvalho e Jacob a comunicação se apóia em 
Munakata, Bittencourt e Toledo. Como principal ponto decorrente da análise, esta biblioteca é constituída principalmente 
a partir das políticas públicas para o setor, tendo os anos iniciais - 1913-1920 - e os anos de 1960-1970 como perídos de 
maior entrada no acervo de títulos. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, SABERES PEDAGÓGICOS, CULTURA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: MEDIAÇÃO DE LEITURA: RESISTÊNCIA, CONQUISTAS E NOVOS DESAFIOS
AUTOR(ES): ANA MARIA CABRAL DA GAMA 
RESUMO: Este artigo propõe relatar as experiências realizadas num bairro periférico de Belém, Estado do Pará, deno-
minado Bengui, no qual se constata a ausência da ação do Estado e também as tensões e conflitos danosas à população, 
advindos desta omissão. Nesse município foi implantada uma biblioteca comunitária nomeada pelas crianças de Biblioteca 
Vaga Lume “Amigos da Leitura”. Nesta iniciativa, novas perspectivas de leitura aconteceram e acontecem nessa persistente 
atuação pela garantia do acesso à leitura. Este projeto viabiliza o acesso ao livro, à boa literatura, à leitura prazerosa a muitas 
crianças adolescentes e adultos e, além disso, vem construindo novas crenças e valores sobre a importância e a necessidade 
da leitura para a elaboração de um olhar crítico sobre a realidade e a construção de significados pela criança. Destaco ainda 
como resultado deste trabalho a formação de Mediadores de Leitura, a ampliação do acervo com livros novos, além da 
participação em encontros e congressos nacionais e internacionais, como o 3º Congresso Vaga Lume, em que estiveram 
presentes mediadores de leitura de todas as bibliotecas Vaga Lumes, representando todos os Estados da Amazônia legal 
brasileira e além do Estado de Minas Gerais, Fortaleza entre outros. Tal congresso possibilitou a participação da autora des-
te texto, na qualidade de expositora de 2º Encontro Internacional de Literatura e Ação Cultural realizado em São Paulo em 
julho de 2008, na mesa temática “Literatura em Espaços de Crise“. Destaco também a conquista de um ponto de Leitura 
do Minc e a permanente sensibilização da comunidade para organizar-se e reivindicar o acesso aos bens culturais, como o 
Direito à Cultura enquanto uma política pública necessária e urgente ao processo de transformação da realidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CULTURA, DIREITO 

TÍTULO: BIBLIOTECAS ESCOLARES E A LEITURA NA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): ANA MARIA DA COSTA SANTOS MENIN, RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA 
RESUMO: Apresentaremos, neste evento, parte de uma pesquisa maior que visa estudar a contribuição que pode oferecer 
a literatura infantil e juvenil para a efetiva formação do leitor. Optamos por fazer um recorte da primeira fase da pesquisa 
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que coletou dados quantitativos por meio de uma pesquisa etnográfica. Trabalhamos com 901 docentes e 110 bibliotecários 
das cidades de Assis, Presidente Prudente e Marília, do Estado de São Paulo-Brasil, com o objetivo de verificar entre outros 
aspectos qual o perfil cultural deste professor: o que lê, quais livros compra, quais filmes assiste, como assiste e, conse-
quentemente, como o acesso e apreciação das diversas manifestações culturais podem interferir na escolha e na circulação 
de livros de literatura infantil e juvenil em sua prática docente; e dos responsáveis pelas bibliotecas no espaço escolar na 
constituição das práticas de leitura escolares. São diversos os dados utilizados para análise, mas destacam-se os contrastes 
havidos entre os discursos de professores, alunos e responsáveis por bibliotecas e suas práticas cotidianas em sala de aula. A 
ênfase está na avaliação das práticas de leitura e da circulação da literatura na escola. Trataremos, principalmente, dos dados 
referentes à leitura em ambiente de biblioteca, das relações entre o professor e a biblioteca e das relações entre o responsável 
pela biblioteca e a leitura, entre outros aspectos. Os resultados revelam que a questão da avaliação da leitura e das práticas 
didáticas são ainda recorrentes. Especificamente quanto à leitura, um dos problemas mais sérios é não compreender que 
não há um sentido único, uma interpretação “correta”, uma direção “certa”, a ser atingida quando se lê uma obra. Neste 
sentido, a pesquisa aponta para mudanças: a necessidade de que haja uma intenção clara de auxiliar os estudantes no pro-
cesso de mediação de leitura também no espaço da biblioteca escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECAS ESCOLARES, LEITURA, ESCOLA PÚBLICA 

TÍTULO: FORMANDO JOVENS E DINAMIZANDO BIBLIOTECAS
AUTOR(ES): ANA MARIA SÁ DE CARVALHO, DÉBORA ADRIANO SAMPAIO 
RESUMO: Trata-se de uma experiência realizada por duas professoras, com oficinas de formação de mediadores de 
leitura e de dinamização de uma biblioteca, numa comunidade com um histórico de violência acentuado. As referidas pro-
fessoras tinham como missão preparar jovens adolescentes para o desenvolvimento de habilidades mediadoras de leitura 
no bairro e capacitá-los, não só para compreender a biblioteca como espaço de criação e inovação da leitura e da escrita, 
mas como um espaço de interação social, além de habilitá-los para organizar e dinamizar a biblioteca da comunidade. 
As ações pedagógicas basearam-se num referencial que priorizava a interação dos atores e a recepção de cada indivíduo 
participante do treinamento. A oficina foi dividida em três partes: a) formação do mediador da leitura; b) habilitação para 
organização e dinamização da biblioteca; c) aquisição do acervo. Relata as dificuldades de acesso ao local da biblioteca e da 
oficina, bem como o processo de formação de mediadores de leitura que, sendo adolescentes, careciam de uma formação 
mais desejável do ponto de vista ético. Refere-se também, à euforia dos participantes nas livrarias, quando da seleção dos 
livros que deveriam compor o acervo da biblioteca. A conclusão apontou, sobretudo, a transformação ocorrida em relação 
à visão de mundo do grupo, agora mais ético e com a percepção da biblioteca como instância de ações transformadoras 
por meio da informação e do conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, EDUCAÇÃO, MEDIAÇÃO DE LEITURA 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: “DE MALA E CUIA“ - UM ACERVO ITINERANTE
AUTOR(ES): ANAMARIA AZIZ CRETTON 
RESUMO: Essa pesquisa objetiva examinar e analisar uma das ações educativas desenvolvidas pelo Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Segundo documentos do programa educativo desta instituição, suas ações objetivam 
aproximar o público escolar do universo do folclore e da cultura popular, sob uma perspectiva antropológica contemporâ-
nea, através de empréstimos de pequenas coleções de seu acervo. O foco desta pesquisa concentra-se no projeto itinerante 
“De mala e cuia” cujo acervo reúne livros (infantis ou não), folhetos de cordel, xilogravuras, catálogos, fotos, CDs e artigos 
de jornais. O projeto foi concebido como resposta possível a uma demanda do público escolar que busca a Biblioteca 
Amadeu Amaral, especializada em folclore e cultura popular, para pesquisas sobre esses temas. Para esta investigação, de 
abordagem qualitativa, realizamos um estudo de caso, de natureza etnográfica, a fim de observar como se operacionalizou o 
empréstimo do projeto “De mala e cuia” na Escola Municipal Coralina (nome fictício), situada em um bairro da Zona Nor-
te da cidade do Rio de Janeiro. Procuramos observar em que medida essas ações reiteram e perpetuam discursos/memórias 
cristalizados (POLLAK, 1992) a respeito do folclore (ABREU, 2003) e da cultura popular (BURKE, 1989) e/ou modificam 
e atualizam a abordagem desses temas, problematizando a pluralidade cultural brasileira no âmbito escolar. Interessa-nos 
examinar que discursos estão sendo construídos nessas práticas comunicativas institucionais (DREW; HERITAGE, 1992) 
a partir de alguns conceitos da análise do discurso em uma perspectiva sócio-interacional (GOFFMAN, 1981 e TANNEN, 
1986). A análise dos dados sugere oscilações entre a reiteração dos conceitos de folclore e cultura popular, conforme eram 
tratados antes da reaproximação desse campo de estudos com o olhar antropológico, e também indica alguns processos 
de mudança e de ampliação conceitual. Foi observada a importância do mediador entre o acervo e os usuários do projeto, 
enquanto dinamizador de leitura e interlocutor entre os representantes institucionais.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONAIS, DINAMIZAÇÃO DE LEITURA, PESQUISA ESCOLAR 

TÍTULO: BIBLIOTECA: MOVIMENTOS LITERÁRIOS COM VISTAS À FORMAÇÃO DO LEITOR
AUTOR(ES): ANDRÉIA MARIA CLERICI KLOCK 
RESUMO: Este trabalho trata da constituição da biblioteca no Centro de Educação Infantil Emília Piske ( 0 a 
6 anos) na Rede Pública Municipal da cidade de Blumenau. Discute ainda a importância do funcionamento de 
bibliotecas na infância com vistas à formação do leitor. Uma história construída, vivida, ampliada, mantida dia-
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a-dia. Um trabalho de muitas mentes propiciando a leitura em qualquer lugar, tempo, espaço e momento. Um 
espaço de infância e múltiplas possibilidades, o desejo e o desafio de construir um acervo literário de qualidade. 
Como construir uma biblioteca sem acervo, sem espaço apropriado? Como conseguir ajuda do poder público e 
conquistar parcerias? Muitos desafios... Algumas obras literárias e um carrinho de supermercado deram início a bi-
blioteca itinerante. Pouco a pouco o acervo foi se constituindo e um espaço maior e específico para a biblioteca foi 
conquistado, atualmente há um acervo diversificado, com diversos gêneros literários e teóricos, CDs e DVDs. Este 
trabalho descreve este processo que constitui a biblioteca Cândido Portinari, bem como os movimentos literários 
provenientes dela. Descreve os desafios encontrados tendo em vista a necessidade de formação dos profissionais 
que atuam nesta instituição, bem como a falta de um profissional qualificado atuando dentro da biblioteca. Diante 
destes desafios foram encontrados alguns caminhos que resultaram em empréstimos de livros e em diversos mo-
vimentos literários dentro e fora da instituição. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, FORMAÇÃO DO LEITOR, MOVIMENTOS LITERÁRIOS 

TÍTULO: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO LEITOR E DOS SEUS MEDIADORES DE LEITURA NA 
BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO . 
AUTOR(ES): ANTONIO BELOTO SOBRINHO 
RESUMO: A pesquisa traz reflexões acerca da leitura, tendo como lugar da sua prática a biblioteca. A escolha da 
Biblioteca Central da UFMT teve sua razão fundamental, por ser a maior biblioteca do estado, atendendo não só a 
comunidade mato-grossense, mas também a outros estados vizinhos. Para a definição do perfil dos leitores e media-
dores de leitura a análise do tema implica em responder alguns questionamentos relativos aos objetivos dos usuários, 
às condições físicas da Biblioteca Central/UFMT, aos programas de implementação de seu acervo, à presteza no 
atendimento, dentre outros. Espera-se que a pesquisa possa responder se a BC/UFMT cumpre seu papel de instância 
mediadora entre a leitura e os seus leitores, tendo-se em conta que o ato de ler não é apenas um ato racional, mas visa, 
sobretudo, à compreensão e à critica como única forma do sujeito construir seu próprio texto. O ato de ler não é a 
simples decodificação de sinais – o acesso à leitura permite o exercício de uma cidadania plena. A Biblioteca, no dizer 
de P. Freire, deve ser entendida: “como centro cultural e não como um depósito silencioso de livros”. A metodologia 
utilizada é a observação que consideramos um instrumento importante como fonte de informação de pesquisa e, 
também, a entrevista gravada. Como resultados preliminares constatamos que esta biblioteca apresenta um acervo 
bastante rico, mas pouco explorado. A observação já mostra, também, a formação incipiente de seus recursos hu-
manos que apenas realizam um trabalho mecânico de atendimento ao público leitor. A par das condições ambientais 
favoráveis de leitura, a BC/UFMT, ainda se mostra carente nas definições de estratégias administrativas visando a 
uma interação com a comunidade que serve. Espera-se com isso, conhecer o que pensam os usuários e os mediadores 
da leitura na BC/UFMT à luz das teorias modernas que discorrem sobre essa prática.
PALAVRAS-CHAVE: LEITUA/LETRAMENTO, BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO DO LEITOR 

TÍTULO: PEDAGOGOS DOCENTES E A FORMAÇÃO DE LEITORES NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: ESTUDO DE CASO DE UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA.
AUTOR(ES): CARLA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES 
RESUMO: Este trabalho socializa os resultados iniciais de pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Filosofia, Historia e Educação (GEPEHFE) junto à linha Historia da Formação e do Desenvolvimento 
Profissional do Pedagogo. Estamos investigando se, em suas práticas, os pedagogos docentes se utilizam da pe-
dagogia de projetos para a formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental .Analisamos um projeto 
didático chamado “Bibliotecando o saber” que se realiza desde 1998, em uma escola do município de Andradina 
- SP e possibilita às crianças visitas semanais à biblioteca para escolherem livros e levarem para casa para o posterior 
desenvolvimento de atividades literárias. Considerando que na formação inicial do pedagogo a questão da leitura 
e do letramento vem sendo abordada como afirmação da docência como identidade principal na formação deste 
profissional, pautamo-nos em investigar se tal projeto didático vem garantindo efetivamente a formação de leitores, 
analisando a importância do papel do pedagogo docente neste processo. Neste cenário a presença de um projeto 
didático parece sinalizar para um tipo de trabalho diferenciado se considerarmos a forte presença do tecnicismo nas 
práticas pedagógicas nos anos iniciais e, isto posto, intencionamos desenvolver um estudo de caso, de cunho qualita-
tivo em uma abordagem etnográfica. Os dados serão coligidos por meio de análise documental (Projetos Didáticos 
“Bibliotecando o Saber“ desenvolvidos até a presente dada), entrevistas reflexivas que serão realizadas com os pe-
dagogos docentes que iniciaram e também os que atualmente continuam desenvolvendo o referido projeto, além de 
observações participantes junto ao desenvolvimento do projeto na biblioteca da referida escolado projeto e com os 
professores que participaram do mesmo. As entrevistas procurarão identificar de que forma a pedagogia de projetos 
possibilita esta inserção no mundo letrado e, em que medida os pedagogos docentes contribuem para o alcance deste 
objetivo no recorte dos anos iniciais.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO PEDAGOGO, FORMAÇÃO DE LEITORES, PROJETOS 

TÍTULO: BIBLIOTECAS GERIDAS COMO ORGANIZAÇõES: OS BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE 
DA INFORMAÇÃO 
AUTOR(ES): CAROLINE DA ROSA FERREIRA BECKER 
RESUMO: O artigo apresenta algumas considerações sobre a importância das bibliotecas serem geridas como or-
ganizações, diante dos novos desafios surgidos com o advento da chamada “sociedade da informação”. Informa que 
em virtude da atual explosão da informação e das evoluções tecnológicas, a sociedade passa por uma reconfiguração 
de ordem econômica, social, política, cultural, educacional e tecnológica, sendo todas essas mudanças características 
de uma sociedade que alguns autores definem como “sociedade da informação”. Realiza um levantamento biblio-
gráfico sobre sociedade da informação, sobre os conceitos de organizações e sobre a administração e organização 
de bibliotecas. Aborda que, com a multiplicação de seus acervos, produtos, serviços, usuários, além dos diversos for-
matos de materiais existentes, em especial o formato digital, as bibliotecas precisam ser geridas como organizações 
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atendendo a demanda de informação de seus usuários e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade onde 
está inserida. Enfatiza que no contexto atual, onde as novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) 
colaboram com o desenvolvimento das bibliotecas, é necessário utilizar essas ferramentas para atender cada vez mais 
as necessidades dos usuários. Conclui que para atender as necessidades da sociedade da informação, é necessário 
haver uma mudança, um re-pensar e uma reorganização nas bibliotecas, ou seja, é necessário que as bibliotecas sejam 
geridas como organizações. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA, ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA, SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: A INCLUSÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA 
ESCOLA
AUTOR(ES): CLARICE VANDERLEI FERRAZ 
RESUMO: Segundo o MANIFESTO IFLA/UNESCO/BIBLIOTECA ESCOLAR(2002) a missão da biblioteca esco-
lar é promover serviços que apóiem o ensino e aprendizado da comunidade escolar,oferecendo-lhes a possibilidade de se 
tornarem usuários críticos da informação em todos formatos e meios.Enquanto isso,a difusão da leitura depende de uma 
política de leitura desenvolvida no país, de preferência na escola,onde se determinam as diretrizes de ensino , os currículos e 
necessidades das bibliotecas escolares (ZILBERMANN,1983). Sendo assim ,os objetivos que nortearam a pesquisa foram: 
identificar os diferentes meios de leitura utilizada pelos alunos da 7º e 8º séries do Ensino Fundamental, mapear atividades 
didáticas que incentivam o uso da leitura no processo de ensino-aprendizagem e verificar serviços que a biblioteca escolar 
disponibiliza para desenvolver atividades de leitura na escola.Através dos resultados obtidos, ampliam-se possibilidades de 
continuidade da temática “Biblioteca escolar e leitura“ a ser inserida com efetividade nos cursos de Biblioteconomia, pois o 
profissional bibliotecário tem importante papel como educador no Ensino Básico, atuando nas Bibliotecas Escolares(BE) 
como profissional da informação, especialmente, a partir dos resultados do IDEB, indicador que afere a situação da educa-
ção nos municípios brasileiro e serve de parâmetro para o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).Os resultados 
apontaram que 61% dos alunos(as) pesquisados não freqüentam com assiduidade a BE,embora 95% deles informem que 
a BE é muito importante para sua aprendizagem, além disso apenas 13% indicaram que lêem jornais e revistas semanais. 
Com relação ao item sobre o responsável pela BE que promove atividades de leitura- 23% afirmaram sim, enquanto 54% 
e 23% indicaram como não e às vezes respectivamente(77%). Portanto, é fundamental que a BE disponibilize um acervo 
que atenda aos interesses e necessidades dos docentes e discentes e que os serviços da biblioteca escolar estejam integrados 
ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola para sua efetividade no processo educacional.
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, BIBLIOTECONOMIA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: A BIBLIOTECA COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL NA ESCOLA E SEU LUGAR 
NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTADO DO PARANÁ 
AUTOR(ES): CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA MELLO, DENISE APARECIDA SAMPIETRO, LUCAS 
SANTOS MACEDO 
RESUMO: Mediante a verificação do baixo índice de utilização das bibliotecas escolares e sua pragmatização como espaço 
destinado à conservação de acervo e de realização de pesquisas e trabalhos socialmente descontextualizados, este trabalho 
apresenta estudos relacionados ao papel histórico e atual da biblioteca, entendida hoje, por estudiosos da área, como um 
espaço fundamental para a promoção da leitura literária e da cultura em geral, a partir do ambiente escolar. Os objetivos 
são demonstrar em que medida as práticas estabelecidas dentro das escolas podem contribuir para a transformação da 
biblioteca em instrumento de leitura utilizado pelo professor de língua portuguesa e literatura e, portanto, em meio fértil 
para instigar a formação de leitores competentes. Também é objetivo verificar, na biblioteca escolar de uma instituição es-
pecífica, o impacto das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica do Estado do Paraná, as quais 
recomendam o ensino de literatura como prática social. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho 
abrange leituras teóricas acerca do papel da biblioteca: seu histórico no Brasil e no exterior, sua participação na formação 
do leitor, além das diversas concepções acerca de sua função e também análises de documentos, quais sejam, a LDB e as 
Diretrizes Curriculares da Língua Portuguesa para a Educação Básica do Estado do Paraná. 
PALAVRAS-CHAVE: DIRETRIZES CURRICULARES, LETRAMENTO LITERÁRIO, PROMOÇÃO DA LEITURA 
LITERÁRIA 

TÍTULO: LER E APRENDER: ESTUDO DE CASO DA BIBLIOTECA DA UNISUL
AUTOR(ES): CRISTIANE SALVAN MACHADO, MAISA DE AMORIM BLEYER, SIBELE MENEGHEL 
BITTENCOURT 
RESUMO: Este artigo apresenta a proposição de um trabalho a ser desenvolvido na Biblioteca Universitária da Univer-
sidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e que visa incentivar a leitura e a prática da leitura na comunidade acadêmica 
interna. A atividade de leitura (e afins) é uma das ferramentas fundamentais ao cumprimento do objetivo da Biblioteca 
Universitária,cujo papel dentro da universidade é de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. O incremento proposto no fazer 
da biblioteca tornará possível avançar níveis além da operacionalização básica de armazenamento, seleção, organização e 
disseminação da informação, novas contribuições que visarão uma maior democratização, atendendo a inclusão social e a 
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educação permanente de seus usuários. A biblioteca disponibiliza infra-estrutura física e tecnológica, ambiência, acervos e 
parte dos recursos humanos propícios para o desenvolvimento de atividades de leitura, porém percebe-se que seu potencial 
está além do uso efetivo, refletindo a condição atual dos acadêmicos quanto à falta do hábito de leitura. Um dos indicado-
res da falta de hábito de leitura indica que esta condição vem como herança das fases anteriores de ensino pelas quais os 
membros da comunidade universitária percorreram. A atuação da biblioteca servirá de auxílio para que este processo não 
se perpetue, uma vez que, no ensino superior, há uma nova fase de desafios ao acadêmico com a exigência do desenvolvi-
mento de pesquisas, aumentando a necessidade de leitura e interpretação, onde o indivíduo deixará de realizar apenas uma 
decodificação de signos e terá condições à compreensão dos textos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA (ENSINO SUPERIOR), BIBLIOTECA, INTERESSES NA LEITURA 

TÍTULO: ESTÍMULO POR PARES: UMA ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DA LEITURA EM 
BIBLIOTECAS ESCOLARES
AUTOR(ES): DEISE PARULA MUNHOZ, ANDREIA PARULA MUNHOZ, CLERISTON RIBEIRO RAMOS 
RESUMO: A biblioteca escolar, entendida como extensão pedagógica dos conhecimentos didáticos, mostra-se como unida-
de de primordial importância no incentivo e mantenutenção das práticas de leitura, com isso justifica-se o foco da pesquisa. 
Foi realizada, primeiramente, entrevista com a responsável da biblioteca de uma escola de ensino fundamental, onde foi 
informada que as séries iniciais frequentavam mais a biblioteca do que as turmas das series finais e que esse desinteresse iria se 
agravando à medida que os alunos iam avançando as séries. Em seguida, foram construídos questionários pautando sobre o 
fator de distanciamento do aluno com a biblioteca, aplicado nas quatro turmas de 8ª série com intuito de identificar a turma 
com mais hábitos e práticas de leitura e a turma com menor média dessas práticas. Como resultados tivemos, tanto nos hábitos 
quanto nas práticas de leitura, a turma 81 com média maior e a turma 84 com a menor média dentre os questionários válidos. 
Utilizamos como conceito os valores de 0 a 5 - baixo e de 6 a 10 - nível satisfatório de leitura. Na etapa seguinte, foi realizada 
ação com objetivo de incentivar a leitura, pedindo para que seis alunos voluntários da turma 81 relatassem a importância da 
leitura para os alunos da turma 84. Para avaliar o impacto da ação foi construída outra ferramenta com as questões, a saber: 
“A atividade foi importante para me incentivar a ler mais” e “Depois da atividade, consigo dar mais importância a leitura”. 
As respostas foram positivas, apresentando a maioria delas os valores máximos. Tendo como estrato os alunos de 8º série, foi 
possível identificar alguns fatores de distanciamento dos alunos em relação à biblioteca e o “estímulo por pares” se mostrou 
uma alternativa eficaz para aproximar o aluno da leitura e, por conseqüência, da biblioteca da escola.
PALAVRAS-CHAVE: ESTÍMULO POR PARES, BIBLIOTECA ESCOLAR, PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: O QUE EU FAÇO NA BIBLIOTECA? RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO 
DE LEITORES 
AUTOR(ES): DEISILY DE QUADROS, NYLCÉA THEREZA DE SIQUEIRA PEDRA 
RESUMO: As bibliotecas escolares da Rede Municipal de Curitiba fazem parte de um projeto da Prefeitura que visa faci-
litar o acesso dos alunos aos livros e incentivar a leitura. Este projeto teve início com os Faróis do Saber, que começaram 
a ser instalados em praças ao lado de prédios escolares ou nos próprios pátios das escolas, em 1994. Atualmente, a Rede 
Municipal de Curitiba conta com 101 bibliotecas escolares e 45 Faróis do Saber. O trabalho de incentivo à leitura que 
realizamos foi desenvolvido junto à Biblioteca Escolar Professora Maria Marli Piovezan, inaugurada em uma das salas de 
aula da escola em 2006, com o intuito de atender as crianças da Educação Infantil (4 anos) até o 5º ano (10 anos), além da 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a comunidade. Deste então, a biblioteca recebe todas as turmas da escola segundo 
um horário previamente elaborado pela direção. Observando o comportamento dos alunos na biblioteca, verificamos 
que as crianças não sabem o que fazer com os livros. Muitas não ousam sequer manuseá-los, detendo-se apenas nos gibis. 
Outras retiram inúmeros livros das estantes, mas não sabem abri-los, explorá-los. Constatou-se, também, que são poucos 
os professores que conseguem despertar o interesse nos seus alunos com ações planejadas e efetivas. Percebemos, então, 
a necessidade de criar situações que despertassem um maior interesse pelos livros. Assim, criamos uma parceria com os 
graduandos de Letras da UNIBRASIL que, após a observação da rotina da biblioteca e o comportamento dos educandos, 
fizeram um plano de ação objetivando instigar os alunos a adentrar o mundo da leitura. Desta forma, criamos a oportu-
nidade dos graduandos vivenciarem a práxis, questionar-se sobre o seu papel de leitor na formação de novos leitores e 
comprovamos que não basta ter um espaço de leitura, o maior desafio é ensinar a criança a ler.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, FORMAÇÃO DE LEITORES 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 4
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: PROJETO FANZINES NAS ZONAS DE SAMPA - OFICINAS DE HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS
AUTOR(ES): DOROTY ROJAS 
RESUMO: “FanZines nas Zonas de Sampa” é um projeto da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas iniciado 
em 2006, que consiste na realização de oficinas onde são ensinadas as técnicas utilizadas para se fazer Histórias em Quadri-
nhos. O Projeto tem como objetivo levar ao público uma linguagem que desenvolve e estimula a criatividade para o desenho, 
para a escrita e para a leitura. As oficinas acontecem em duas etapas: na primeira, conhecimento das técnicas de criação e desen-
volvimento de personagem, história e roteiro, e na segunda, orientação na elaboração e produção de um Fanzine abordando 
temáticas diversas - música, teatro, cinema, literatura, cultura popular, cidadania (ECA e Direitos Humanos). Em 2009, além 
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das oficinas que anualmente oferecemos para iniciantes, abrimos, especialmente para aqueles que já possuem conhecimento 
na área, o curso avançado. Nossa expectativa é proporcionar a continuidade aos que participaram das oficinas básicas nos 
anos anteriores e atender nova demanda. A realização do projeto “FanZines nas Zonas de Sampa” se dá graças à participação 
conjunta de Quadrinistas / professores, dos representantes das bibliotecas, que integrados oferecem aos alunos um ambiente 
favorável de participação no processo, cujo fruto pode ser observado no momento mais relevante do projeto, que é o evento 
realizado para finalizar as oficinas e promover o encontro entre todos os parceiros, revelando desta forma o trabalho desen-
volvido em cada unidade e por cada turma. Para este momento, alguns trabalhos são selecionados para a exposição que leva 
o nome do projeto e circula por quinze dias em cada unidade participante; são convidados profissionais reconhecidos para 
apreciação dos trabalhos e conversa com os participantes. Desta forma, criamos um espaço diferenciado que integra os atores, 
que trocam informações e experiências que se iniciam nas oficinas e acompanham todos até o momento do encontro. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA EM QUADRINHO, FANZINES, BIBLIOTECAS 

TÍTULO: BIBLIOTECA COMO ESPAÇO DE PRODUÇõES
AUTOR(ES): ELENILDA NOVAIS DE SOUZA 
RESUMO: O trabalho apresenta o resultado de uma prática de leitura no espaço de uma Biblioteca Escolar tendo como foco 
a Literatura de Cordel. Um projeto que envolveu alunos dos 6º, 7º e 8º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mal. 
Henrique Teixeira Lott, situada na cidade de Aracaju/SE, estimulando a leitura e produção de cordeis. Através da leitura de 
textos de vários cordelistas foi mostrado aos alunos a importância da arte literária popular e a sua riqueza, identificando-a como 
uma literatura autêntica e legítima, uma vez que reflete a ideologia de um povo. Foi observado, também, a linguagem espontâ-
nea, a expressão do pensamento do autor, e de que maneira as informações chegam até as camadas populares, sem desvincular 
o lúdico, mantendo porém, a essência, na transmissão do conhecimento, objetivando manter a tradição de uma cultura. Como 
é poesia popular, formada de estórias contadas, cantadas e vendidas em folhetos nas ruas, os alunos que se interessaram pela 
proposta exercitaram a leitura em voz alta com desenvoltura, e a produção de seus textos. O trabalho foi desenvolvido no 
segundo semestre de 2008. No final os alunos envolvidos criaram, elaboraram e divulgaram suas criações, relatando fatos 
referentes a histórias do cotidiano como romance, valentia, projeção social tudo isso unindo o rea, a arte e a poesia. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CORDEL, PRODUÇÃO 

TÍTULO: MEDIAÇÃO E FORMAÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): ELISON ANTONIO PAIM, VALDIR PRIGOL 
RESUMO: A preocupação em torno da leitura e, no caso do Brasil, a constatação que dura décadas em relação a não 
erradicação do analfabetismo, tem aparecido em muitos lugares, seja em torno de ações governamentais, especialmente na 
direção dos livros didáticos e programas de curto alcance até ações de universidades, escolas e ONGs. A disseminação de 
pesquisas e ações na área da leitura nas duas últimas décadas ainda giram em torno de um objeto que falta: a leitura. Um 
aspecto pouco estudado é o da mediação entre textos a serem lidos e sujeitos que possam construir-se como leitores. Um 
dos mediadores estudados, mas talvez sem a continuidade necessária, é o professor. Além dessa mediação temos um campo 
vasto e quase intocado de mediadores que precisam ser analisados: a crítica, os livros didáticos, as revistas, as associações, 
as feiras de livros, as bibliotecas, as associações, os encontros acadêmicos, as antologias, a família, os livros didáticos, as 
editoras e os projetos editoriais, a contação de histórias e as próprias obras literárias entre outros. Nesta direção, para iden-
tificar os mediadores, o papel desempenhado e as estratégias utilizadas, trabalhamos neste momento com o que Michele 
Petit chama de “bons leitores”, que freqüentam assiduamente bibliotecas para a leitura de livros. Estudamos atualmente 
três bibliotecas de Chapecó: a Biblioteca da Escola Estadual Lourdes Lago, a Biblioteca Pública Municipal e a Biblioteca da 
Unochapecó. As entrevistas com os leitores tem abordado suas trajetórias de leitores, os mediadores que foram importan-
tes nas suas vidas e as estratégias de mediação utilizadas. Depois dessa etapa, iniciaremos as pesquisas com os mediadores. 
Nesta comunicação, daremos ênfase ao surgimento da figura do mediador na formação de leitores como uma perspectiva 
para ir além das pesquisas que tem se concentrado na ausência e na falta em relação à leitura no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEDIAÇÃO, FAZER-SE LEITOR 

TÍTULO: ACERVO DO PNBE 2008 EM CAXIAS DO SUL: ESTUDO DE CASO
AUTOR(ES): FLÁVIA BROCCHETTO RAMOS, MORGANA KICH 
RESUMO: O que ocorre com os livros do PNBE quando chegam nas escolas públicas? Esta comunicação tem por 
objetivo promover uma reflexão sobre o recebimento e a circulação dos acervos de literatura infantil recebidos pelo 
PNBE/2008 (Programa Nacional Biblioteca da Escola) nas escolas municipais de Caxias do Sul/RS e sobre as es-
tratégias de divulgação, em especial, na Escola Municipal Bento Gonçalves da Silva. Considerando a importância e a 
qualidade dos acervos distribuídos, é fundamental que se promova a sua efetiva utilização. Dessa forma, não basta so-
mente o livro chegar na escola, é necessário que se realize um trabalho de mediação de leitura do docente, auxiliando 
no desempenho da formação do leitor. Os dados coletados são discutidos a partir de informações oriundas da base 
de dados do CEALE, no site do Programa e de apontamentos teóricos de Regina Zilberman, Magda Soares, Jorge 
Larossa e Carol Kuhlthau, os quais discorrem sobre a leitura, literatura e mediação da leitura para o desenvolvimento 
humano. Para a análise do estudo, foram realizadas visitas à biblioteca da escola em questão. Durante as observações 
realizadas in loco, atentou-se para o acervo do PNBE/2008, no que se refere a vários aspectos, em especial, o como 
foi integrado ao acervo já existente, estratégias empregadas para a divulgação, a busca dos estudantes e docentes 
pelas obras desse acervo. 
PALAVRAS-CHAVE: PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA (PNBE), BIBLIOTECA ESCOLAR, 
MEDIAÇÃO DE LEITURA 

TÍTULO: A VOZ DE PROFESSORES READAPTADOS EM BIBLIOTECAS ESCOLARES: NA REDE DE 
SENTIDOS 
AUTOR(ES): GABRIELA GIMENEZ FAUSTINO 
RESUMO: Desejamos, com nosso trabalho, refletir à luz da Análise do Discurso de matriz francesa juntamente com 
as noções de biblioteca escolar advindas da Ciência da Informação, sobre o modo como se estrutura o dizer dos sujeitos 
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professores readaptados, profissionais que, em muitas escolas, ocupam o lugar dos bibliotecários dentro das bibliotecas 
dessas instituições. Destacamos que são poucos os trabalhos científicos sobre a escuta desses sujeitos que, na maioria das 
vezes, é deslocado para a biblioteca escolar por problemas de saúde, também por isso, procuramos aqui ouví-los e analisar 
as maneiras pelas quais esses sujeitos denominados readaptados discursivizam a leitura, o bibliotecário e a biblioteca escolar. 
Destacamos a presença de duas formações discursivas distintas, sendo que, uma apresenta-se a concepção da biblioteca 
como um lugar difícil de se trabalhar e atuar, um verdadeiro calvário no qual são obrigados a enfrentar até obterem a tão 
sonhada aposentadoria, livrando-se do martírio; já a outra formação discursiva trabalha com os efeitos de sentidos de um 
profissional que enxerga a biblioteca como um lugar mágico e com inúmeras possibilidades de recomeço. Aqui temos, al-
gumas vezes, um profissional assumindo o papel de salvador da biblioteca escolar, apresentando no seu dizer marcas de um 
verdadeiro herói que se coloca como o ‘reconstrutor’ daquele lugar. Nosso corpus de trabalho é constituído por uma sele-
ção de recortes de dizeres desses sujeitos readaptados e foram coletados por questionários que enviavamos via e-mail para 
os mesmos, selecionados numa comunidade de relacionamentos da Internet nomeada como “Professores readaptados”. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, PROFESSOR READAPTADO, ANÁLISE DO DISCURSO 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 5
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: GINCANA DE LEITURA: UM ESTÍMULO PARA A LITERATURA
AUTOR(ES): GILVANA TONIÉLO 
RESUMO: A presente pesquisa originou-se a partir da observação de que vários alunos, leitores motivados e interessados 
na literatura universal e brasileira, perdem o interesse por esse tipo de leitura ao atingirem a faixa etária dos catorze-quinze 
anos. A partir dessa faixa etária, muitos leitores substituem a literatura por obras do tipo best-sellers ou então, diminuem 
consideravelmente a retirada de livros na biblioteca. Intrigada por essas mudanças, utilizei na pesquisa um questionário com 
questões de múltipla escolha para investigar: (a) quais os possíveis fatores geradores dessa ‘ruptura’ com relação à leitura 
de obras literárias e (b) qual é o perfil do leitor adolescente. O instrumento foi aplicado em 151 alunos, oriundos da oitava 
série e do ensino médio de um colégio de ensino particular do estado de Santa Catarina. Os resultados estão em fase de 
análise. Com base nas respostas dos alunos-leitores e com a colaboração das professoras de língua portuguesa e literatura 
do colégio, será proposta uma Gincana da Leitura, com o objetivo de promover e estimular a leitura das diferentes obras 
literárias. que se encontram disponíveis na biblioteca do colégio. Baseada nas informações propostas por Holl (2009), na 
Conferência da Associação Internacional de Leitura, a gincana será realizada através do ambiente Orkut, como estratégia 
motivadora para o envolvimento das equipes nas diversas etapas e tarefas da gincana e que poderá, dessa forma, estipular 
tarefas de leitura a serem cumpridas no final de semana. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, IMPORTÂNCIA 

TÍTULO: DO IMPRESSO AO DIGITAL: AS NOVAS PRÁTICAS DE LEITURA E O ACESSO AS 
BIBLIOTECAS
AUTOR(ES): GIOVANA CAIRES MOTTA 
RESUMO: A transposição do texto impresso para o meio digital coloca em pauta algumas questões relevantes a serem 
pensadas. As bibliotecas eletrônicas entram em cena e uma nova maneira de reunir e arquivar as produções se estabelece. 
Não podemos nos esquecer que a recepção do conhecimento também opera de modo diferenciado. A internet possibilitou 
o acesso e o contato com diversas obras. Agora, podemos ler obras completas na tela do computador, além de termos aces-
so aos audiobooks - gravação do conteúdo do livro. A linearidade textual perde o seu espaço e o hipertexto se faz presente. 
O conhecimento deixou de se restringir às bibliotecas e aos arquivos impressos. Com isso, surgem alguns questionamentos: 
esse novo contexto que se estrutura representa uma ameaça ao livro escrito? O livro deixará de existir? Os acervos impres-
sos das bibliotecas tendem a desaparecer? A história, por vários exemplos, já nos provou que um fato não substitui o outro. 
A fotografia não substituiu a pintura, assim como a televisão não fez desaparecer o rádio. O que devemos pensar é em uma 
ressignificação de cada meio de produção. Assim, diante dessa mudança de suporte, os livros continuarão a existir e uma 
nova maneira de escrever, de ler e de interagir com as bibliotecas se configura. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO, INTERNET, LEITURA 

TÍTULO: A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E ÊXITO NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 
BIBLIOTECA ESCOLAR. 
AUTOR(ES): GISELA EGGERT STEINDEL, CAIO FARIA FONSECA 
RESUMO: Este trabalho se inscreve nos estudos acerca da formação de professores do ensino fundamental em Santa Ca-
tarina, ancorado no projeto de pesquisa “JUSTIÇA, ÊXITO E FRACASSO NA ESCOLA: O impacto sobre os processos 
de socialização e de construção das identidades profissionais dos professores catarinenses (1950-2005)“. O presente estudo 
constituiu uma pesquisa documental e bibliográfica. Teve por foco a biblioteca escolar como equipamento de informação, 
saber e conhecimento, com recorte temporal compreendido entre os anos de 50 e 90 do século XX. O recorte teve por 
justificativa a identificação e o acesso de documentos com foco no objeto em questão, a biblioteca escolar. A pergunta 
norteadora foi: qual seria a relação da biblioteca escolar, como espaço social, na construção da justiça, do êxito ou do fra-
casso na escola? Buscou-se, assim, refletir como a questão da justiça aparece ou poderia estar representada nos processos 
de socialização da biblioteca escolar, especificamente nas questões de êxito e fracasso da escola primária catarinense. Para 
tanto, analisou-se o modo pelo qual a biblioteca escolar foi incluída nos projetos de democratização da escola; analisaram-
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se, também as representações sobre justiça creditadas à biblioteca escolar, esteio dos projetos de democratização do acesso 
ao sistema de ensino; finalmente, intentou-se uma reflexão acerca da problemática do conceito de justiça escolar e social 
como questão inerente à biblioteca escolar. Dentro dos seus limites estruturais, pode-se conferir a esse tipo de biblioteca a 
configuração de uma instituição mediadora do ideário de justiça e êxito escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: 1. BIBLIOTECA ESCOLAR – JUSTIÇA ESCOLAR , BIBLIOTECA ESCOLAR - ÊXITO ESCOLAR, 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO – BIBLIOTECA ESCOLAR 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR
AUTOR(ES): GLEICE PEREIRA 
RESUMO: Com o objetivo de apresentar considerações sobre a formação do bibliotecário escolar, esta pesquisa analisa o 
perfil dos alunos do Curso de Especialização em Biblioteca Escolar de uma instituição privada de ensino superior no Esta-
do do Espírito Santo. Para atender às indagações propostas neste estudo, a metodologia usada foi uma pesquisa qualitativa, 
tendo como fundamentação teórica Castells (2000), Sancho (2001) e Chartier (2002). Para a coleta de dados, utilizou-se a 
análise documental, entrevistas e questionários. O trabalho apresenta algumas considerações relativas aos impactos produ-
zidos pelo eixo condutor da grade curricular do Curso de Pós-Graduação em Biblioteca Escolar. Concomitantemente, bus-
ca analisar as práticas desenvolvidas nos diversos espaços educacionais que foram significantes para o bibliotecário. Neste 
contexto, a preocupação volta-se para a formação do profissional inserido na área da educação em consonância como os 
seguintes aspectos: o bibliotecário como mediador no processo ensino-aprendizagem e o ambiente institucional com or-
ganização curricular adequada à proposta pedagógica que correlacione teoria de leitura com o cotidiano escolar. Evidencia 
que a formação sequencial à graduação conduz o bibliotecário a ser um agente de transformação no processo de repensar 
a construção da identidade profissional a partir das novas relações com o saber que estão gestadas na contemporaneidade. 
Igualmente aborda alguns obstáculos que surgem para a ação do bibliotecário no contexto de um sistema educativo.
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR, FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO, BIBLIOTECONOMIA E 
EDUCAÇÃO 

TÍTULO: LITERATURA POPULAR: OS FOLHETOS DE CORDEL DA BC/UEL: PESQUISA, 
PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO.
AUTOR(ES): ISADORA VIDAL PINOTTI AFFONSO, LAÍS DENISE DOS SANTOS SANTAN 
RESUMO: A Universidade Estadual de Londrina possui na Biblioteca Central um acervo de Literatura de Cordel com 
aproximadamente 3500 folhetos. Trabalhando neste acervo e tendo os folhetos como principal material de pesquisa, está 
o grupo de pesquisa “Literatura Popular: Os Folhetos de Cordel da BC/UEL: Pesquisa, preservação e divulgação”, coor-
denado pela Profª Drª Raimunda de Brito Batista. O grupo conta com colaboradores (docentes e bibliotecários) e alunos 
da universidade e focaliza as três vertentes descritas pelo título do projeto: a pesquisa, a preservação e a divulgação. Os 
trabalhos de iniciação científica realizados pelos alunos com o material do acervo são o principal objetivo do projeto e 
como resultado temos diversas pesquisas sobre o universo literário do cordel: seus temas, suas capas e xilogravuras, os pos-
síveis diálogos do cordel com outras linguagens, entre outros. Além destas pesquisas é realizado o trabalho de preservação 
e constantes aperfeiçoamentos no acondicionamento dos folhetos. O grupo já disponibilizou um catálogo eletrônico das 
obras do acervo e agora trabalha na digitalização completa dos folhetos. Quanto à divulgação o grupo já realizou diversos 
eventos, trabalha no projeto de um programa de rádio sobre Literatura de Cordel e mantêm um blog com informações 
sobre o trabalho. Este trabalho busca relatar alguns aspectos do trabalho do grupo de pesquisa, como a produção do catá-
logo eletrônico das obras, a construção do blog, as ações de divulgação do acervo já realizadas, compartilhar a experiência 
da organização e digitalização do acervo com outros pesquisadores e divulgar alguns dos trabalhos de iniciação científica 
realizados pelos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA DE CORDEL, BIBLIOTECA, GRUPO DE PESQUISA 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 6
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: A BIBLIOTECA ESCOLAR E O PNBE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES 
COMPETENTES
AUTOR(ES): JANAÍNA GUIMARÃES 
RESUMO: A educação e os rumos que deve tomar, no sentido de formar indivíduos autônomos e críticos, têm sido 
freqüentemente e fortemente discutidos. No entanto, a biblioteca escolar, enquanto parte da instituição escola e espaço 
essencial do processo de aprendizagem, tem sido pouco valorizada. A biblioteca escolar é de extrema importância no 
sistema educacional, por ser um espaço de grande potencial para o desenvolvimento de atividades relacionadas à leitura, o 
que, segundo Silva (2003) contribui para despertar a criatividade e o senso crítico do aluno, sendo, portanto, fundamental 
no processo de aprendizagem. No entanto, para que a biblioteca escolar possa cumprir seu papel educacional e cultural, é 
preciso que haja vontade política da escola e dos órgãos públicos em mantê-las funcionando, com espaço adequado, acervo 
atualizado e diversificado e,além disso, pessoal capacitado para atender às necessidades dos usuários. A presente pesquisa 
tem como objetivo principal investigar os motivos da desvalorização da biblioteca escolar durante o processo de aprendiza-
gem e como as políticas públicas de incentivo à leitura podem contribuir para que nossas bibliotecas deixem de ser apenas 
“depósito de livros”. Com o objetivo de delimitar a pesquisa escolhemos enquanto política pública de incentivo à leitura 
o PNBE e qual sua contribuição no processo de formação de leitores. Faremos também um levantamento geral da atual 
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situação das bibliotecas escolares do município de Presidente Prudente/SP, em aspectos como estrutura, acervo, funcio-
namento e acessibilidade. Usando a metodologia do estudo de caso, aprofundaremos o estudo de duas delas. A pesquisa, 
em andamento, aponta os seguintes resultados: bibliotecas escolares em péssimas condições, ausência de profissionais com 
formação específica; bibliotecas trancadas, falta de atividades que favoreça a formação de leitores competentes.
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, LEITURA, PNBE 

TÍTULO: CÍRCULOS DE LEITURA: INFLUÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE
AUTOR(ES): JEANE DA SILVA PASSOS, CINTHIA DOS SANTOS SACRAMENTO 
RESUMO: Essa comunicação resulta da realização de Círculos de Leitura com alunos do Programa Universidade Para 
Todos-UPT, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana. Essa atividade é fruto 
da participação das autoras como bolsistas do Programa de Iniciação Científica e Extensão, junto à pesquisa “Leitores 
da Escola Pública: Um estudo de caso no Colégio Estadual de Feira de Santana“, desenvolvida pelo Núcleo de Leitura 
Multimeios. Nos encontros, foram lidos diferentes textos literários, propiciando uma discussão produtiva, despertando 
os alunos para novas leituras. Historicamente, o conceito de leitura sofreu modificações, deixando de representar a mera 
decodificação do impresso, para a constituição da relação de sentido atribuída pelo leitor. A leitura do texto literário não 
tem sido privilegiada na preferência da população, visto que o momento de encontro com o livro nem sempre tem sido 
prazeroso. Diante disso, surge a proposta de Círculos de Leitura como instrumento que objetiva conquistar novos leitores, 
experiência que consiste na leitura oral de textos literários no qual um leitor lê em voz alta, enquanto os ouvintes, também 
leitores, acompanham a leitura. No final, estabelece-se um diálogo interpretativo do texto, que pode proporcionar prazer, 
além de ampliar os horizontes de expectativas dos leitores e sua bagagem cultural. Esta prática parte do pressuposto de que 
é o leitor que dá significação ao texto, a partir de suas vivências. Assim, o texto literário é eleito por seu caráter polissêmico, 
permitindo que os participantes expressem suas diferentes interpretações. Os Círculos de Leitura possibilitam relação 
íntima do leitor com o texto através da oralização do mediador, que, de forma expressiva contagia o ouvinte para interagir 
com as idéias da narrativa. 
PALAVRAS-CHAVE: CÍRCULOS DE LEITURA, LEITOR, LITERATURA 

TÍTULO: SALA DE LEITURA EM QUESTÃO: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA SOBRE OS 
LIMITES E ALCANCES DESSE AMBIENTE
AUTOR(ES): JOSILANE SILVA DE LISBOA TEIXEIRA 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência sobre estratégias de utilização do espaço/
tempo da sala de leitura de uma escola pública municipal do Rio de Janeiro por um grupo de alunos que estão vivenciando 
leitura e escrita de modo intenso na sala de aula. Trata-se de um trabalho que conta com a parceria da professora da sala de 
leitura e professora regente no fomento à leitura de livros literários, iniciado em 2008 (em desenvolvimento até o presente 
momento), quando se constatou que 92% dos 25 alunos da turma de Período Intermediário (1º Ciclo de Ensino Funda-
mental) não tinham acesso a esse tipo de texto em suas residências. Nessa ocasião, as práticas da sala de leitura (um espaço 
com potencial para minimizar os impactos desse fato na formação de leitores) limitavam-se às funções técnicas como 
empréstimos de livros para professores e manutenção do acervo. Entendendo que o incentivo à leitura e à escrita deve 
transpor o ambiente da sala de leitura e os muros da escola, foi desenvolvido o projeto “LER”, incluindo o empréstimo de 
livros para que os alunos pudessem levá-los para suas residências, além de incentivar o envolvimento de seus familiares na 
prática da leitura. Junto a essa “nova estratégia”, chamou a atenção a dificuldade de alguns profissionais para “abraçar” o 
projeto. Percebeu-se, então, a necessidade de sensibilizá-los para que pudessem romper com a “idéia” sobre esse espaço e 
compreender as “estratégias” adotadas. A análise parcial tem apontado para resultados consideráveis. Os impactos dessas 
ações na formação de leitores são animadores. A participação da família tem extrapolado os objetivos iniciais, levando-nos 
a traçar novas estratégias de participação junto à escola. Em seus depoimentos os alunos demonstram o prazer por essa 
descoberta. Com essa socialização, espera-se contribuir para aprofundar e qualificar o debate sobre as funções da sala de 
leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITORES, SALA DE LEITURA, PARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

TÍTULO: BIBLIOTECA ESCOLAR: PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA
AUTOR(ES): KATIANE CRESCENTE LOURENÇO 
RESUMO: O presente artigo tem como finalidade apresentar a criação de uma proposta para a formação de um me-
diador de leitura literária nas bibliotecas escolares da rede municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O projeto 
fundamenta-se nos resultados de uma experiência empírica de pesquisa, por meio de um Curso de Formação, tendo como 
público-alvo as professoras responsáveis pelas bibliotecas escolares. O Curso de Formação - “Biblioteca escolar: da media-
ção à prática de leitura“ - apresentou diversas temáticas, por meio de oficinas, palestras, debates e grupos de estudos, com o 
intuito de sensibilizar as professoras responsáveis pelas bibliotecas escolares a repensarem a sua prática. Como material de 
pesquisa, adotaram-se as produções realizadas durante o Curso, que permitiram identificar os seguintes itens em relação ao 
mediador: perfil de entrada, qualificação e perfil de saída. Diante da experiência, espera-se que o Curso contribua para que 
o mediador realize um trabalho significativo na biblioteca escolar, conscientizando-se do papel fundamental que exerce na 
formação de leitores. Destaca-se a importância do professor responsável pela biblioteca escolar ser um leitor e oportunizar 
às crianças contato com obras literárias de qualidade, e, assim, incentivar a leitura na escola. Os resultados finais serão apre-
sentados como Dissertação de Mestrado, a ser defendida na PUCRS, sob a orientação da Dr. Vera Teixeira de Aguiar. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, MEDIAÇÃO DE LEITURA, FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

TÍTULO: ESPAÇOS FORMAIS DE LEITURA: HISTÓRIAS DE BIBLIOTECAS
AUTOR(ES): KEILA MATIDA DE MELO COSTA 
RESUMO: Este trabalho apresenta como proposta para a constituição de uma pesquisa de doutorado vinculada à Facul-
dade de Educação da Universidade Federal de Goiás, o resgate das construções de sentido dos espaços formais de leitura, 
como as bibliotecas, na cidade de Anápolis, Goiás. Os anos de 1950 marcaram a criação de duas bibliotecas do município, 
a Biblioteca Municipal Zeca Batista e a Biblioteca José de Alencar (conhecida como Biblioteca do Sesc). Ambos são espa-
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ços de leitura resgatados pelos protagonistas de um estudo anterior, a dissertação de mestrado intitulada “Literatura em 
Minha Casa: entre representações e práticas de leitura”. Uma grande efervescência cultural caracterizou a década de 1950, 
manifestada em jornais, documentos e depoimentos diversos. A constituição dos sentidos desses espaços de leitura criada 
naquele momento: suas funções em um contexto histórico determinado, as práticas e as representações dali decorrentes, os 
alcances e os desdobramentos sociais que eles foram atingindo no decorrer dos tempos, a relação desses espaços com seus 
leitores, tudo isso pretende ser resgatado não apenas por estudos bibliográficos, mas também pelas memórias. A História 
Cultural dará sustentação a esta trajetória. Trajetória que pretende evidenciar histórias de bibliotecas a fim de apontar enca-
minhamentos no sentido de contribuir para a constituição de políticas públicas comprometidas com a formação do leitor e 
para que leitores críticos tornem-se também cidadãos críticos conscientes de seus direitos e deveres. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, REPRESENTAÇõES, PRÁTICAS DE LEITURA 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 7
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: LEITURA NO ENSINO SUPERIOR: O USO DA BIBLIOTECA SOB A PERSPECTIVA DOS 
DISCENTES
AUTOR(ES): MARCIA REGINA PAIVA, SANDRA REGINA CASSOL CARBELLO 
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar as práticas de leitura realizadas pelos universitários, a partir 
do ingresso na academia e sua relação com a biblioteca. Os estudos de Ezequiel Theodoro da Silva (1988; 1998; 1999); Soa-
res, Zilberman e Abreu (1995); Martins (1994) entre outros autores subsidiaram nossas discussões. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa descritiva e o estudo exploratório. Participaram do estudo, 58 universitários, matriculados no 2º e 3º ano do 
curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, Campus Regional de Cianorte. Foi aplicado questionário sobre 
leitura, suas práticas na universidade e o uso da biblioteca. Os resultados, ainda parciais, indicam que, para a maioria dos su-
jeitos participantes da pesquisa, a leitura é percebida como elemento fundamental em seu processo de formação, evidencia-
se o entendimento de que a leitura de um texto leva-os a melhor compreensão de outros. No entanto, em suas práticas de 
leitura na universidade, grande parte dos respondentes identificaram os textos como muito complexos/elaborados e para 
o melhor entendimento/acompanhamento das disciplinas precisam dedicar-se mais a leitura. Para outros, uma minoria, a 
leitura é vista como uma obrigação ou algo relacionado a uma dificuldade a ser superada. Foi também possível levantar as 
relações significativas entre os discentes e as questões acerca do acervo bibliográfico, do espaço físico e do atendimento. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, BIBLIOTECA, ENSINO SUPERIOR 

TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DA BIBLIOTECA TEMÁTICA DE CONTOS DE FADAS E DO CENTRO 
DE FORMAÇÃO PARA CONTADORES DE HISTÓRIAS
AUTOR(ES): MARISABEL LESSI DE MELLO, ALICE AURORA BANDINI TAVARES DE CAMPOS 
RESUMO: Em novembro de 2007 a Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas da Secretaria de Cultura da Pre-
feitura de São Paulo inaugurou a Biblioteca Temática de Contos de Fadas Hans Christian Andersen, dentro do projeto de 
requalificação de algumas bibliotecas da rede que se transformaram em bibliotecas temáticas. Esta biblioteca, fundada em 
1952(?), ao longo de sua existência foi se firmando na vocação de trabalhar com o público infantil promovendo a literatura 
de Andersen e dos Contos de Fadas e tornou-se temática dentro deste contexto. O conceito de temática pressupõe que a 
Biblioteca, além do acervo comum a todas, receba um acervo específico relacionado ao tema, passe por uma intervenção 
no ambiente que caracterize a temática e também desenvolva uma programação cultural. A Hans Christian Andersen rece-
beu uma ambientação que remete ao universo mágico dos Contos de Fadas, bem como um acervo de literatura infantil com 
17.077 livros incluindo contos de fadas e 78 unidades de DVDs de filmes infantis disponibilizados para as crianças, além do 
acervo oferecido aos pesquisadores na Sala Nelly Novaes Coelho. Optamos por trabalhar a programação cultural em dois 
eixos: programação infantil e formação para contadores de histórias. Assim surgiu o Centro de Formação para Contadores 
de Histórias. A criação dessa estrutura pelo Sistema Municipal de Bibliotecas em caráter gratuito, contínuo e permanente 
é inédita na cidade de São Paulo e é uma iniciativa que demonstra o reconhecimento do contador de histórias como gera-
dor de cultura, promotor e mediador de leitura. Os resultados obtidos pelo trabalho do Centro de Formação estão sendo 
surpreendentes, exigindo a ampliação do número de oficinas e cursos para atender a demanda, já tendo, inclusive, alguns 
contadores inseridos no mercado de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: CONTOS DE FADAS, TEMÁTICA, FORMAÇÃO 

TÍTULO: SALA DE LEITURA:ESPAÇO DE CULTURA
AUTOR(ES): MIRIAN MENEZES DE OLIVEIRA 
RESUMO: O principal objetivo da Sala de Leitura é despertar o prazer de ler, condição primordial para a formação do 
indivíduo. Pretende-se que o leitor seja capaz de extrapolar sua esfera de participação na sociedade, realizando múltiplas 
leituras e ampliando sua “visão de mundo”. Nesse espaço, o aluno é seduzido, através de histórias dinâmicas, debates, 
dramatizações e outras atividades capazes de induzir o prazer da leitura. A dinâmica da Sala de Leitura, através de suas 
diversas atividades, propõe-se a desenvolver o pleno uso das potencialidades do aluno, a competência leitora e propiciar 
elementos que o conduzam à uma postura reflexiva. Deve ser um ambiente atrativo e representativo por si mesmo (um 
centro cultural). O principal procedimento didático da Sala de Leitura é o desenvolvimento da Hora do conto ou Hora da 
Poesia. Momento mágico, em que o aluno é levado a penetrar no fantástico universo das histórias, libertando sentimentos 
e relacionando a realidade com o mundo da fantasia. O objetivo deste momento é “ler por prazer”. Várias ações podem 
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ser desenvolvidas no trabalho cotidiano: entrevistas simuladas, cadeira do autor, entrevistas com personagens de histórias, 
Mostra de Artes, teatro de fantoches, filmes (vídeos), programa de rádio (elaborado por alunos), dramatizações, agen-
damento (professores de todos os componentes curriculares - trabalho interdisciplinar) e atividades lúdicas em geral. O 
professor de Sala de Leitura (intermediário entre o livro e o leitor) possui várias atribuições. Para isso deve tornar a Sala de 
Leitura atraente e representativa, além de dinâmica, atendendo com eficiência às necessidades dos alunos e dos professores. 
Elaborar o seu horário de modo a atender todos os turnos de escola. Os profissionais selecionados, além de contarem com 
formação cultural compatível, devem atender a um perfil previamente exigido. São avaliados, semestralmente, apresentan-
do nova proposta de trabalho a cada período de dois anos. 
PALAVRAS-CHAVE: SALA, LEITURA, CULTURA 

TÍTULO: “UM GRANDE ARTESÃO DOS TECIDOS DA HISTÓRIA”: A BIBLIOTECA COMO PARCEIRA 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONSTRUÇÃO DO SUJEITO ANÔNIMO.
AUTOR(ES): MONICA DE AVILA TODARO, MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA 
RESUMO: Despertar a paixão pela leitura, criar uma biblioteca itinerante e envolver os alunos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) em práticas ligadas ao acesso à biblioteca são desafios para contribuir para a construção de um sujeito 
anônimo, enquanto um “grande artesão dos tecidos da história”. Sabe-se que a EJA representa um direito daqueles que 
não tiveram acesso à escola e que são a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras na 
sociedade. Sendo leitura e escrita bens culturais relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus elevados de 
letramento é particularmente danoso para a conquista de uma cidadania plena. Desse modo, a função reparadora da EJA 
significa não só a entrada no circuito dos direitos civis, mas principalmente numa escola de qualidade. Nesta perspectiva, a 
Secretaria de Educação, em parceria com a Biblioteca do município de Itatiba, apresenta três projetos que podem efetivar 
um caminho de desenvolvimento de pessoas de todas as idades como uma das possibilidades para uma educação participa-
tiva e transformadora. O projeto “Baú de Leitura” promove o acesso a obras literárias para os alunos da EJA de uma escola 
da rede municipal e tem a intenção de incentivar e fortalecer o gosto pela leitura, aproximando a Biblioteca desses alunos. 
“A Biblioteca é Nossa” é um projeto que tem como objetivo trazer os alunos à Biblioteca Municipal. “Circularidade” é 
um projeto voltado aos coordenadores da EJA em que são disponibilizados livros técnicos em um baú itinerante, a fim 
de viabilizar, em caráter permanente, a formação continuada através da leitura. Para avaliar o andamento dos projetos, há 
cadernos de apreciação das obras que são preenchidos pelos leitores quando da devolução dos livros. Como produto final, 
os alunos serão convidados a se tornar escritores de suas próprias memórias escolares.
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À BIBLIOTECA, LEITURA NA EJA, EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

TÍTULO: DA CONVIVÊNCIA COM LIVROS À NECESSIDADE DE LEITURA: CONTRIBUIÇõES DE 
UMA OFICINA DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 
AUTOR(ES): RAQUEL MARIA NELLI NÓBREGA 
RESUMO: O presente estudo a ser relatado diz respeito a uma Oficina de Leitura realizada numa instituição privada, 
sem fins lucrativos, denominada Fundação Futuro - Projeto Legião Mirim, localizada na cidade de Assis – SP. O projeto 
atende cerca de 600 adolescentes com idades entre quatorze e dezoito anos, cujo objetivo maior é o de preparação e enca-
minhamento para o mercado de trabalho por meio de atividades sócio-educativas, dentre as quais se destaca a oficina de 
leitura. Tal oficina teve início em 2008 e possui espaço físico próprio, notadamente a Biblioteca da Instituição, construída e 
organizada pelos jovens que dela participam. O objetivo das atividades não se restringe ao simples contato do público com 
os livros, mas, sim, de criar mecanismos de incentivo à leitura. Tal intento expressa-se, por exemplo, em atividades de ensino 
de organização e catalogação dos títulos, de técnicas de restauração do acervo, de prática de redação e compreensão textual, 
de leitura dramática, de grupo de contadores de histórias, bem como de visitas às bibliotecas públicas, livrarias comerciais 
e universidades do município. Desse modo, tem se notado apropriação e relevante interesse pela leitura, não somente de 
títulos livremente escolhidos pelos sujeitos, que em sua maioria não circulam pelo ambiente escolar, mas, também, dos 
escolares, dos ditos clássicos da literatura, antes vistos de forma distante e irrelevante. Nesse processo, percebe-se a impor-
tância dos laços afetivos feitos a partir da vivência no espaço da biblioteca, como desencadeadores da necessidade de leitura, 
o que torna mais coerente, significativa e profícua para os participantes. Portanto, do modo como foi encaminhado, o ato 
de ler propicia ao adolescente descobrir-se co-autor das atividades e da própria biblioteca, fornecendo-lhe além de novos 
conhecimentos, estima e incentivo a novos arranjos no seu cotidiano. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ADOESCÊNCIA , PROJETO SOCIAL 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 8
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: A LEITURA DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA E A SOCIALIZAÇÃO DOS SEUS 
CONHECIMENTOS E SENTIMENTOS.
AUTOR(ES): REGINA APARECIDA BUENO ANDRADE CARON GOMES 
RESUMO: Esta comunicação apresenta os nossos objetivos com o trabalho realizado a partir da leitura de livros de 
literatura da biblioteca da escola. No âmbito de nossas práticas a leitura é uma atividade bastante incentivada desde as 
séries iniciais. Configuram-se atividades realizadas pelos alunos na classe e em casa. Temos por objetivo despertar a leitura 
com criticidade e análise de aspectos construídos e determinados com os alunos, bem como que os mesmos manejem 
independentemente os livros de uso da biblioteca. Na socialização das produções, o aluno tem a oportunidade de produzir, 
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individual e coletivamente, conhecimentos a respeito das leituras feitas pelos demais alunos(as) e conhecer uma diversidade 
de temas, autores e ilustradores. Outro encaminhamento empregado se refere à análise das narrativas das alunas a respeito 
das lembranças ocorridas durante a leitura, buscando compreender como a leitura possibilita “viajarmos” no tempo do 
autor e em nossas lembranças, de forma significativa, bem como auxiliar na configuração de um possível reconto. A partir 
de tais práticas foi possível constatar o maior interesse pela escrita, tanto no que se refere à leitura propriamente dita, quanto 
ao registro das atividades propostas e ao manuseio do livro. Durante todo o percurso ocorre a participação da professora, 
dos alunos(as) da turma, da bibliotecária e, eventualmente de familiares, num processo de ação-reflexão-ação, na promoção 
de práticas de leituras e escrita de textos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, BIBLIOTECA, SOCIALIZAÇÃO 

TÍTULO: BIBLIOTECA ESCOLAR DE PORTAS ABERTAS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
AUTOR(ES): RENATA DA SILVA FERREIRA ASBAHR 
RESUMO: Nas escolas públicas brasileiras a ausência de bibliotecas costuma ser regra. Entretanto, na E.E. Profº Silvio 
Xavier Antunes (SP) a situação é outra: a biblioteca está em pleno funcionamento. A proposta da comunicação é relatar 
as diversas ações que desenvolvo nesta biblioteca e que têm contribuído na formação do aluno leitor. Até 2006, a biblio-
teca era um espaço que permanecia com as portas fechadas, tanto para alunos quanto para professores. Mas este lugar 
interditado possuía um rico acervo de livros de várias áreas, especialmente de literatura. Como professora de português 
comprometida com o desenvolvimento da competência leitora dos alunos, ficava incomodada com esta situação. Resolvi, 
então, apresentar a biblioteca aos alunos e comecei a realizar empréstimos. Quase todos os dias, após o término das aulas, 
colocava-me à disposição para abrir as portas aos interessados e os orientava nas buscas. A procura foi aumentando e sugeri 
à diretora que uma professora readaptada ficasse responsável pelo funcionamento diário da biblioteca. Foi o que ocorreu. 
Mantenho um intenso contato com essa professora e passei a cuidar da organização e catalogação do acervo, dividindo os 
livros em categorias que facilitem a busca. Com o tempo, fui realizando novas ações como a reorganização do espaço, a 
ampliação do acervo e a formação de alunos monitores. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, LEITURA , FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: BIBLIOTECA: UM ELO PERDIDO NA ESCOLA
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA SILVA KAULING 
RESUMO: Esse trabalho objetiva relatar a vivência de uma professora, no espaço de dez anos, em uma escola de Educa-
ção Fundamental da rede pública estadual, em Florianópolis/SC. A narrativa aborda as práticas administrativas que subes-
timam a biblioteca como um espaço dinâmico, interativo e lúdico na relação livro-leitor. A biblioteca é um espaço destinado 
a complementar a construção escola. Não raro, porém, é mantida a portas fechadas. Mesmo a mais modesta biblioteca 
demanda um profissional, senão especializado, no mínimo um professor que goste de ler. O bibliotecário, lastimavelmente, 
na estrutura organizacional da escola, é visto como um luxo dispensável. Em diversas escolas é enviada à biblioteca a pro-
fessora afastada da sala de aula por questões de saúde. Quase sempre pouco afeita ao ato de ler, fecha-se em si, perfila os 
volumes com rigor nas prateleiras e impede que os alunos tenham acesso e muito menos diálogo com os livros. Em outras 
tantas escolas os livros ficam encarcerados no armário da direção a fim de não serem danificados ou atulhados em lugares 
inadequados e até inacessíveis. Diante de tantos obstáculos o aluno dificilmente verá sentido na leitura e na existência de 
uma biblioteca. É imperativo, pois, afastar a mentalidade retrógada. À porta de cada biblioteca deveria ser fixado um cartaz: 
Estação para Embarque, onde o passageiro-aluno pudesse sem nenhum dinheiro adquirir seu bilhete e viajar para qualquer 
parte do mundo e até ao céu como fizeram os moradores do Sítio do Picapau Amarelo.
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, ALUNO-LEITOR, LIVROS ENCLAUSURADOS 

TÍTULO: CURITIBA: REDE DE BIBLIOTECAS FORMANDO LEITORES
AUTOR(ES): ROMULO DANIEL BARRETO DE FARIA, ANGELA CRISTINA CAVICHIOLO 
BUSSMANN, MIRIAM CRISTINA SIMAS BRASIL 
RESUMO: A Rede de Bibliotecas da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, instituída pelo Decreto nº. 376 de 
18/04/2007, é composta por 115 bibliotecas escolares integradas aos 45 faróis do saber, interligados por um sistema infor-
matizado e com acervo de seiscentos mil livros. Os Faróis do saber são bibliotecas criadas a partir de 1994, que se situam 
em escolas ou logradouros públicos, inspiradas em dois marcos da Antiguidade: a Biblioteca e o Farol de Alexandria. As 
bibliotecas e os faróis representam pontos de referência cultural e de lazer da comunidade, ofertando serviços de consulta 
local, empréstimos de livros e acesso gratuito à internet. A Gerência de Bibliotecas desenvolve os seguintes projetos : I. 
Encontro da Rede Municipal de Bibliotecas de Curitiba: evento com duração de uma semana, dirigido aos agentes de 
leitura e aos demais profissionais da Secretaria Municipal da Educação. Oferece 8 horas diárias de atividades com palestras, 
cantorias, filmes, feiras, oficinas, proporcionando dinâmicas diferenciadas nas quais o educador envolve-se integralmente. 
II. Papo-Cabeça: encontro anual com estagiários da Rede, oportunizando aprimoramento de conhecimentos culturais e 
técnicos. III. Inauguração de Bibliotecas Escolares: mobilização da comunidade escolar para a inauguração de biblioteca 
com mostra de cultura e arte, da qual participam escritores, músicos e contadores de histórias. IV. Conversa com Verso 
e Prosa: encontros nos faróis do saber, para os quais um artista é convidado. Em uma conversa, proporciona fruição e 
reflexão, visando a construção do saber alicerçado na cultura. V. Batalhão das Letras: promove a integração entre os vários 
setores da escola e das bibliotecas. Inspirado na obra homônima de Mario Quintana, desenvolve atividades de poesia, mú-
sica e artes visuais. VI. Semana Cultural Étnica: homenageia, divulga e preserva manifestações culturais através de eventos 
que celebram a cultura de cada etnia. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROJETOS, BIBLIOTECA 

TÍTULO: BIBLIOTECA TUTORADA: UM ESPAÇO DE INTERAÇõES E DE APRENDIZAGENS
AUTOR(ES): ROSENAIDE PEREIRA DOS REIS RAMOS, ADRIANA FERNANDES COIMBRA MARIGO, 
FRANCISCA DE LIMA CONSTANTINO 
RESUMO: Este trabalho apresenta a experiência vivida por voluntárias, no ano de 2008, no espaço da biblioteca de uma 
escola pública da rede municipal da cidade de São Carlos. A Escola desenvolve a Proposta Comunidades de Aprendizagem, 
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realizada em parceria com a Secretaria de Educação do município e compõe uma das ações do Núcleo de Investigação 
e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de São Carlos. As atividades desenvolvidas no espaço da 
biblioteca recebem, na Proposta, a denominação de Biblioteca Tutorada. Realizada em encontros semanais e praticada por 
pessoas voluntárias, a Biblioteca Tutorada desenvolve-se a partir do acolhimento, da valorização e do respeito aos seus par-
ticipantes, representados por crianças da escola e do entorno desta. O objetivo da Biblioteca Tutorada é constituir-se, den-
tro do ambiente da escola, em um espaço de ampliação de aprendizagem formal e não formal, potencializando, de modo 
interativo, o alcance da aprendizagem escolar com a qualidade máxima possível As atividades propostas se concretizam a 
partir do diálogo igualitário e estão diretamente relacionadas com a leitura, a escrita e a interpretação de textos. A orientação 
teórico-metodológica das atividades desenvolvidas fundamenta-se na concepção e nos princípios da aprendizagem dialó-
gica proposta por Flecha (1997). Os resultados da experiência indicam que a Biblioteca Tutorada, além de ser um espaço 
de intervenção no processo de ensino e da aprendizagem escolar, revela-se como um espaço de interações, de convivência 
respeitosa e de domínio de conhecimentos necessários ao ser, estar e conviver consigo, com o outro e com o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA TUTORADA, INTERAÇÃO, APRENDIZAGEM 

SESSÃO - BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS 9
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: BIBLIOTECA INFANTIL: UM ESPAÇO ATRAENTE AOS PEQUENOS LEITORES
AUTOR(ES): ROSIMAR PIRES ALVES 
RESUMO: Este artigo tem o intuito de resgatar a importância da Biblioteca Infantil como elo indispensável à promoção 
e o incentivo da leitura e, consequentemente, na formação inicial do leitor, enfatizando a leitura disseminada a partir de um 
espaço adequado, atraente, aconchegante, dinâmico e pensado para crianças, além de atividades propícias para estimular 
o gosto e o prazer pela leitura. Porém, nem sempre o espaço de deleite, recreação e prazer estão presentes nas bibliotecas 
públicas e escolares, afinal ainda existem em nosso país muitas “bibliotecas carentes”. Desse modo, para que a biblioteca 
infantil possa se tornar um bem cultural vivo, ela deve ser apresentada como um espaço atraente aos pequenos leitores, 
tornando-se também um recurso didático indispensável a ação docente, pois no espaço da biblioteca infantil os professores 
podem criar e recriar os sonhos da infância, realizar leituras diversas com as crianças, dramatizando, inventando e reinven-
tando a arte de contar histórias, o que culminará num processo refinado na formação dos futuros leitores. Criar um espaço 
nas bibliotecas aos pequenos leitores com atividades direcionadas é estar desde cedo estimulando o gosto e o prazer pela 
leitura, é, também, oferecer às crianças a proximidade com as histórias e outros textos culturais, de modo que encantem e 
se tornem seduzidas pela leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA INFANTIL, LEITURA, PRAZER 

TÍTULO: BIBLIOTECA VIVA: DA TEORIA AOS ESPAÇOS SOCIAIS DE LEITURA
AUTOR(ES): SIMONE CRISTINA MENDONÇA DE SOUZA, ELISA CRISTINA LOPES 
RESUMO: Este trabalho tem como finalidade relatar uma experiência de um projeto extensão, desenvolvido na Universi-
dade Federal de Viçosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, cujo objetivo visa a revitalização da Biblioteca 
Pública Municipal. Tal experiência colocou-nos frente a uma realidade, cuja transformação se fazia necessária e imediata 
para afirmar a crença de que a leitura, entendida como uma questão de grande potencial mobilizador da sociedade, permite 
o embricamento entre o lúdico e o conhecimento sistematizado sobre a realidade, subsidiando a construção de sujeitos ple-
nos, conscientes e críticos. Contendo um acervo de aproximadamente 8.000 livros e frequentada em média por 60 usuários 
por dia, a biblioteca apresentava uma série de problemas que comprometiam a qualidade do serviço público prestado: a 
desorganização do acervo, a inexistência do cargo de bibliotecária no quadro de funcionários municipal, a falta de sinali-
zação e inacessibilidade ao local, a obsolescência de equipamentos, o uso inadequado de seu entorno físico e o descuido 
com a limpeza. Este cenário suscitou um questionamento que permeia a articulação entre teoria e prática, qual seja: como 
refletir teoricamente sobre o campo literário se a experiência da leitura estética ainda não é uma prática do cidadão? Como 
propiciar a experiência da leitura estética ao cidadão se os espaços de leitura ainda não são funcionais, prazerosos e acolhe-
dores? Tais questionamentos se converteram em eixo condutor para nortear um trabalho prático, envolvendo estudantes 
e professores de Letras, bem como funcionários da Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela Biblioteca. 
Além disso, embasou reflexões acadêmicas na linha de pesquisa sobre a relação entre literatura e formação do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: INCENTIVO À LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR, ESPAÇOS SOCIAIS DE LEITURA 

TÍTULO: CAMINHOS DE FORMAÇÃO DA BIBLIOTECA CESAR BIERRENBACH DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES DE CAMPINAS.
AUTOR(ES): SONIA MIDORI TAKAMATSU 
RESUMO: Esta comunicação faz parte do projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de pós-graduação da Facul-
dade de Educação da Unicamp e visa investigar o percurso de formação da BIBLIOTECA CESAR BIERRENBACH. A 
BIBLIOTECA CESAR BIERRENBACH pertence ao CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES de Campinas, 
instituição fundada em1901 e constituiu-se como um espaço de debate sobre temas ligados às ciências e às artes de inte-
lectuais da cidade.O CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES de Campinas desde a sua fundação foi um espaço 
que centralizou importantes eventos culturais realizados na cidade, contando com presenças de personalidades do meio 
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cultural e científico de todo o país. O acervo da biblioteca formou-se principalmente de doações de sócios e admiradores 
da instituição desde a sua fundação. Existem coleções e obras em sua maioria datada do final do século XIX, além de obras 
raras do século XVII e XVIII o que, sem dúvida, compõem um rico patrimônio histórico e cultural da cidade de Campinas. 
A investigação dos caminhos de formação da biblioteca visa traçar um panorama das práticas de leitura e da presença do 
livro na sociedade de Campinas no início do século XX. Compor esse panorama supõe reconstituir um momento histórico 
de Campinas, momento esse de grandes transformações e mudanças da cidade proporcionando condições favoráveis para 
o desenvolvimento de um espaço cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, ACERVO, CAMPINAS 

TÍTULO: O LEITOR-NARRADOR, O LEITOR-OUVINTE E O BIBLIOTECÁRIO NA FLORESTA 
LITERÁRIA
AUTOR(ES): SUELI BORTOLIN 
RESUMO: Esse trabalho utilizando uma linguagem ora científica, ora literária, discute a relação entre dois personagens, 
o leitor-narrador e o leitor-ouvinte. Aborda desde a ancestralidade da oralidade até o que se denomina nos dias atuais de 
“nova oralidade”. Destaca que a fala ainda é uma modalidade comunicativa muito presente em diferentes países, sendo 
muito intensa no Brasil, característica essa que contribui para a existência de incontáveis contadores de histórias em todas as 
regiões do país. Entre eles, infelizmente, há um número muito restrito de bibliotecários, possivelmente por esse profissional 
não perceber a sua importância na formação e manutenção de leitores. O trabalho defende a necessidade de ampliação 
de espaços de mediação de leitura por meio da narrativa, cultural e literária, em todos os gêneros de bibliotecas, incluindo 
aquelas que, tradicionalmente, não a realizam, por exemplo: universitária, empresarial, jurídica, médica etc. Com base nos 
estudos de Paul Zumthor, desmistifica a crença da necessidade de expedientes sofisticados para a narrativa de histórias e 
aponta a voz e corpo como os principais recursos para a performance dos contadores. Conclui que ser leitor-narrador e 
leitor-ouvinte é um processo dinâmico tornando-nos ora mediadores, ora mediandos, numa troca de papéis mais do que 
enriquecedora - salutar, principalmente em um país que, apesar dos avanços no número de leitores, ainda não está satisfeito 
e quer mais.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO LITERÁRIA, BIBLIOTECÁRIO-CONTADOR DE HISTÓRIAS, ORALIDADE 

TÍTULO: ARTE COMO INSPIRAÇÃO PARA A LEITURA
AUTOR(ES): SUELY BARROS BERNARDINO DA SILVA 
RESUMO: Essa comunicação pretende expor o projeto ARTE COMO INSPIRAÇÃO PARA A LEITURA, cuja pre-
ocupação foi desenvolver um trabalho de conscientização e sensibilização do professor sobre a importância da prática 
de leitura por alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Roxana Pereira Bonessi, como forma de aquisição de 
conhecimento, utilizando o acervo da biblioteca da escola, além de visita às livrarias e outras bibliotecas, bem como a es-
paços culturais. Foi desenvolvido de forma a proporcionar a interação da escola com o meio externo, envolvendo os pais 
e a comunidade. A diversidade de gêneros textuais possibilita aos indivíduos o desenvolvimento de habilidades em leitura, 
além de ampliar o seu conhecimento de mundo através da informação e desenvolvimento de competências a partir da in-
teração nas vivências artísticas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacional (1997), após muitos debates e manifestações 
de educadores, a atual legislação educacional brasileira reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento de 
crianças e jovens, incluindo-a como um componente obrigatório da educação básica. No ensino fundamental a Arte passa 
a vigorar com ares de conhecimento e trabalho com as várias linguagens e visa a formação artística e estética dos alunos. 
A área de arte, assim constituída, refere-se às linguagens artísticas como Artes visuais, Música, teatro e Dança. Após a 
aplicação do projeto, foi observado que os alunos sentiram-se mais atraídos para a leitura e os pais passaram a ter um maior 
envolvimentos nas atividades propostas pela escola, além da motivação pela leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ARTE, BIBLIOTECA 
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SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: MÓDULOS VIRTUAIS PARA AUXILIAR NA EJA 
AUTOR(ES): ADRIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO MENDES, ANA LUCIA DO NASCIMENTO 
SOUSA, MARIA DOROTHEA CHAGAS CORREA 
RESUMO: Este é um relato do trabalho desenvolvido com um grupo de alunos da EJA em parceria entre a edu-
cadora Ana Lúcia Sousa, a Escola Aletheia e o projeto Conexão do Saber do Larcom/Unicamp. A parceria foi esta-
belecida em 2007, quando os alunos da EJA passaram a frequentar o Laboratório de Informática da Escola Aletheia 
para reforçarem suas oportunidades de aprendizagem com o auxílio de módulos educacionais (aulas virtuais lúdicas) 
desenvolvidos pelo Larcom. A educadora desenvolve seu trabalho partindo da vivência de cada aluno, como, por 
exemplo: assinar o próprio nome em um benefício, ler a Bíblia, ler o número do ônibus, entender a conta do super-
mercado etc. Quando a educadora propôs as idas ao Laboratório de Informática, inicialmente foi uma decepção para 
os alunos. Porém, hoje, constata-se que eles querem aproveitar ao máximo cada minuto que estão lá. Além de ser 
um momento de aprendizagem, seja de reforço do que já foi visto ou de novidade, é também um momento muito 
prazeroso, que contribui para resgatar sua auto-estima. Há o cuidado na escolha prévia dos módulos a serem utiliza-
dos, feita pela equipe do Larcom, coordenada pela professora Dorothea, de forma que há muita similaridade do que 
se trabalhou em aula e do que é feito no Laboratório. São utilizados módulos de alimentos, trânsito, dias da semana, 
entre outros, com utilização de animações, exercícios dinâmicos e divertidos, que colaboram para a aprendizagem. A 
inclusão digital tem sido um dos pontos relevantes nas conquistas deles e percebe-se que as atividades do Conexão 
contribuem para um salto qualitativo no conhecimento: uma tarefa que antes levava muito tempo para ser realizada, 
agora é feita rapidamente. A ida ao Laboratório, além de contribuir para a aquisição da leitura e da escrita é a desco-
berta de um outro mundo, que contribui para restaurar sonhos. 
PALAVRAS-CHAVE: AULAS VIRTUAIS, PROJETO CONEXÃO DO SABER, INCLUSÃO DIGITAL 

TÍTULO: O QUE SE APRENDE APRENDENDO A LER? UMA EXPERIÊNCIA NA UENF
AUTOR(ES): ALCIMERE MARIA DA MATA SIQUEIRA, GERSON TAVARES DO CARMO, LUIZ 
OTAVIO NEVES MATTOS 
RESUMO: É a universidade um grande celeiro de conhecimentos, lugar onde se produz e circula saberes. E foi 
nesse ambiente que olhares atentos e sensíveis nos revelaram uma grande contradição: o analfabetismo permean-
do o academicismo. Sensibilizados para dividir esse espaço de trocas de conhecimentos com um público, alheio e 
“distante” ao de uma Universidade, o grupo da disciplina de Fundamentos da Alfabetização elaborou um “Projeto 
de Alfabetização para Adultos” que foi levado a efeito entre março e dezembro de 2008. Esta foi uma iniciativa que 
esteve associada às leituras e reflexões sobre o tema e que nos fez comprometidos com o analfabetismo absoluto e 
funcional com que viviam e, ainda, vivem alguns funcionários da empresa responsável pela limpeza da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). A alfabetização e o letramento fazem parte de uma atitude 
pedagógica e política que invade a estrutura de compreensão de mundo das pessoas, ampliando essa relação, possibi-
litando a autonomia e a cidadania. Todo processo educativo provoca mudanças. Mas a alfabetização é desvendamen-
to, é inserção, é possibilidade de maior interação entre o universo do sujeito e o mundo de todos. Essa experiência 
fez perceber, daquelas mulheres, (pois que o único homem da turma teve que abandonar, mais uma vez, por motivos 
de trabalho) que seus direitos à educação lhes haviam sido confiscados, para que, com a labuta, pudessem contribuir 
no sustento de suas famílias. Assim, marcas negativas, para além da posição que ocupavam no mundo do trabalho, 
abriam lacunas em suas relações consigo e com o mundo. Estar no próprio ambiente funcional, em posição diferente, 
agora como alunas, como a grande maioria dos frequentadores daquele ambiente universitário, era motivo de orgulho 
e de elevada auto-estima.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, ALFABETIZAÇÃO, AUTOESTIMA 

TÍTULO: IDENTIFICANDO OS SUJEITOS DA EJA 
AUTOR(ES): ALESSANDRA FONSECA FARIAS 
RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos, neste país, é resposta a uma demanda de mais de 14 milhões de anal-
fabetos, de 31 milhões de analfabetos funcionais e de jovens e adultos maiores de 15 anos sem o ensino fundamental 
completo. Cresce entre a população jovem e adulta excluída do sistema escolar regular a consciência do direito à 
educação, porém isso ainda não é garantia de que seja cumprida a Lei. É preciso identificar quem são os sujeitos que 
foram excluídos do sistema regular de ensino e excluídos também da sociedade, pois o analfabeto é incessantemente 
oprimido em tarefas corriqueiras do dia-a-dia. Conhecendo esses sujeitos ficará mais fácil assegurar a eles políticas 
públicas voltadas à educação de adultos que atendam a demanda e lhes possibilitem o acesso à cultura letrada e, 
neste processo, lhes devolva a dignidade e direito de cidadãos. A maioria das pessoas analfabetas não teve acesso à 
escola ou foi excluída dela, o que faz de sua história de fracasso um motivo relevante para não retomar seu percurso 
educativo. Cabe à EJA repensar o papel para mobilizar esses sujeitos e trazê-los de volta à escolarização, tendo o 
cuidado de não repetir modelos de educação infantilizados. A perspectiva de formar leitores e escritores autônomos 
vai muito além do que tem sido observado em muitas práticas de alfabetização. O mundo contemporâneo exige o 
leitor de diversos códigos, capaz de interpretar e lidar com tecnologias, campo em que sujeitos jovens e adultos são 
competentes. Por isso a educação popular há de assegurar aos jovens e adultos que conhecimentos diversos lhes 
sejam transmitidos, não só a decodificação do código linguístico, mas também saberes da cidadania, da tecnologia e 
de tudo o que se torna indispensável no bom desenvolvimento social dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITOS DA EJA, ESCOLARIZAÇÃO, CIDADANIA 
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TÍTULO: FÓRUNS DE EJA: MOBILIZAÇÃO NA LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS
AUTOR(ES): ALINE CRISTINA DE LIMA DANTAS 
RESUMO: A educação de jovens e adultos, ao longo da história do país, evidencia o insuficiente empenho do Es-
tado na promoção de políticas que garantisse o direito de todos à educação. A luta atual pela EJA vai além da dívida 
social a ser reparada pelo Estado, mas acontece, principalmente, para afirmá-la como um direito. Na atualidade, esta 
luta tem como expressão os Fóruns de EJA. Estes se constituem como uma articulação de diversos atores que se 
propõe discutir temas como: alfabetização, formação de professores, qualificação profissional de jovens e adultos 
etc. Esta mobilização luta por políticas públicas para a EJA que efetivem o direito à educação independente da idade 
enunciado na Constituição. A presente pesquisa pretende compreender como os Fóruns tem se mobilizado na luta 
pelo direito à educação e por políticas públicas para jovens e adultos. Supõe-se que esses novos sujeitos coletivos 
passaram a pautar, modificar e interferir nas agendas políticas, promovendo embates que têm, no diálogo, forte iden-
tificação. O estudo tem seu destaque pelo reconhecimento dos Fóruns como interlocutores legítimos das instâncias 
ministeriais. Os dados parciais da investigação apontam a existência de 26 fóruns estaduais e um no Distrito Federal, 
além de 52 fóruns regionais que estão desempenhando papel expressivo na atualidade, na articulação com o poder 
público na formulação de políticas públicas de direito para área.
PALAVRAS-CHAVE: FÓRUNS DE EJA, DIREITO À EDUCAÇÃO , POLÍTICAS PÚBLICAS 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DISCURSIVAS DE VITIMA E OFENSOR EM PROGRAMAS DE JUSTIÇA 
RESTAURATIVA
AUTOR(ES): ANA BEATRIZ FERREIRA DIAS 
RESUMO: A criminalidade e a violência são duas das questões que mais têm preocupado e mobilizado grande parte do 
mundo contemporâneo. Diante desse quadro social, observamos uma proliferação, nos últimos vinte anos, de diversos pro-
gramas de justiça restaurativa, como uma forma alternativa de lidar com os vários tipos de conflitos. A justiça restaurativa, 
além de ser uma forma não violenta de lidar com os conflitos, é um novo modelo de justiça (embora não vise substituir o 
modelo em vigor) que tem como foco as relações sociais prejudicadas por uma infração e as necessidades dos participan-
tes, e não na definição de culpados e punições. Os participantes dos processos restaurativos, diferentemente do sistema 
convencional de justiça (o retributivo), não estão centrados no ofensor, mas incluem também a vítima, familiares e amigos 
desses dois envolvidos principais. Em Porto Alegre (RS), as práticas restaurativas vêm sendo testadas de forma sistemática 
desde 2005 nas políticas públicas de atendimento a criança e o adolescente, através da instância da 3ª Vara do Juizado da 
Criança e do Adolescente (3ª VJRIJ de Porto Alegre). Tendo como base a experiência dessa capital, a presente pesquisa, 
em andamento, inserida nos área dos Estudos Linguísticos tem como objetivo principal descrever, analisar e interpretar 
as imagens construídas pela vítima e pelo ofensor nos seus discursos (ethos discursivo) sobre os seus papéis sociais, como 
fenômenos linguísticos significativos na busca da compreensão mútua entre eles. Para tanto, tomaremos como corpus 
os discursos enunciados durante um Círculo Restaurativo, que consiste em um encontro formal entre ofensor, vítima, 
comunidade e coordenador na busca de pacificar o conflito decorrente de um ato de infracional. Os discursos do Círculo 
Restaurativo que analisaremos integram as atividades do Projeto Justiça Para o Século 21, responsável por implantar práti-
cas restaurativas também no âmbito da 3ª VJRIJ de Porto Alegre. 
PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA, DISCURSO , REPRESENTAÇõES SOCIAIS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: A PRÁTICA DISCURSIVA NA EJA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): ANA CRISTINA SALLES DIAS 
RESUMO: Este trabalho foi realizado no curso de especialização em Alfabetização e Letramento da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Como eixo central problematiza as metodologias utilizadas 
na EJA em eventos e práticas de letramento e suas possibilidades de interação entre alunos e professor no processo de 
alfabetização. Neste espaço, professores e alunos mediados, constituídos e transformados pela linguagem, constroem ati-
vamente o sentido do mundo. É discutida a importância dos eventos e práticas de letramento e a sua união com as práticas 
mais amplas que envolvem a fala, interações, crenças e valores. Partindo de tal premissa, este estudo propõe refletir sobre 
estes aspectos, pois, os alunos da EJA, no processo de aprendizagem da leitura e escrita, passam por situações conflitivas 
principalmente quando envolvem substituições de práticas discursivas orais que até então eram funcionais para eles. No 
contexto educacional, muitas vezes nos deparamos com situações que ao invés de proporcionar o ensino das várias fun-
ções da língua, encontramos práticas de substituição da escrita pela fala. Durante a realização da pesquisa de campo foi 
possível constatar através da prática interacional as formações discursivas constituintes do espaço observado. Fundamen-
tado pelas concepções de: diálogo e consciência crítica (FREIRE), interacionismo dialógico (VYGOTSKY), dialogismo 
(BAKHTIN), prática discursiva (PÊCHEUX, FOUCAULT), contexto histórico e narrativas (BENJAMIM) verifica-se que 
no ambiente interacional, o individual e social estão em contínua articulação. A construção do conhecimento é produzida 
de maneira conjunta, as ações são partilhadas, convergentes entre si. Neste processo, todos têm possibilidade de falar, for-
mular hipóteses e chegar a conclusões que favoreçam a construção do saber. Sendo assim destaca-se a relevância da prática 
discursiva como fundamento metodológico das propostas direcionadas a EJA.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ANÁLISE DO DISCURSO 
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TÍTULO: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A EDUCAÇÃO PERMANENTE 
AUTOR(ES): ANA LUCIA TOMAZ CARDOSO 
RESUMO: O presente texto tem por objetivo contribuir no debate sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, 
centrando a discussão na Educação Permanente, tema recorrente nos documentos orientadores da UNESCO, a partir 
dos anos 1970, tendo como fio condutor a questão escolarização versus in(ex)clusão no mundo do trabalho, no contexto 
da globalização do capital. Considera-se tal procedimento necessário porque se parte do pressuposto de que as questões 
tratadas nesta pesquisa devem ser contextualizadas no tempo e no espaço histórico em que foram produzidas para que a 
análise possa ser realizada por mediações entre as esferas do particular e da totalidade. A Educação Permanente apareceu 
como uma nova perspectiva de educação no intuito de aproximar a escola dos indivíduos, quebrando limitações temporais 
e abrindo espaço nas escolas ao meio social, político, econômico e cultural no qual o individuo está inserido. Para que isso 
ocorra se fará a análise dos documentos selecionados, estabelecendo um diálogo crítico com as fontes primárias e secundá-
rias, buscando apreender os fundamentos teóricos e ideológicos nelas enunciadas para ao final, traçar um perfil da educação 
permanente e sua influência na educação de jovens e adultos no Brasil, visando apreender o controle social que o capital 
exerce no mercado de trabalho e nas políticas educacionais.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, AGÊNCIAS 
MULTILATERAIS 

TÍTULO: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM EJA – REVISITANDO AS PRÁTICAS LEITORAS E 
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): ANDREA DA PAIXÃO FERNANDES, DANÚBIA MELO DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho propõe uma releitura do projeto de extensão universitária “EJA – lendo, escrevendo e apren-
dendo com a sabedoria popular”, desenvolvido no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (CAp-UERJ). O projeto em tela inaugura as ações no campo da alfabetização de jovens e adultos no 
CAp-UERJ, considerando, em sua concepção, a importância da valorização de saberes populares nos processos de aprendiza-
gem e a apropriação da leitura e da escrita, na perspectiva do letramento. Dialogar com a multiplicidade e com a complexidade 
de saberes que os sujeitos jovens e adultos participantes do projeto levam para o contexto da sala de aula permite estabelecer 
interações e conexões capazes de viabilizar o processo de aprender-ensinar e, com isso, o da produção de conhecimento. 
Aprendemos com o outro e nas interações produzidas. Aprendemos, também, quando ensinamos, pois aprender-ensinar 
deve ser uma relação dialógica. Nesse sentido, concordamos com Paulo Freire quando ele afirma que alfabetizar é mais do 
que o processo mecânico ou técnico de repetição das palavras, mas é saber ler a palavra (e escrevê-la) tendo como referencial a 
cultura, numa perspectiva conscientizadora. Diante disso, o projeto “EJA – lendo, escrevendo e aprendendo com a sabedoria 
popular” se propõe a estimular a formação de leitores e escritores críticos e, para isso, investe nesse processo como ato de 
conscientização. Recorremos, para tanto, às memórias dos sujeitos participantes sobre suas trajetórias de vida e, a partir daí, 
enfocamos a leitura com significado e a escrita como produtora de sentidos para quem escreve: o estudante da EJA. Ao revisi-
tarmos as práticas leitoras e escritoras, revisitamos o projeto em si, dialogando com o que aprendemos-ensinamos realizando, 
portanto, o registro da caminhada percorrida nesses quase cinco anos de sua existência.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, MEMÓRIAS DE JOVENS E ADULTOS, CONSCIENTIZAÇÃO 

TÍTULO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POSSÍVEIS RELAÇõES ENTRE A 
PSICOMOTRICIDADE E ESCRITA
AUTOR(ES): ANDRÉ RICARDO OLIVEIRA 
RESUMO: Verifica-se atualmente um aumento significativo do número de matrículas para a Educação de Jovens e Adul-
tos. A maioria desses indivíduos que retornam a escola depois de algum tempo trazem consigo dificuldades de apren-
dizagem na escrita. Paralelamente a esse dado de realidade, várias pesquisas vêm mostrando uma estreita relação entre 
desenvolvimento psicomotor e aprendizagem da escrita, principalmente, entre crianças. A partir dessas considerações, este 
trabalho pretendeu avaliar um grupo de jovens e adultos relativamente a dois elementos psicomotores, cuja influência sobre 
a escrita tem sido mais enfatizada: organização espaço-temporal e esquema corporal. Foram selecionados 16 indivíduos do 
terceiro período da Educação de Jovens e Adultos de uma escola de Paranavaí/PR, com idade entre 26 e 64 anos. A coleta 
dos dados foi efetuada por meio da Bateria Psicomotora de Vitor da Fonseca, revelando que quanto ao esquema corporal: 
56,3% (9) dos sujeitos apresentaram desempenho compatível com o nível Deficitário; 31,2% (5), com o Dispráxico; e 
apenas 12,5% (2) com o esperado como Normal. Quanto à organização espaço – temporal, os dados foram similares: 50% 
(8) dos sujeitos encontravam-se no nível Deficitário, enquanto a outra metade pôde ser classificada como Dispráxicos. Os 
níveis de desenvolvimento psicomotor apresentados por esses sujeitos foram acompanhados por desempenho correspon-
dente na área da escrita, conforme resultados do testes ADAPE. Concluímos que os resultados deste estudo confirmam os 
obtidos em trabalhos anteriores sobre a forte interação entre psicomotricidade e escrita, assim como ampliam para a faixa 
etária de jovens e adultos em fase de alfabetização a possibilidade de ser encontrada a mesma relação.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PSICOMOTRICIDADE, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: AS PRÁTICAS E REPRESENTAÇõES DE LEITURA DOS DETENTOS ALFABETIZADORES 
E ALFABETIZADOS NO COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA.
AUTOR(ES): ANTONIO ARTEQUILINO DA SILVA NETO 
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o discurso dos detentos que, no período de julho de 2007 a junho 
de 2008, participaram de um processo de alfabetização dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e tentar 
compreender as suas práticas e representações de leitura, tendo como fontes privilegiadas a própria fala dos alfabetizadores 
e alfabetizados no ambiente do cárcere. Trata-se de uma pesquisa cuja metodologia e aporte teórico estão fundamentados 
na análise das representações discursivas a partir dos estudos de Bakhtin, Vygotsky, Foucault, Bourdieu, Certeau, Freire e 
Chartier, dentre diversos outros autores que também ajudaram a alicerçar cientificamente as constatações feitas ao longo 
do trabalho. A coleta dos dados para análise foi realizada no interior do Complexo Prisional que abrange a Casa de Prisão 
Provisória (CPP) e a Penitenciária Cel. Odenir Guimarães (POG), localizados no município de Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, a partir de experiências vividas durante e após o referido período em que aconteceram os trabalhos de 
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alfabetização. A pesquisa consiste em uma análise crítica acerca das práticas e representações de leitura de jovens e adultos 
em regime de privação da liberdade, nela foram problematizadas as condições de precariedade em que foi realizado o tra-
balho de alfabetização no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Por fim, a pesquisa aponta para a situação do leitor 
interditado e para a necessidade do incentivo às práticas de leitura como componente de uma política pública de Educação 
de Jovens e Adultos dentro dos espaços prisionais existentes no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DETENTOS, ALFABETIZAÇÃO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 12

TÍTULO: O ENSINO DA ESCRITA ALFABÉTICA EM LIVROS DE JOVENS E ADULTOS APROVADOS 
PELO PNLA-2007
AUTOR(ES): ARTUR GOMES DE MORAIS, JANE RAFAELA PEREIRA DA SILVA 
RESUMO: Nosso objetivo foi analisar como os atuais livros de alfabetização aprovados pelo PNLA se propõem a ensi-
nar a escrita alfabética. Para tanto, examinamos seis livros aprovados por aquele programa em sua edição de 2007, que se 
diferenciavam quanto à avaliação recebida em distintos aspectos ou eixos didáticos (repertório textual, ensino da escrita 
alfabética, compreensão de leitura, produção de textos). Concebendo a escrita alfabética como um sistema notacional – e 
não um código –, analisamos os exercícios que os alunos eram chamados a fazer, ao longo dos volumes, considerando o 
tipo de atividade cognitiva (identificar, contar, comparar, escrever, ler etc), a unidade lingüística (texto, frase, palavra, sílabas, 
fonema, letra) e a existência ou não de ajuda por parte do professor. Os resultados demonstraram que, tal como no caso 
dos novos livros destinados a crianças, os manuais de alfabetização aprovados pelo PNLA tendem a apresentar um varia-
do repertório textual, com diversos gêneros de circulação social extra-escolar, embora a qualidade dos textos, em si, nem 
sempre seja assegurada. Quanto ao ensino da escrita alfabética, vimos que a maioria das obras pouco levava os aprendizes 
a refletir sobre as propriedades do sistema alfabético e que nem todas asseguravam um ensino sistemático das correspon-
dências som-grafia. Havia, por outro lado, pouco ou nenhum investimento na escrita espontânea dos alunos. Ao longo das 
unidades didáticas, exercícios idênticos, envolvendo repetição e respostas únicas, tendiam a repetir-se sistematicamente. Os 
resultados sugerem que os autores de livros para alunos iniciantes da EJA têm sido mais influenciados pelos discursos li-
gados ao letramento e que o ensino da notação escrita ainda parece preso a concepções associacionistas de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA ESCRITA ALFABÉTICA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LIVRO 
DIDÁTICO 

TÍTULO: NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: QUEM USA A FAVOR 
DE QUEM E PARA QUÊ? 
AUTOR(ES): BIANCA MARIA SANTANA DE BRITO 
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa sobre os usos educativos das novas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) na educação de jovens e adultos (EJA), com objetivo de subsidiar as políticas públicas e a formação de profes-
sores. As TICs impactam diversas dimensões da vida social contemporânea e sua incorporação aos processos de ensino 
tem sido amplamente recomendada. Logo as políticas públicas de educação passaram a prever a aquisição de equipa-
mentos e programas, e a formação de professores para sua utilização pedagógica. Entretanto, os usos e o papel que essas 
tecnologias desempenham nos processos pedagógicos são ainda pouco conhecidos, em especial na EJA. Em consonân-
cia com o pensamento de Freire (1995), o estudo maneja a hipótese de que, dependendo dos usos e finalidades, as TICs 
têm o potencial de expandir a capacidade crítica e criativa dos indivíduos. Considera-se ainda que a marginalização das 
redes e fluxos de informação reafirma a exclusão social dos estudantes desta modalidade de ensino. O estudo empírico 
será realizado em distritos representativos da diversidade sociocultural e dos contextos de exclusão socioeconômica na 
capital paulistana, e compreenderá: o mapeamento dos usos educativos das TICs em escolas públicas de EJA; a cons-
trução de uma tipologia desses usos pedagógicos dessas ferramentas; e a análise de práticas pedagógicas em unidades 
escolares representativas desses usos.
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: A RECONSTRUÇÃO DOS FRAGMENTOS DA MEMÓRIA DO PROJETO EDUCATIVO DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PEIS)”
AUTOR(ES): CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 
RESUMO: Trata-se de um de mestrado em andamento, visando a recuperação da trajetória histórica, política e social do 
Projeto Educativo de Integração Social (PEIS) voltado a Educação de Adultos (Alfabetização, Fundamental e Médio). As 
atividades deste segmento tiveram início na década de 80, em Campinas, interior de São Paulo. O projeto traz como mote 
uma experiência diferenciada no campo da educação de adultos, pois sua proposta metodológica está fundamentada nas 
idéias do Educador Paulo Freire (Tema Gerador, Círculo de Cultura). Tendo os alunos do PEIS como atores sociais dessa 
pesquisa, reconstrói-se a memória do Projeto, o qual de diversas maneiras propiciou o resgate de sua cidadania e a ascensão 
social a seus participantes já que muito deles atingiram o Ensino Superior e estão em pleno desempenho profissional. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa procuraremos dialogar com teóricos da área de História Oral (BASTIDE; QUEI-
ROZ; DEMARTINI; SIMSON; PORTELLI; MEIHY) e na área de Educação de Jovens Adultos ( FREIRE;HADDAD, 
PAIVA;GADOTTI; BEISEGEL; GIUBILEI). Utilizamo-nos da Metodologia de História Oral, método qualitativo de 
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pesquisa, o qual se fundamenta nos testemunhos ou depoimentos orais que serão posteriormente analisados. Valeremo-
nos também dos suportes imagéticos, os quais possibilitarão a compreensão do passado recente do Projeto Educativo 
de Integração Social (PEIS). Esta análise fundamenta-se na visão dos educandos, possibilitando que estes atores sociais 
reconstruam a trajetória histórica do PEIS, do ponto de vista político-social, passando a agregar informações significativas 
para o grupo, já que se referem às suas vivências, permitindo assim possíveis atividades e ações futuras. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE ADULTOS, MEMÓRIA, HISTÓRIA ORAL 

TÍTULO: ADOLESCENTE TEMPO INTEGRAL: VIVÊNCIAS- SABERES- SIGNIFICADOS. A 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE ADOLESCENTES A PARTIR DE VIVÊNCIAS EM PROJETO 
DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE BELO HORIZO
AUTOR(ES): CATHERINE MONIQUE DE SOUZA HERMONT 
RESUMO: Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa de mestrado intitulada: Adolescente Tempo Integral: Vi-
vências- Saberes- Significados. A construção da identidade de adolescentes a partir de vivências em projeto de educação 
em tempo integral na Rede Municipal de Belo Horizonte. A pesquisa busca compreender os significados atribuídos por 
adolescentes à vivências em uma proposta de ampliação do tempo escolar, tendo como foco a constituição das identidades 
juvenis e discentes A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de ensino de Belo Horizonte e seus arredores/
comunidade. Duas turmas que constituíam o Projeto Rede do 3° Ciclo, num total de 56 estudantes de 12 a 17 anos. A 
coleta de dados, de abordagem qualitativa, foi realizada em três passos: iniciando pelo acompanhamento dos estudantes 
durante o 2ª semestre de 2006, em uma perspectiva etnográfica. Durante o ano de 2007 foram realizadas entrevistas semi- 
estruturadas com participantes da turma com trajetórias diferenciadas; foram colhidos dados sobre as trajetórias escolares 
para a definição dessas entrevistas. Finalizando a coleta de dados, foram realizadas algumas discussões coletivas, no final de 
2007, com base em fotos e materiais recolhidos ao longo do período de acompanhamento da turma. Permitindo registrar 
algumas informações sobre a progressão escolar dos estudantes. A análise dos dados permitiu perceber os significados de 
passar o dia todo na escola e os conceitos de si mesmo construídos. As relações estabelecidas entre essas duas identidades 
se formam a partir de conceitos diversos entre ser jovem e ser aluno, e se apresentam de variadas formas. Percebesse que 
ser jovem e ser aluno/estudante não é tarefa realizável a todos os participantes do grupo pesquisado.
PALAVRAS-CHAVE: SOCIABILIDADES JUVENIS/ADOLESCÊNCIA, IDENTIDADE, EDUCAÇÃO EM TEPO 
INTEGRAL 

TÍTULO: A TRAVESSIA DO CURRÍCULO-VERDADE PARA O CURRÍCULO-EXPERIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESAFIOS PLURAIS
AUTOR(ES): CATIA ALVISI 
RESUMO: Discutir o currículo na Educação de Jovens e Adultos significa que precisamos primeiramente percorrer os ca-
minhos entre pedras e atalhos nos quais a modalidade foi constituída. A comunicação pretende contribuir para a expansão 
das fronteiras do conceito de “currículo” dentro da Educação de Jovens e Adultos. Partindo da compreensão do currículo 
como construção social permeado por uma rede de saberes e poderes (Foucault) procuramos garimpar como se configu-
ram os desenhos curriculares da EJA, nos segmentos I e II, à luz dos discursos que atravessam as falas de um grupo de 
professores que atuam na modalidade e por fim, evidenciar o que se permitiu entender por currículo no cotidiano escolar 
da EJA, seus movimentos, tensões e limites. (Silva, Moreira, Oliveira). Desta forma, as redes discursivas dos professores 
articulam-se com as contribuições de estudiosos do percurso sócio-histórico da modalidade (Di Pierro, Haddad, Paiva) 
e no conceito de “experiência” de Larrosa. Pensar a travessia do currículo-Verdade para o currículo-Experiência da EJA 
implica abandonarmos a lógica cientificista, sequencial, linear e disciplinarista que busca a homogeneidade dos saberes e 
dos sujeitos jovens e adultos. Desse modo, esses sujeitos são entendidos como “vazios” ao chegarem à escola e devem ser 
“preenchidos pelos tais conhecimentos Verdadeiros passíveis de acumulação“. Logo, para efetuar a travessia do Currículo-
Verdade para o Currículo-Experiência na Educação de Jovens e Adultos é necessário percorrer caminhos e veredas ainda 
não desbravados, viagem sem rumo para uma experiência que não se impõe imperativa, muito menos linear ou sequencial, 
mas que se constitui e re(cria) sentidos na interação com o outro.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CURRÍCULO, CONSTRUÇÃO SOCIAL 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 12

TÍTULO: ANÁLISE DA COLEÇÃO LITERATURA PARA TODOS EM FUNÇÃO DO PÚBLICO ALVO
AUTOR(ES): CHRISLEY SOARES FELIX 
RESUMO: Esta pesquisa de mestrado procurou investigar a chegada da Coleção Literatura para Todos nas bibliotecas das 
escolas que atendem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), sua recepção e apropriação pelo público a que se destina. O 
primeiro passo desta pesquisa foi a elaboração de um questionário, aplicado nas escolas municipais de Belo Horizonte que 
atendem a EJA. Respondido por bibliotecários (ou responsáveis pela biblioteca), teve como objetivo investigar a chegada 
e o uso da Coleção. Em função da resposta foi elaborado um projeto de intervenção para divulgar e incentivar o uso das 
obras, ao mesmo tempo em que a apropriação da Coleção pelos alunos também era investigada. Segundo Soares (2004) a 
possibilidade de leitura e o acesso a ela são condição para uma plena democracia cultural; sendo esta democracia entendida 
como uma distribuição equitativa de bens simbólicos(de acordo com a autora bens simbólicos são aqueles considerados 
“fundamentalmente significações e só secundariamente mercadorias”), e a leitura, especificamente a leitura literária, consi-
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derada um desses bens simbólicos. A pesquisa encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em abril de 2009. 
Entretanto, alguns dados já foram revelados, como a não chegada da Coleção às escolas, o desconhecimento e a inadequa-
ção da mesma ao público a que se destina (jovens e adultos em processo de alfabetização). Está em processo de análise a 
pertinência das temáticas e do público ao qual a obra se mostra verdadeiramente apropriada.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, COLEÇÃO LITERATURA PARA TODOS, LEITURA 

TÍTULO: O CÂNONE LITERÁRIO NA EJA 
AUTOR(ES): CLARICE LAGE GUALBERTO 
RESUMO: Esta pesquisa surgiu da necessidade de se criar mais atividades apropriadas aos alunos da educação de jovens, 
adultos e idosos (EJA), pois, em comparação com a educação infantil ou básica regular, há poucos materiais didáticos espe-
cíficos para essa área. Essa necessidade foi percebida a partir do trabalho desenvolvido pela UFMG por meio do PROEF 
1 – Programa de Ensino Fundamental para Jovens e Adultos – 1º segmento. Foi decidido trabalhar o cânone literário 
brasileiro visto que há uma grande distância entre a literatura e os alunos de EJA. Isso acontece basicamente devido ao 
pensamento errôneo de que a literatura chamada erudita é difícil de ser interpretada e compreendida, ainda mais por alunos 
de EJA, que estão iniciando sua prática de leitura e escrita. Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo relatar experiências 
de atividades que trabalham alguns autores do cânone literário brasileiro, bem como contribuir com idéias de exercícios 
para o trabalho na EJA. Ela também visa a mostrar que é possível aproximar os alunos a uma cultura que dificilmente lhes 
é acessível e possibilitar aos estudantes de EJA o interesse pela literatura. Finalmente, a pesquisa tem como objetivo fazer 
com que os alunos percebam que eles são capazes de interpretar e entender textos literários.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNONE, LITERATURA, EJA 

TÍTULO: LEITURAS E APROPRIAÇõES DE IMAGENS E TEXTOS POR SUJEITOS DA EJA: UMA 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
AUTOR(ES): CLÁUDIA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho procura abordar a leitura de imagens e textos por sujeitos jovens e adultos, utilizando a infor-
mática como ferramenta capaz de potencializar a aprendizagem e, simultaneamente, como forma de incluí-los na sociedade 
digital, tendo por base o projeto de extensão universitária Inclusão Digital na Educação de Jovens e Adultos – IncluEJA – de-
senvolvido no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ). Apresenta, também, questões atuais sobre 
a necessidade do trabalho com Educação Ambiental (EA) com pessoas jovens e adultas, por meio da interface com as leituras 
textuais e imagéticas, orientadas para promover discussões sobre as questões ambientais e possibilitar a reflexão crítica sobre 
os processos inerentes à existência humana e sua relação com a natureza, englobando as transformações provocadas e, ainda, 
objetivando contribuir para mudança de condutas e atitudes. Através desta perspectiva torna-se possível desenvolver ações de 
EA com viés crítico e emancipatório, utilizando as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) como auxiliares ao 
acesso e à ampliação de conhecimentos e valores. Nesse sentido, a importância de trabalhar com a leitura de textos e imagens 
na construção de conceitos socioambientais contribui para captar e desenvolver fundamentos para a sensibilização ambiental. 
Entendemos, ainda, que o trabalho com imagens busca incentivar a imaginação, a construção de representações sociais sobre o 
que pode ser lido nas mesmas e também possibilita a criação, produção e outros usos dos textos escritos e recursos imagéticos 
de forma associada. As interações e reflexões produzidas a partir das novas produções imagéticas e textuais, bem como suas 
(re)leituras, possibilitam disseminar e ampliar novas redes de conhecimento. Ousamos, portanto, afirmar que a inclusão digital 
potencializa para os sujeitos da EJA a geração de novas possibilidades e sustentabilidades para si mesmos e para as comunida-
des em que vivem, como “leitores” de diferentes formas culturais da atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LEITURA, INCLUSÃO DIGITAL 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EJA
AUTOR(ES): CLÁUDIO BORGES DA SILVA 
RESUMO: A presente comunicação foi organizada a partir de reflexões e indagações que venho elaborando em minha expe-
riência como educador de jovens e adultos. Desse lugar venho me perguntando sobre os modos como o desconhecimento dos 
complexos processos de formação dos sujeitos-educandos tem dificultado a organização de um trabalho educativo que atenda 
as demandas formativas de seu público e crie demandas novas, em diálogo com o contexto concreto no qual vivem. Tendo 
como objetivo uma aproximação aos processos de constituição destes sujeitos, esta comunicação trata dos modos como os 
jovens e adultos que frequentam cursos de EJA se relacionam com as culturas escritas. Quais são suas práticas de leitura e 
escrita fora da escola e quais sentidos atribuem a estas experiências? Como estas práticas são produzidas a partir da inscrição 
dos sujeitos em diferentes grupos de pertencimento e do entrecruzamento dos diferentes papéis sociais ocupados por eles 
(ocupação profissional, gênero, inserção no espaço escolar e na cultura urbana)? Quais marcas suas histórias de escolarização 
deixaram nos modos como compreendem as culturas escritas e suas (in)capacidades para delas fazer uso? Nesta comunicação 
abordo estas questões através da análise de episódios vivenciados em cursos de EJA e de textos produzidos no contexto desta 
modalidade de ensino. As reflexões desenvolvidas se inscrevem nos estudos que procuram analisar os processos de produção 
da subjetividade a partir da busca de relações entre aspectos muitas vezes concebidos de forma dicotômica: educação escolar 
e não-escolar, cultura popular e erudita, oralidade e escrita, indivíduo e sociedade. Tendo como suporte teórico-metodológico 
autores que concebem os processos de formação humana como intersubjetivos, mediada pela linguagem e constituídos em 
contextos histórico-culturais concretos o foco das análises está voltado para a apreensão dos modos como as experiências são 
significadas discursivamente e como processos de singularização são aí produzidos.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, SUBJETIVIDADE, ESCOLARIZAÇÃO EM EJA 

TÍTULO: A PRODUÇÃO ESCRITA EM EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL DE JOVENS E ADULTOS: A 
PRODUÇÃO DE UM LIVRO DE NARRATIVAS COM ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): CRISTIANE MARIA MEGID 
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido durante um semestre letivo com alunos jovens e adultos cursando o segundo ciclo 
do Ensino Fundamental e teve como objetivo a produção de um livro com histórias escritas pelos próprios alunos sobre suas 
vidas. Estes alunos estudavam em um projeto de educação não-formal organizado de acordo com os princípios pedagógicos 
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elaborados por Paulo Freire, onde as aulas eram semanais e aconteciam sempre aos sábados, no período da manhã. A fase 
inicial do trabalho consistiu na escolha do tema e, entre várias opções levantadas pelos próprios alunos, escolheram, como é 
comum em trabalho com EJA, o tema “histórias de vida”. Na sequência, as professoras realizaram a seleção de diversos textos 
em Língua Portuguesa para um trabalho inicial de leitura e interpretação dos mesmos, feitas coletivamente e individualmente. 
Neste processo, foram discutidas diversas questões não só do conteúdo dos textos, mas também de Língua Portuguesa, 
conforme a composição do material. O processo seguinte cuidou da elaboração dos textos. Neste momento, também outras 
questões relacionadas à Língua e à organização e reorganização de narrativas foram constantemente discutidas para que os 
alunos pudessem realizar suas escritas adequadamente (além das diversas reescritas). O processo de produção textual neces-
sitou também de um trabalho de sensibilização dos alunos para que se sentissem capazes de escrever e dar visibilidade a suas 
próprias histórias. Por fim, foram realizadas diversas discussões para a produção do livro, com a organização da apresentação, 
prefácio e auto-biografias introdutórias. Para o encerramento do trabalho, a coordenação do projeto organizou uma atividade 
para o lançamento do livro que contou com uma palestra introdutória com um professor convidado e uma sessão de autógra-
fos dos exemplares distribuídos a todos os alunos do projeto e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS, HISTÓRIAS DE VIDA, PRODUÇÃO TEXTUAL 
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TÍTULO: OS MOVIMENTOS DE CULTURA POPULAR E AS CONTRIBUIÇõES DE PAULO FREIRE 
PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
AUTOR(ES): CRISTIANE SILVA MELO, SIMONE BURIOLI IVASHITA 
RESUMO: Esta comunicação discute aspectos relacionados à história da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, 
enfatizando as contribuições de Paulo Freire (1921-1997) aos movimentos de educação e cultura popular no final da década de 
1950 e início de 1960. Para tanto, apresenta-se considerações sobre o seu pensamento educacional ao destacar suas perspecti-
vas sobre a alfabetização e letramento de pessoas jovens e adultas. Para Paulo Freire, a educação seria elemento de conhecimen-
to e conscientização para uma possível ação política “transformadora” no social. O método de alfabetização deveria partir de 
palavras e temas geradores, tornando-se importante que o educador considere a identidade cultural dos alunos em processo de 
ensino-aprendizagem da leitura e escrita. Era necessário, assim, considerar que o analfabetismo devia ser erradicado, pois pro-
vocava na sociedade implicações políticas e sociais ao prejudicar o desenvolvimento nacional e a emancipação dos indivíduos. 
A alfabetização de adultos não poderia ser simples técnica: “aprender” a ler e escrever não exigia apenas a memorização de sí-
labas, palavras ou frases, mas sobretudo a reflexão crítica sobre o próprio processo de ler e escrever num contexto significativo 
de compreensão da linguagem e da leitura de mundo. Os homens precisavam se reconhecer como indivíduos formadores de 
cultura e possuidores de ação política na sociedade. O método Paulo Freire para a educação de adultos, sistematizado em 1962, 
valorizou a conscientização da população sobre a realidade brasileira, representou, tecnicamente, certa combinação da didática 
contemporânea, da teoria da comunicação e da psicologia. Paulo Freire formulou uma pedagogia para a educação popular 
com embasamentos de uma postura crítica de interrogação, diálogo e solidariedade. O seu pensamento exerceu influência 
sobre os profissionais da educação, suas reflexões sobre o social no pedagógico foram importantes nas práticas educativas dos 
movimentos de educação e cultura popular voltados para a educação de jovens e adultos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, PENSAMENTO 
PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE, MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR 

TÍTULO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: LETRAMENTO, CURRÍCULO E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS.
AUTOR(ES): CYNTIA GRAZIELLA GUIZELIM SIMõES GIROTTO 
RESUMO: Esta comunicação versa sobre experiências e pesquisas colaborativas na área da Educação de Jovens e Adultos. 
Nesse sentido, compartilhamos questões oriundas de nosso grupo de trabalho: para quê/quem pesquisamos? Para quê/ 
quem escrevemos? Com o intuito de socializar uma parte da relativamente pequena, mas intensa, trajetória de estudos e (re) 
leituras do GEEJA (Grupo de Estudos pedagógicos em Educação de Jovens e Adultos) articuladas ao PEJA (Programa 
UNESP de Educação de Jovens e Adultos), ao longo de seus anos de existência. Vamos nos apropriar dessas duas questões 
para dar testemunho do que tem sido o trabalho desse grupo de estudo atrelado às pesquisas de outros dois (cadastros no 
CNPq) Processos de Leitura e de escrita, apropriação e objetivação; e Implicações Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultu-
ral, em uma de suas diferentes ações, especificamente, a discussão sobre currículo e práticas pedagógicas interligados pela 
aprendizagem da linguagem escrita na formação de educandos de EJA. Tal discussão, presente nesta comunicação, tencio-
na ainda, sustentada pela provocação feita a todos os participantes do GEEJA, refletir sobre a nova Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo articulada às diferentes áreas do conhecimento. No que nos cabe, muito embora não haja, praticamen-
te, menção específica à EJA, surge o mote para a reflexão sobre essa ausência e, por outro lado, interfaces possíveis.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO EM EJA, CURRICULO E PRATICAS PEDAGÓGICAS, EJA 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PARQUE CEDRAL
AUTOR(ES): DAIANA FABIANI DE OLIVEIRA 
RESUMO: Nosso trabalho em Educação de Jovens e Adultos é realizado desde julho de 2008, em parceria com a Pa-
róquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Parque Cedral, um bairro periférico da cidade de Presidente 
Prudente-SP. A maioria dos adultos que retornam à escolarização foi excluída do sistema regular de ensino quando jovem 
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por diversos motivos, por isso se surpreende com uma educação totalmente voltada para eles, pois sua concepção de 
escola se baseia na que tiveram sem obter sucesso. O método que utilizamos é baseado na pesquisa-ação, onde se é pos-
sível conhecer os sujeitos não só através da observação e sim da integração. Escolhemos a pesquisa qualitativa porque é 
a metodologia que tem o ambiente natural como sua fonte de dados e o pesquisador como principal instrumento. Essa 
aproximação na horizontalidade Educador-Educando é característica da Educação Popular, idealizada por Paulo Freire, 
que tem como ponto de partida a realidade do oprimido e se torna um agente importante nos processos de libertação do 
indivíduo e da sociedade. Neste trabalho procuramos conhecer os sujeitos da EJA, suas expectativas e idealizações sobre os 
problemas que aflingem nossa sociedade e quais seriam as soluções para tais problemas. Este trabalho está trazendo frutos, 
pois tivemos a aprovação de nossos educandos na prova do governo federal o ENCCEJA.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, PESQUISA-AÇÃO, ESCOLARIZAÇÃO 

TÍTULO: A FEITURA DE UM JORNAL: O PRAZER DE SE LER O QUE ESCREVEU
AUTOR(ES): DAISY CLECIA VASCONCELOS DA SILVA 
RESUMO: O presente artigo consiste em uma reflexão acerca dos resultados de uma atividade pedagógica ocorrida em 
2004, durante a pesquisa de campo que resultou na dissertação de mestrado em Educação desta autora. A experiência de 
criação de um jornal e leitura deste em sala de aula trouxe para os alunos de uma turma de primeiro nível em Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede de ensino do município do Natal/RN um novo ânimo para seu processo de aprendizado. 
Ler o que se escreveu deu a esses alunos, segundo seus depoimentos, mais autoconfiança e, consequentemente, segurança e 
vontade de aprender cada vez mais. Partindo da idéia de que, através da leitura, é possível inserir socialmente esses jovens e 
adultos, buscou-se, dentro dos conceitos teóricos de educadores como Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Marta Kohl Oliveira, 
Ângela Kleiman, entre outros, compreender o resultado positivo desta prática, bem como sugerir novas práticas pedagógi-
cas adequadas ao quadro de peculiaridades e dificuldades inerentes a esse grupo que possam contribuir para o processo de 
letramento e alfabetização destes. Tendo o ambiente escolar como palco dessas experiências, o professor como mediador 
desse aprendizado e o aluno como sujeito ativo nas atividades que lhe permitirão adentrar neste rico universo que é a leitura, 
para que posteriormente possa desfrutar dos bens sociais produzidos pela humanidade e registrados através da escrita.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA PEDAGÓGICA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

TÍTULO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: AS DIMENSõES AFETIVAS NA MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA. 
AUTOR(ES): DANIELA GOBBO DONADON, SÉRGIO ANTONIO DA SILVA LEITE 
RESUMO: A pesquisa tem por objetivo pesquisar as relações afetivas nas práticas pedagógicas envolvendo jovens e 
adultos, com foco nas relações que se estabelecem entre professor e aluno. Pretende-se identificar, descrever e analisar as 
dimensões afetivas no trabalho pedagógico em sala de aula, durante o desenvolvimento das atividades educacionais, dando 
ênfase nas relações afetivas que se estabelecem na mediação da professora entre alunos e os objetos de conhecimento. 
Focaliza-se os aspectos afetivos positivos nas práticas pedagógicas observadas. Tem por sujeitos alunos em processo de 
escolarização na FUMEC de Campinas (Fundação Municipal para a Educação Comunitária). As bases teóricas fixam-se na 
área da Psicologia, principalmente em VYGOTSKY (1998, 2005) e WALLON (1968, 1979). A coleta de dados toma por 
base a metodologia qualitativa utilizando o procedimento de autoscopia. Foram realizadas filmagens da sala de aula, edição 
dos vídeos e exibição para os sujeitos durante as sessões de autoscopia onde os mesmos dotavam de significação, através 
de verbalizações, as práticas observadas, gerando os dados da pesquisa. Os dados obtidos foram agrupados em núcleos 
de significação para realização da análise, a qual toma por base a abordagem teórica assumida, sem deixar de dar a devida 
importância ao caráter social ao qual a modalidade EJA nos remete. Sua pertinência se firma na relevância social do tema, 
na atualidade e importância da questão da Afetividade e nas possibilidades de contribuir para o maior conhecimento da 
temática ainda pouco pesquisada.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AFETIVIDADE, AUTOSCOPIA 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 13

TÍTULO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EJA: OS FÓRUNS ESTADUAIS E SUAS INTERVENÇõES
AUTOR(ES): DANIELE MADALENA DOS SANTOS LANA 
RESUMO: O Fórum de EJA no Brasil surgiu no Rio de Janeiro no ano de 1996 como um movimento social; sua gênese 
ocorre a partir da convocação da UNESCO, solicitando a organização de reuniões locais e nacionais direcionados à prepa-
ração para a V CONFITEA, encontro ocorrido em Hamburgo na Alemanha em julho de 1997. Os Fóruns na área de EJA 
foram se expandido pelo Brasil ocorrendo encontros a nível municipal, regional, estadual e nacional. Como a EJA não era 
prioridade para o Ministério, os parceiros dos fóruns da época convidaram o MEC a participar do evento. A partir desse 
encontro há uma crescente busca de organização e fortalecimento de diversos parceiros para a expansão dos fóruns pelo 
Brasil e o ENEJA contribuiu para o fortalecimento das relações entre os Fóruns, por meio de representações de cada um 
deles apoiados pelo Ministério da Educação, proporcionando encontros anuais para diálogos entre as partes e análise de en-
caminhamentos na área. Os fóruns e suas parcerias têm dado tão certo que tem contribuído na formulação e efetivação de 
ações na área juntamente com o MEC que passou a ser um interlocutor privilegiado. A partir do anúncio da CONFITEA, 
que será realizado no Brasil em maio de 2009, inúmeras discussões foram feitas pelos fóruns com o objetivo de apontar as 
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necessidades locais para ser introduzidas nas pautas da CONFITEA. E esses encontros foram acompanhados através da 
pesquisa qualitativa bibliográfica. O fórum é um excelente evento que possibilita a troca de conhecimento sobre os mais va-
riados assuntos, proporcionando integração entre a sociedade civil, ONGs, diferentes entidades e profissionais que atuam 
na área da educação além de oferecerem informações e criar pressão política no âmbito municipal, estadual e federal.
PALAVRAS-CHAVE: FÓRUNS, DIÁLOGO, INTEGRAÇÃO 

TÍTULO: ESCREVE VOCÊ: OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA COM JOVENS E ADULTOS DE 
GRUPOS POPULARES EM UMA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): DÉBORA MONTEIRO DO AMARAL 
RESUMO: O presente trabalho traz um relato de parte da experiência do Projeto de Extensão “Juventude, violência e 
cidadania em grupos populares urbanos: intervenção coletiva e desenvolvimento social“, desenvolvido pelo Laboratório 
METUIA do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos - SP. Trata-se da intervenção 
por meio de Oficinas de leitura e escrita, calcada nos diretos e na cidadania de jovens e adultos de grupos populares urba-
nos. Para tanto, serão descritos os procedimentos utilizados para o planejamento, a implementação e o desenvolvimento 
dos encontros, que ocorreram numa escola estadual situada em bairro periférico da cidade de São Carlos. As estratégias 
utilizadas envolveram dinâmicas, acompanhamentos individuais e comprometimento profissional, o que implica na com-
preensão do cotidiano dos educandos, levando em conta seus interesses e especificidades. Os desafios e as contradições 
presentes na educação de jovens e adultos não impediram as superações obtidas pelos educandos e, portanto, com/em suas 
realidades. O referencial teórico-metodológico ligados a alfabetização de jovens e adultos está apoiado em Paulo Freire. Os 
resultados alcançados refletem acerca dos fatores essenciais para práticas democráticas e participativas necessárias na for-
mação de jovens e adultos e, como, o técnico deve estar consciente de seu papel na luta pela transformação desta realidade. 
O Projeto Metuia vem atuando desde 1998 e trata-se de um grupo de estudos, formação e ações em terapia ocupacional 
pela cidadania de crianças, adolescentes e adultos em processos de ruptura das redes sociais de suporte. Atualmente é for-
mado por docentes, discentes e técnicos da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade de São Paulo.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LEITURA E ESCRITA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

TÍTULO: LEITURA, ESCRITA E INCLUSÃO SOCIAL
AUTOR(ES): DIANA MARIA DE MORAIS 
RESUMO: Com este trabalho pretende-se apresentar uma análise sobre a apreensão do diálogo como instrumento que 
possibilita a inserção do homem no mundo letrado e a escrita como processo de interação do sujeito, resgatando a idéia 
básica de que a aprendizagem se dá na interação do sujeito e pela influência do contexto em que se encontra. O trabalho 
insere-se na linha de pesquisa Teorias e práticas discursivas: leitura e escrita, do Programa de Mestrado em Lingüística da 
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Sabe-se que a comunicação entre os homens se dá na interação entre os sujeitos 
em um determinado contexto histórico. Tal fato demonstra que a interação entre o sujeito produtor e o sujeito leitor de um 
texto, na relação com o seu contexto de produção pode ser um caminho para que se desenvolva o processo de construção 
da leitura e da escrita. Parte-se do princípio de que a leitura é uma arte, um exercício que exige técnicas para ser apreendido 
e de que é possível utilizar-se de técnicas para ensinar a ler e, consequentemente, a escrever. Portanto, caberá à escola pro-
mover esse aprendizado e possibilitar o desenvolvimento do aluno como um ser social, capaz de encontrar saídas e superar 
problemas nas situações mais diversas em que se encontre. Considera-se, portanto, que é no contexto escolar que a leitura 
e a produção escrita acontecem como objetos de aprendizagem, uma vez que na escola, espaço apropriado para esse fim, 
vários portais de textos devem circular e ser utilizados pelos professores como veículos transmissores desses saberes. Para 
reflexão sobre as questões relacionadas ao sujeito, à leitura e à escrita e, ao contexto escolar, buscou-se subsídios teóricos 
em vários autores, dos quais se ressaltam: Marcuschi, Soares, Kleiman, Orlandi e Freire.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, INCLUSÃO SOCIAL 

TÍTULO: CLUBE DE LEITURA: PROJETO DE LETRAMENTO LITERÁRIO E FORMAÇÃO DO 
LEITOR JOVEM E ADULTO
AUTOR(ES): EDIANY APARECIDA PEREIRA LIMA 
RESUMO: O Clube de Leitura é um projeto de extensão universitária da FaE/UFMG, realizado desde março de 2006. 
Atividades são voltadas para letramento literário de um grupo de educandos – homens e mulheres na faixa etária dos 25 aos 
65 anos – do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos, PROEF II, o programa de Educação Básica de Jovens e 
Adultos da Universidade Federal de Minas Gerais. Os encontros do Clube de Leitura são realizados duas vezes por semana, 
fora da sala de aula, trinta minutos antes do inicio das aulas, com duas turmas diferentes, a fim de que os alunos possam se 
reunir para ler e trocar idéias acerca de textos literários de qualidade reconhecida, sem síntese ou fragmentação, de autores 
canônicos literatura brasileira como Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa 
e contemporâneos, além dos livros selecionados no Programa Literatura para Todos, do governo federal. Os participantes 
compõem um público heterogêneo quanto às habilidades e dificuldades na leitura. A cada discussão dos textos, os alunos 
fazem interferências, contam suas histórias de vida. Sabendo que o acesso à literatura é um direito do cidadão, a proposta do 
Clube é eliminar a distância entre livro e leitor, trabalhando textos curtos, contos, crônicas, poemas de linguagem acessível, 
por meio de uma abordagem diferenciada da leitura literária proposta na prática escolar: sem avaliações, notas ou presença 
obrigatória. Além dos encontros semanais, o projeto já realizou um encontro com o autor Bartolomeu Campos de Queirós 
e uma visita ao Museu Casa Guimarães, em Cordisburgo/MG. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO LITERÁRIO, EJA 

TÍTULO: MULHER DO CAMPO: EDUCAÇÃO E RELAÇõES DE GÊNERO
AUTOR(ES): EDVÂNIA APARECIDA DA SILVA 
RESUMO: As diferentes perspectivas de pesquisas no meio rural podem revelar os avanços socioeconômicos, as formas de 
organização dos assentamentos e os acordos estabelecidos no interior dos lotes, sendo estes talvez, os de maior impacto nas 
vidas existentes no meio rural (MEDEREIROS, 2008). Tanto na esfera do domicílio, o cuidado da casa, dos filhos, da horta e a 
“ajuda” prestada ao marido, as pesquisas revelam o desprestígio do trabalho feminino. A falta de acesso aos espaços de decisão 
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e o domínio patriarcal principalmente sobre as mulheres são apontados como motivos para a saída das jovens do meio rural e 
migração para as cidades em busca de escolaridade e emprego (CASTRO, 2008). A educação pode nortear os rumos de uma 
sociedade, neste caso das relações estabelecidas no meio rural, onde muitas mudanças vêm ocorrendo no modelo de família 
tradicional. O espaço escolar poderá se configurar como um espaço de reprodução da dominação do homem sobre a mulher 
ou transmitir outros valores que influenciarão na mudança da tradicional relação entre estes sujeitos. A escola acaba inculcando 
valores, como por exemplo, o incentivo ao consumo que repercute no acesso as novidades que facilitam o trabalho doméstico 
e transformam padrões de vida no campo (MEDEIROS, 2008). O que se pretende questionar é o peso da educação na eman-
cipação das mulheres do campo. Até que ponto o acesso à educação torna as mulheres mais críticas sobre sua condição de 
sujeito que tem direitos negados, como direito a terra, a saúde, a aposentadoria, a salário-maternidade, a educação. Ou se esta 
consciência de sujeito subordinado acontece no cotidiano e a educação somente contribui para a manutenção da dominação.
PALAVRAS-CHAVE: ASSENTAMENTOS RURAIS, EDUCAÇÃO POPULAR, GÊNERO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E LEITURA NA EMPRESA
AUTOR(ES): EGON DE OLIVEIRA RANGEL, ANA LUIZA MARCONDES GARCIA, MAURÍCIO 
ERNICA 
RESUMO: O trabalho expõe uma proposta de organização de práticas de letramento e de leitura em contexto em-
presarial, nascida da demanda de uma empresa brasileira. Tal demanda ocorreu como um desdobramento da aplicação, 
na empresa, de um teste de conhecimentos sobre normas de segurança aplicado a funcionários. Diante dos resultados 
surpreendentemente negativos, os responsáveis chegaram à conclusão de que os funcionários, mais que desconhecer nor-
mas básicas de segurança, não teriam desenvolvido a contento habilidades de leitura requeridas para compreender os 
questionários utilizados como instrumentos do teste. Em consequência, suas respostas não testemunhariam adequada-
mente o conhecimento ou o desconhecimento das normas. Formulou-se assim um projeto de intervenção voltado para 
o letramento e o desenvolvimento de competências leitoras de funcionários interessados em melhorar seu desempenho 
em leitura e em aprofundar suas relações com o trabalho. Isso implica, certamente, o ensino de habilidades específicas, 
como identificar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar o objetivo de um texto, compreender 
descrições, argumentos, explicações, instruções etc. Contudo, essas habilidades só poderão ser efetivas se se incorporarem 
às práticas cotidianas, respondendo a demandas pessoais e cumprindo funções culturais, sociais e pessoais autênticas. O 
que se objetiva na proposta, portanto, são transformações pessoais vinculadas a transformações do próprio ambiente de 
trabalho, em especial das formas de interação nesse contexto. As atividades propostas visam a promoção de grupos de 
funcionários a patamares superiores de letramento e de proficiência em leitura, o que implica um conjunto de iniciativas 
destinadas a transformar o ambiente de trabalho numa espécie de comunidade leitora, definida quer pelas relações pessoais 
de seus membros com a leitura, quer por suas demandas comuns de leitura profissional. Em resumo, trata-se de expor um 
projeto específico para a formação de leitores em contexto de trabalho, formulado a partir dos pressupostos teóricos da 
área do letramento (Soares, 1998).
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ADULTOS, EMPRESA 

TÍTULO: PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NA EJA: O QUE ESPERAM OS ALUNOS? O QUE FAZEM 
OS PROFESSORES?
AUTOR(ES): ELIANA BORGES CORREIA DE ALBUQUERQUE, JOSEMAR GUEDES FERREIRA 
RESUMO: A questão da alfabetização de adultos no Brasil é um problema complexo e exige muita atenção por parte de 
diversos segmentos da sociedade. A Educação de pessoas Jovens e Adulta (EJA), nos últimos anos, vem sendo pensada de 
modo a considerar o aluno como um ser social que tem experiências diárias com o mundo letrado. Esta pesquisa correspondeu 
a um estudo de caso que buscou analisar a prática de alfabetização de uma professora da EJA e a relação dessa prática com a 
aprendizagem dos alunos no que se refere à apropriação do sistema de escrita alfabética. A pesquisa foi desenvolvida em uma 
turma do módulo I (alfabetização) em uma escola da rede municipal de ensino de Recife–PE. Quanto aos procedimentos 
metodológicos foram realizadas observações de aulas para caracterizar a prática de alfabetização da professora investigada, 
e entrevistas com um grupo de alunos para buscar perceber as expectativas deles em relação ao aprendizado da leitura e da 
escrita. Para avaliação da aprendizagem dos alunos no que se refere à apropriação da escrita alfabética, eles foram solicitados 
a realizar uma atividade diagnóstica de ditado mudo em dois momentos do ano letivo. A análise das observações revelou que 
a professora desenvolvia uma prática assistemática de alfabetização, que priorizava a expressão oral e a construção e cópia de 
frases, e envolvia muito poucas atividades de reflexão sobre o nosso sistema de escrita. Com base na análise das entrevistas 
com os alunos e das atividades de escrita que fizeram, pôde-se perceber que as expectativas que eles tinham ao retornar à 
escola para aprender a ler e escrever não foram confirmadas, uma vez que a maioria deles não progrediu significativamente na 
aprendizagem da leitura e da escrita, e alguns culpavam a si mesmo por tal “fracasso”.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: VARIANTES LINGUÍSTICAS EM CLASSES DA EJA: ALGUMAS REFLEXõES EM TORNO 
DA ATUAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): ERICA BASTOS DA SILVA 
RESUMO: A partir das percepções de docentes da EJA, pretende-se fazer uma breve análise de como é tratada a questão 
das variantes linguísticas, tendo como campo empírico uma escola pública da rede municipal de Salvador. O estudo está 
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em andamento e, para este evento, serão apresentas as primeiras considerações da pesquisa. O trabalho discorre sobre 
a forma como os professores se posicionam diante das variantes utilizadas pelos alunos durante o processo de ensino 
e aprendizagem da leitura e da escrita. Sabe-se que a escrita apresenta uma convenção que, por muitas vezes, se estende 
socialmente às expectativas de manifestação da linguagem oral. Desse modo, os professores da EJA precisam conhecer a 
realidade linguística desses alunos para, a partir daí, trabalhar com as normas gramaticais utilizadas pela escola. É necessá-
rio ponderar as intervenções para que o aprendizado ocorra da melhor forma possível. Acredita-se que a compreensão e 
respeito dos docentes pela forma como os alunos se expressam podem melhorar a relação desses com a linguagem. Isso 
poderá minimizar preconceitos sociais e os próprios discentes terão a possibilidade de perceber que a escola é o principal 
espaço de aprendizagem formal. Sabe-se que as relações entre variantes (cultas, populares etc.) não são tão simples. Entre-
tanto, elas se fazem necessárias dentro de um contexto em que os educandos adultos retornam para a escola e demandam 
a aprendizagem da forma de se expressar que é socialmente valorizada. Tais conhecimentos possibilitam uma atuação mais 
autônoma em nossa sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: VARIANTES LINGUÍSITCAS, ENSINO, APRENDIZAGEM 

TÍTULO: PROJETO IDENTIDADE
AUTOR(ES): ERIKA DE MORAES VIANA GARCIA 
RESUMO: A partir do documento de identidade (rg do aluno), buscar questionamentos sobre a sua identidade; a historia 
de seu nome; sua origem; o porquê de sua migração; suas historias infantis; o seu trabalho. Propiciar o resgate da auto-
estima e da dignidade dos alunos; trabalhar na desmistificação do estigma da pobreza e da incapacidade (“fracasso escolar“); 
incentivar o dialogo; valorizar o aluno enquanto sujeito de sua própria história; tornar esse alunos em sujeitos críticos e 
autônomos. Assim como propõe paulo freire, “ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural“ (freire, 
1996, p. 46). Os alunos da EJA têm dificuldades de entendimento e produção de texto, precisam ser alfabetizados e ao 
mesmo tempo letrados. Nesse projeto tenho a intenção de fazer com que eles pessem no seu passado e fassam produção 
de texto a aprtir deste, porque ele tem esse nome, qual a região do pais que ele nasceu, qual a região em que ele mora hoje, 
quais os costumes da sua região de origem, receistas desta região, qual a utilidade do seu documento de identidade, preeen-
chimento de formulários. Vou partir de sua própria identidade para formação da cidadania de sujeitos consientes de seus 
direitos e deveres com a sociedade na qual estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, IDENTIDADE, PROJETO 

TÍTULO: (CON)GESTÃO ESCOLAR FRENTE AOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS
AUTOR(ES): EUNICE BRANDÃO DA SILVA, ANDRÉA MARTINEZ TABANEZ 
RESUMO: Com o sentido de aprender por toda a vida, em múltiplos espaços sociais, a área responde às exigências do 
mundo contemporâneo, para além da escola. A modalidade de ensino desvenda um modo de fazer educação diferente do 
regular. Em ambos, a emergência de foco nos sujeitos e nos saberes produzidos na cultura e na relação entre classes e gru-
pos sociais, a forte presença jovem, nos diferentes projetos. Quem são, no entanto, os sujeitos jovens e que espaços sociais 
vêm ocupando? Desigualdade e exclusão na realidade brasileira e perspectiva de instituição de direitos definem a realidade 
da EJA, exigindo que o foco em processos educativos esteja na diversidade de sujeitos. A Educação de Jovens e Adultos 
tem sido marcada, desde 1949, com a I Conferência Internacional de Educação de Adultos, em Elsinore, Dinamarca, por 
movimentos globais que assinalam a importância das políticas públicas voltadas ao segmento populacional dos adultos. 
Passando por variadas concepções, essa modalidade de educação, retratada neste momento por acordos que têm força de 
lei, viu a continuidade de seus caminhos traçados pelas Conferências de 1960 em Montreal, Canadá; de 1972, em Tóquio, 
Japão; de 1985, em Paris, França, até julho de 1997, quando se realizou a V Conferência Internacional de Educação de 
Adultos em Hamburgo, Alemanha. A Constituição de 1988 assume o direito de todos ao Ensino Fundamental, indepen-
dente da idade, incorporando ao texto a luta de educadores e movimentos em prol da igualdade de direitos para todos. Os 
rumos da EJA passaram a ser ditados pela concepção de que esta só existe pelo fracasso da escola básica de crianças. Vários 
dirigentes expressaram suas concepções até mesmo preconceituosas, creditando a “culpa” do não saber ler e escrever, do 
não ser escolarizado, às vítimas de um sistema desigual, apartador, mantido em função das origens de classe, negador de 
direitos iguais para todos os cidadãos. 
PALAVRAS-CHAVE: DIRIGENTES, GESTÃO, PROFESSOR 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA
AUTOR(ES): EUNICE MARIA DAL’MASO 
RESUMO: O presente texto vem relatar uma experiência pedagógica inovadora, envolvendo simultaneamente as discipli-
nas de Arte e Educação Física, tendo como objeto central de estudo o tema “a dança através dos tempos“. Esta proposta 
pedagógica foi desenvolvida no CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos Antônio Cesário Neto, no período 
noturno, em oito turmas do Ensino Médio durante o primeiro trimestre, com alunos do período noturno. Fundamentada 
na perspectiva dialética e estruturada nos eixos da metodologia Mobilização, Construção e Síntese do conhecimento, con-
templando os objetivos das referidas disciplinas quanto à expressividade individual e coletiva, crítica, criativa e lúdica na 
produção e construção de conhecimentos, sem perder de vista a função educativa da EJA quanto ao considerar e aproveitar 
conhecimentos prévio do aluno, desmistificou-se por meio de questionamentos antes e após a experiência, a idéia de que 
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não fosse possível a junção das disciplinas pela questão da especificidade de conteúdos de cada uma. Essa experiência 
provocou mudanças significativas nas relações entre professor/aluno, aluno/conhecimento possibilitando novas iniciativas 
pedagógicas diferenciadas. Mesmo não sendo, os professores de Arte e Educação Física, virtuoses quanto às habilidades da 
dança ou possuirem alguma formação específica em dança, explorou-se com muita criatividade a expressão corporal dos 
diferentes tipos de danças, sejam elas populares, folclóricas ou clássicas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CURRÍCULO, INOVAÇÃO 

TÍTULO: OS MÚLTIPLOS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO EDUCADOR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA-ES: AÇÃO/REFLEXÃO/CONSTRUÇÃO COLETIVA DO/NO COTIDIAN
AUTOR(ES): EUZIMAR DE ANCHIETA GOMES, ALMIR PEREIRA DA SILVA SANTOS, MARCUS 
VINICIUS TORRES LESA, SANDRA MARA PAVESI, SANDRO JOSÉ PANCIERE 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar e descrever os múltiplos espaços da formação continua dos educa-
dores do ensino fundamental (1º e 2º segmentos) da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Município de 
Vitória-ES. Buscamos como interlocutor FREIRE(2005), que reflete sobre a necessidade de educadores capacitados para o 
entendimento das especificidades que cerca o campo pedagógico do adulto trabalhador e que possa romper com as práticas 
infantilizadas numa perspectiva de diálogo, comprometimento, respeitando a cultura, a história e as vozes de cada sujeito da 
EJA. Neste contexto, buscamos romper com a idéia de um único momento e espaço de formação, na tentativa de ampliar 
os espaços/tempos formativos envolvendo diferentes ações. Desta forma, situamos 5 (cinco) espaços que contribuem com 
o nosso processo de formação: 1º) O Planejamento coletivo; 2º) O trabalho interdisciplinar dos professores em dupla; 3º) 
As intervenções em sala de aula; 4º) As Atividades Curriculares Complementares (ACCs) e 4º); O relatório diário e semanal. 
Este estudo vem apresentando resultados significativos da prática educativa. Os dados coletados estão sendo analisados 
a partir dos relatórios reflexivos dos educadores; das avaliações realizadas pelos educandos e respectivamente por suas 
famílias e chefias imediatas dos estudantes trabalhadores. Sendo assim, todos os momentos estão sendo de aprendizagem 
para o educador a partir de uma form(ação).
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES, CONSTRUÇÃO COLETIVA, MODALIDADE EJA 

TÍTULO: DIVERSIDADE CULTURAL E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): EVANDRO ARAÚJO DE AQUINO 
RESUMO: Com as transformações estabelecidas nas últimas duas décadas no Estado do Acre, percebe-se com bastante 
otimismo os avanços ocorridos nas esferas socioeconômica, político e cultural. São inúmeras as conquistas no campo 
educacional, caracterizadas principalmente pela abrangência dos programas educacionais de governo para as áreas rurais 
do Estado. Neste contexto, o presente trabalho tem como foco as perspectivas emancipatórias na Educação de Jovens e 
Adultos da ação educativa para adultos, na floresta, através da experiência de 26 anos do Projeto Seringueiro, demonstran-
do assim sua contribuição no desenvolvimento de pessoas humanas, na formação de cidadãos conscientes e capazes de 
agirem como atores sociais numa sociedade plural. Neste trabalho dialogamos com aspectos próprios de educação popular 
construídos nas ações educativas voltadas para os seringueiros, povos da floresta, destacando desta experiência, as práticas 
preocupadas com a leitura crítica do mundo, que se propunham contribuir com a compreensão geral do ser humano em 
torno de si como ser social. Discutimos desta prática, a educação para além da instrumentalização na leitura e na escrita, da 
estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes, a educação emancipatória que se propunha mobilizar os educandos 
em direção ao alcance dos objetivos concebidos pela coletividade. O trabalho é fruto de pesquisa elaborada a partir de 
levantamento bibliográfico e análise das publicações e documentos que retratam os princípios, conteúdos e metodologia 
construída com o Projeto Seringueiro, bem como em depoimentos de pessoas que construíram e desenvolveram esta 
experiência educativa junto aos seringueiros. A partir da análise da contribuição desta experiência educativa em curso, 
teremos novos elementos sobre a relevância da educação escolar na almejada emancipação social com a conquista dos 
direitos de cidadania pelas pessoas e grupos socioculturais sem que, para isso, tenham que se despir de saberes e valores 
culturais próprios.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO POPULAR, EMANCIPAÇÃO, COLETIVIDADE 

TÍTULO: O TRABALHO COM O TEMA IDENTIDADE, NA ÁREA DE HISTÓRIA, NAS TURMAS 
INICIANTES DO PROJETO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DA UFMG 
(PROEF-2)
AUTOR(ES): ÉRICA PAULA FRADE 
RESUMO: Neste trabalho busco relatar as experiências pedagógicas vividas com o tema identidade na disciplina de his-
tória no PROEF-2 (Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos, 2º segmento da UFMG). Este é um projeto de 
extensão que se encontra dentro do Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG. O trabalho desenvolvi-
do nesse projeto é interdisciplinar e temático, priorizando temas que são considerados relevantes para a formação humana 
do sujeito da EJA. Entre eles o tema identidade, principalmente para as turmas iniciantes do projeto, que tem o objetivo de 
resgatar no educando sua própria identidade, individual e coletiva, fazendo com que ele se perceba como um agente histó-
rico e que desenvolva um pensamento reflexivo sobre si mesmo e sobre sua trajetória de vida - refletindo e compreendendo 
quem somos - se reconhecendo como um agente detentor de conhecimento. Buscarei relatar as experiências pedagógicas 
vividas na abordagem da temática da identidade na disciplina de história, como docente em formação supervisionada em 
serviço. Para isto julgo necessário fazer uma breve explanação a respeito do projeto, do sujeito específico da EJA e sobre 
o Ensino de História no PROEF-2, que procura centrar-se no sujeito, considerando seus conhecimentos prévios sobre os 
assuntos abordados e suas experiência de vida no processo de construção do conhecimento e no desenvolvimento de um 
pensamento crítico, discutindo, sempre que possível, o conceito de história e refletindo conjuntamente sobre este, valoriza-
mos a sabedoria dos alunos e buscando estabelecer relações entre a realidade deles e o conteúdo do tema abordado. Assim, 
relatarei neste trabalho a experiência docente que tive com as turmas iniciantes do projeto no ano de 2008 resgatando as 
memórias, expectativas e depoimentos dos próprios educandos como forma de enfatizar essa ação e experiência docente.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, TEMA IDENTIDADE, EXPERIÊNCIA DOCENTE 
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TÍTULO: ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS SOBRE LEITURA E ESCRITA
AUTOR(ES): FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS 
RESUMO: O objetivo desse trabalho é investigarmos o discurso de seis professoras da Educação de Jovens e Adultos 
sobre leitura e escrita, com base no documento do MEC e da Ação Educativa “Educação para Jovens e Adultos. Ensino 
Fundamental: proposta curricular - 1º segmento“ (2001). Em nossas atividades nos cursos de formação de professores 
da EJA, observamos a falta de conhecimentos básicos de Linguística, notadamente no tocante às teorias que embasam as 
propostas oficiais e os métodos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, além da falta de continuidade na formação 
desses profissionais. Acrescente-se que parte desses docentes, não possui a qualificação de alfabetizadores para assumir 
o trabalho de alfabetizar e letrar jovens e adultos. Partindo dessa realidade, analisamos os discursos dessas professoras 
ancorando-nos em Bakhtin e seu Círculo. Essa análise dialógica acerca das concepções de leitura e escrita, concepções 
que vão da retomada-modificada de fragmentos desse documento ao conhecimento prévio dessas docentes, revelam as 
tensões e os desafios presentes na prática pedagógica de “alfabetizar e letrar“ sem uma formação consistente e continu-
ada. Os resultados comprovam a urgência de uma contínua preparação desses profissionais, com vista a oferecer-lhes 
condições de compreender os processos de alfabetização e letramento, de modo que sejam capazes de avaliar métodos e 
procedimentos propostos para essas atividades, elaborar materiais didáticos adequados, entre tantas outras exigências do 
fazer pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, DIALOGISMO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: EVASÃO NA EJA E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LEITURA E 
DA ESCRITA
AUTOR(ES): FERNANADA DE SOUZA THEODORO DIAS 
RESUMO: As mudanças Sociais trouxeram novas exigências de formação, ampliando o espaço de educação formal. Reflexo 
disso é o número elevado de pessoas jovens e adultas que estavam fora da Educação Básica, voltam aos bancos escolares e aos 
programas de EJA. Acredita-se que a não conclusão das etapas de escolarização estejam ligadas a vários fatores de diferentes 
naturezas: sociais, culturais, políticas, econômicas, pedagógicas consideradas determinantes para a não democratização da 
educação. Estudiosos como Gadotti(2000) destacam que dentre as consequências desse fatores, a evasão escolar é “a vilã”. 
Estatísticas revelam que é elevada nessa modalidade. Nesse sentido, o presente estudo objetiva fazer uma análise das possíveis 
causas dessa evasão a partir de um referencial teórico que possa dar subsidio para essa análise, partindo dos fundamentos legais, 
confrontando o que está neles expresso, principalmente em relação ao direito a Educação como garantia de cidadania e, o que 
acontece na efetivação desse direito. O estudo parte de algumas indagações entre essas: como a sociedade brasileira produziu 
historicamente esse número de analfabetos ou desescolarizados, interferindo na não democratização da educação e na prepa-
ração do trabalhador para atuação pessoal e profissional, nessa sociedade? Por que os jovens e adultos que têm, atualmente, 
oportunidade de voltar a estudar, vão á escola e nela não permanecem, tendo como consequência mais evidente a apropriação, 
não eficaz dos códigos da leitura e da escrita? Esse estudo se justifica considerando que, ao fazer o curso de Pedagogia na FAP, 
realizei parte da Prática Profissional (obrigatória no CEEBJA - Centro de educação de jovens e adultos). Senti necessidade 
de investigar como está ocorrendo a apropriação da leitura e da escrita, por aqueles que permanecem nessa escola. Como a 
sociedade evolui em seu processo educativo formal é necessário que todos nele permaneçam, tendo acesso a leitura e a escrita 
para que não sejam mais excluído desse benefício social que o mundo letrado produziu, por não dominá-la.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, ANALFABETOS , EVASÃO 

TÍTULO: A APROPRIAÇÃO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESCOLARES POR ALUNOS E ALUNAS 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): FERNANDA MAURÍCIO SIMõES, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA REIS 
FONSECA 
RESUMO: As reflexões aqui trazidas fazem parte da pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, cujo objetivo é entender 
os modos pelos quais os sujeitos adultos em processo de escolarização básica se apropriam das práticas de letramento 
escolares, a partir das interações em sala de aula. A perspectiva etnográfica, oriunda do campo da antropologia, e o con-
ceito de letramento como uma prática construída socialmente fundamentam a análise do processo pelo qual educandas e 
educandos reconstroem e significam as práticas de leitura e escrita escolares a partir de seu posicionamento como sujeitos 
socioculturais. As observações em campo têm possibilitado perceber que alunas e alunos são ativos na constituição e apro-
priação das práticas de letramento de que participam, as quais envolvem e/ou objetivam o aprendizado de certos gêneros 
textuais. Esses sujeitos, a fim de se apropriarem dos gêneros textuais típicos do contexto escolar, mobilizam valores, pro-
cedimentos e concepções que podem estar em consonância ou em conflito com os valores, procedimentos e concepções 
características das práticas de letramento que se pretendem constituir na escola. Ademais, os alunos não só vivenciam essas 
tensões, como também a tomam como objeto de reflexões e questionamentos. Desse modo, o aprendizado das práticas de 
leitura e escrita escolares envolve não somente habilidades a serem adquiridas, mas também práticas culturais mobilizadas 
pelos sujeitos educandos a fim de significarem e se apropriarem da linguagem, da estrutura e dos temas referentes aos 
gêneros textuais usados no espaço escolar.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LETRAMENTO, ETNOGRAFIA 
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TÍTULO: PARA LER O LIXO: ALFABETIZAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AUTOR(ES): GABRIELA ALBANÁS COUTO 
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que aborda processos de letra-
mento vividos por catadores de materiais recicláveis na cidade de São Paulo, em especial dos que participam ou participa-
ram de cursos de alfabetização de jovens e adultos. Observamos e analisamos, primeiramente, a interferência de programas 
educacionais dessa natureza na aquisição de habilidades de leitura e escrita, na capacidade de interpretação de signos e na 
compreensão de informações, ou seja, na inserção dos educandos em práticas de leitura, escrita e cálculo. Também se pre-
tende estudar a influência desses cursos na visão de mundo dos catadores a respeito de elementos atinentes ao seu campo 
profissional, tais como a geração de renda por meio da coleta, seleção e venda de materiais recicláveis, incluindo aspectos 
de gestão do próprio trabalho e das cooperativas às quais se vinculam e, ainda, no desenvolvimento de estratégias de sobre-
vivência nos grandes centros urbanos. O estudo permite, também, em paralelo, refletir sobre educação ambiental e sobre 
as relações entre essas iniciativas educacionais e temas como a exclusão social e o exercício da cidadania. Como referencial 
teórico escolheu-se operar com as teorias do letramento, buscando, neste sentido, analisar os processos de lecto-escritura e 
os usos da linguagem escrita no contexto da atividade de coleta e reciclagem de lixo. A pesquisa é de caráter qualitativo, de 
corte etnográfico e inclui: observação participante, confecção de um diário de campo, realização de entrevistas individuais 
e em grupo e registro imagético (foto/vídeo) das visitas ao local da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, CATADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CIDADANIA 

TÍTULO: PERSPECTIVAS SOBRE O USO DE TEXTOS ESCRITOS E PRÁTICAS DE LEITURA EM 
AULAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES EM 
FORMAÇÃO INICIAL QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU
AUTOR(ES): GIACOMO DE ARAÚJO PORFÍRIO PERNA, DANUSA MUNFORD 
RESUMO: Nesse estudo caracterizamos as perspectivas de quatro professores de Ciências do 2º segmento do Ensino 
Fundamental da Educação de Jovens e Adultos acerca da utilização de textos escritos e as práticas de leitura em suas salas 
de aulas. Os participantes atuavam em um projeto que configurava-se como um espaço de formação de licenciandos de 
diferentes cursos. A partir da análise de textos escritos utilizados, registros escritos dos professores, grupos focais e entre-
vistas individuais, procuramos identificar as intencionalidades dos docentes. Além disso, pretendemos descrever os modos 
de utilização de diferentes gêneros textuais em aulas de Ciências, considerando especificidades dos alunos e do percurso 
formativo desses professores, bem como as particularidades dos conteúdos trabalhados e das práticas de leitura no ensino 
de ciências. Os participantes utilizaram textos de natureza diversa (artigos de divulgação científica, reportagens, livros 
didáticos), com intenções também diversas (promover a participação na discussão de questões sócio-científicas, introduzir 
conceitos, consolidar a compreensão de conceitos, ilustrar pesquisas científicas). A partir do contraste com a literatura 
sobre leitura e escrita na área de ciências, identificamos práticas de leitura e tipos de gêneros pouco explorados em sala. 
As experiências pessoais enquanto leitores e “leitores de ciências” influenciaram fortemente a elaboração das atividades 
desenvolvidas, bem como a avaliação da aprendizagem dos estudantes jovens e adultos. A partir dos resultados, discutimos 
a utilização de textos como mediadores para o ensino de ciências, refletindo sobre os pressupostos e as relações observados 
na construção de significados em sala de aula. Finalmente, examinamos os desdobramentos que as escolhas textuais podem 
gerar na prática pedagógica do professor de EJA e suas implicações para o ensino-aprendizagem de ciências da natureza 
para esse grupo. O trabalho tem o potencial de contribuir para a formação dos educadores da EJA, fornecendo subsídios 
para professores de conteúdos específicos refletirem sobre sua prática pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA, TEXTOS ESCRITOS DE 
CIÊNCIAS 

TÍTULO: AVALIAÇÃO NA EJA
AUTOR(ES): GILCÉLIA MARA CORNELSEN, ILZA MARIA DA COSTA NOVACKI, MARLENE 
PALAORO BORGES, WLASTA MARIA CURI STABEN DE MOURA LEITE 
RESUMO: Curitiba tem se destacado no cenário nacional pela excelência das ações educativas que realiza em termos de 
projetos, programas e avaliações em larga escala. Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba vem 
promovendo desde 2008, a Avaliação de Aprendizagem da EJA em Língua Portuguesa e em Matemática nas 120 escolas 
municipais que ofertam esta modalidade de ensino, como parte integrante do Programa Qualidade da Educação (2006). 
Para tanto, utilizam-se instrumentos próprios de levantamento e registro de informações com a análise e síntese do proces-
so. As avaliações são propostas em três níveis: Alfabetização, 1.º Período e 2.º Período. Os dados coletados são expressos 
por meio de planilhas e gráficos, gerando resultados por questão, aluno, turma, escola e região municipal, possibilitando 
dessa forma o mapeamento do rendimento da aprendizagem da EJA em Curitiba. Para análise coletiva dos dados são 
realizados 9 (nove) seminários regionais, nos quais as escolas apresentam os seus resultados e as reflexões sobre o processo 
de ensino e aprendizagem, buscando soluções para o avanço de cada estudante. Deste modo, a avaliação é uma das estra-
tégias para diagnóstico, reflexões metodológicas e tomada de decisão em planejamento de ações futuras dos professores, 
das equipes pedagógico-administrativas das escolas e coordenadores da EJA nos Núcleos Regionais da Educação. Assim, 
os resultados obtidos de natureza qualitativa e quantitativa, possibilitam múltiplos usos, tais como: verificação da eficiência 
do processo ensino aprendizagem, diferentes panoramas de habilidades linguísticas e matemáticas que constituem, para o 
professor, um exercício pedagógico de aprimoramento educacional e profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, EJA, QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
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LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 12

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS POR JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN E O 
ANDAIMENTO
AUTOR(ES): GILSENIRA DE ALCINO RANGEL 
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre o processo de aprendizagem da 
leitura e da escrita por crianças e jovens com síndrome de Down. Levando em consideração as idéias de Vigotsky, dentre 
elas – a da mediação – estamos trabalhando com um grupo de jovens com síndrome de Down com idades que variam de 
19 a 27 anos, que não frequentam escola regular e não estão expostos a nenhum tipo de atendimento pedagógico, além 
dos vivenciados no projeto de Extensão do qual participam. No projeto são oferecidas atividades pedagógicas, físicas e 
artísticas. No atendimento pedagógico proporcionamos o contato mais direto com práticas de leitura e escrita, através de 
oficinas de produção escrita, que visam ao desenvolvimento de textos pertencentes a diversos gêneros textuais. Este estudo 
tem o objetivo de descrever e analisar narrativas produzidas por jovens com síndrome de Down ao longo de um semestre. 
Os dados obtidos, através de oficinas de produção textual, estão sendo analisados com base na proposta de andaimento 
(WOOD, BRUNER, ROSS, 1976), segundo a qual criar ‘andaimes’ é proporcionar ao aprendiz a passagem de um nível 
potencial para o nível de desenvolvimento real, atuando junto à ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal). Os resultados 
encontrados até agora indicam que os jovens com síndrome de Down apresentam uma evolução significativa no que con-
cerne ao desenvolvimento de textos narrativos.
PALAVRAS-CHAVE: SÍNDROME DE DOWN, NARRATIVA, ANDAIMENTO 

TÍTULO: FALAR E ESCREVER NA ALBETIZAÇÃO DE ADULTOS: UMA RELAÇÃO TENSA 
AUTOR(ES): GIOVANA AZZI DE CAMARGO 
RESUMO: Nesta apresentação abordaremos pontos relevantes da pesquisa de mestrado que discute como a oralidade 
é considerada/tratada na alfabetização de jovens e adultos, enfocando a relação desta com a escrita. Nesse sentido, nos 
perguntamos: como essa relação se constitui em uma sala de aula destinada à alfabetização? Que indícios da tensão entre 
a escrita e a oralidade podemos depreender da observação dessas aulas? De que forma o professor considera as falas dos 
alunos no processo de alfabetização? Para isso foi realizada uma pesquisa de campo, numa sala de primeira etapa da EJA, 
de uma rede municipal de ensino, no interior do estado de São Paulo, através da observação das aulas e da entrevistas com 
as professoras e os alunos. Os dados foram analisados a partir dos princípios teórico-metodológicos de Vygotsky e Bakhtin, 
e através da análise microgenética. A pesquisa se pauta nas contribuições de estudiosos que consideram a linguagem como 
constitutiva do humano (Vygotsky, Bakhtin); nas discussões sobre a relação entre oralidade e escrita (Havelock, Ong, 
Barthes e Marty, Zumthor, Marcuschi), sobre letramento e oralidade como práticas sociais (Marcuschi, Kleiman, Soares, 
Tfouni, Oliveira); considerações sobre a presença da oralidade na escola (Belintane, Marcuschi), a importância da palavra 
no processo educativo (Freire) e alfabetização como processo discursivo e significativo (Vigotski, Smolka). Nossas análises 
problematizam a consideração da oralidade no processo de alfabetização em sala de aula: como é feito o trabalho com o 
gênero oral? De que forma as falas dos alunos são consideradas? Na reescrita de textos, como a participação dos alunos é 
incorporada? Tendo isso em vista, enfocamos também, a primazia do texto escrito no processo de alfabetização e as con-
cepções de aluno, de analfabeto, de apropriação do conhecimento que norteiam o trabalho do professor. 
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, ESCRITA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: INSTITUIÇõES, DISCURSOS E LEITURA: REFLEXõES SOBRE O JOVEM LEITOR 
AUTOR(ES): GISELE GONÇALVES ISAIAS 
RESUMO: As pesquisas sobre leitura no Brasil têm ganhado maior visibilidade nos últimos anos devido à grande preocu-
pação com os níveis de alfabetismo e de domínio da cultura escrita. Diversas são as pesquisas que levantam questões sobre 
o papel da leitura como prática cultural e social. Considerem-se, em especial, as novas gerações e suas práticas (Fernandes, 
2007). Algumas dessas pesquisas acabam indicando estereótipos relacionados a jovens relapsos e desinteressados por essa 
prática tão cultuada pela escola e pela sociedade como um todo. Contudo, será que realmente o jovem não lê? Ou o jovem 
não tem espaço para declarar seu posicionamento? A pesquisa A Leitura do Jovem: Concepções e Práticas (UERJ), da qual 
faço parte, tem como principal objetivo conhecer as práticas de leitura realizadas pelo jovem em diversos ambientes, consi-
derando suas concepções sobre leitura e quais as práticas que esse jovem efetivamente realiza (Silva, 2006). A metodologia 
de pesquisa selecionada leva em conta o grupo focal (Gatti, 2005) e, neste trabalho, apresenta-se o inicio das análises dos 
dados colhidos na primeira reunião com o grupo de jovens. Inicialmente, indica-se a metodologia que foi utilizada e, em 
seguida, destaca-se a importância de abrir espaço para que os jovens expressem suas ideias, tanto sobre leitura quanto sobre 
outros temas que envolvem a juventude. Por último, analisam-se algumas falas dos jovens oraganizadas em quatro catego-
rias: juventude: entre futuro e presente; identidade juvenil; construção da identidade na escola; juventude e leitura.
PALAVRAS-CHAVE: JUVENTUDE, LEITURA, DISCURSOS 

TÍTULO: RELENDO METODOLOGIAS EM PESQUISAS DE ESTADO DA ARTE
AUTOR(ES): GYME GESSYKA PEREIRA DOS SANTOS 
RESUMO: A discussão proposta nesta comunicação diz respeito a uma etapa de pesquisa referente ao estado da arte de 
um acervo composto de monografias de alunos concluintes do curso de pedagogia da Faculdade de Educação da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, cuja riqueza encontra-se na diversidade sobre um mesmo tema — a Educação de Jovens 
e Adultos. Esta, sem dúvida, é uma tarefa que exige atenção e cuidados redobrados, pois a produção de conhecimentos de 
graduandos costuma ser invisibilizada em processos acadêmicos. Além disso, são muitos os detalhes encontrados, princi-
palmente quando o tema pode ser abordado de infinitas formas. Os procedimentos metodológicos adotados no processo 
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de uma investigação muitas vezes estão implícitos, e os resultados, a partir de um determinado ponto de vista construído 
culturalmente, nem sempre surpreendem, por serem esperados e até mesmo buscados, se esses procedimentos não são cla-
ramente explicitados e adequados à natureza do estudo proposto. Ou seja, a exigência de definições metodológicas prévias, 
em estudos dessa natureza, em certos casos, pode impedir a visualização de outras possíveis nuances. Em se tratando espe-
cificamente da pesquisa discutida, o processo, portanto, tem tanta relevância quanto os resultados obtidos. Para organizar 
e direcionar a pesquisa, o apoio em referenciais teóricos, por meio da leitura de textos e da busca de autores que tratam da 
metodologia de estado da arte foram indispensáveis, assim como o diálogo travado com estes autores, a partir das leituras 
das monografias. A pesquisa vai tomando forma e abrindo outros caminhos para novas possibilidades de questionamento e 
reflexões acerca do tema, o que significa dizer que o processo de leitura não se limita somente à busca de informações, mas 
também permite a (re)construção de uma nova base de conhecimento a partir de uma outra já formada.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISES METODOLÓGICAS, PROCESSO DE LEITURA, ABORDAGENS DIFERENCIADAS 

TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DO PROEJA EM CONTAGEM: INTERSEÇÃO ENTRE EJA E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
AUTOR(ES): HASLA DE PAULA PACHECO 
RESUMO: Este trabalho se refere a uma pesquisa de mestrado, ainda em andamento, que tem como objeto de estudo 
a implementação da modalidade Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos ( EJA) em uma escola 
municipal. Objetiva-se analisar, nessa investigação, os desafios enfrentados na articulação entre formação para o trabalho e 
a elevação de escolaridade, bem como refletir sobre as condições de implementação do curso, a partir da realidade da políti-
ca educacional do município de Contagem. Em função disso, o referencial é baseado nas formulações teorias de Marx e de 
outros teóricos tais como Gramsci, Manacorda, Pistrak, Freire, para os quais a categoria trabalho é o alicerce para pensar a 
educação. Optou-se pela pesquisa qualitativa feita por meio de estudo de caso, utilizando-se das ferramentas metodológicas: 
questionário, entrevistas e análise documental. Ao presente artigo interessa discutir acerca das primeiras análises sobre os 
documentos oficiais, identificando e traçando os princípios elencados pelos gestores públicos e a trajetória percorrida pelo 
referido município no que se refere ao atendimento do direito à educação das pessoas jovens e adultas. Acreditamos que há 
uma grande contribuição dessa experiência para o campo da EJA e da Educação Profissional no âmbito de consolidação 
de uma política educacional com vista a torna-se, realmente, política de estado.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POLÍTICA PÚBLICA 
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TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEPÇõES E PRÁTICAS DE EDUCADORES DE 
JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): HILDA APARECIDA LINHARES DA SILVA MICARELLO, ANA LETÍCIA DUIN TAVARES, 
ILKA SCHAPPER SANTOS 
RESUMO: Este trabalho é parte da pesquisa “Avaliação do Projeto Todas as Letras: Desenvolvimento e Impactos”, 
desenvolvida pelo IIEP – Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas - que teve por objetivo investigar os impactos 
da alfabetização e do letramento na vida de jovens e adultos alfabetizandos, no âmbito no Projeto Todas as Letras - PTL. 
Na coleta de dados foram utilizados os seguintes procedimentos: questionários respondidos por coordenadores regionais, 
locais, atores políticos, alfabetizadores e alfabetizandos; entrevistas individuais e em grupo com esses mesmos atores; análi-
se de produções escritas realizadas dos alfabetizandos. Foram analisados, ao todo, 183 questionários, aproximadamente 32 
horas de entrevistas transcritas e 289 produções de texto e exercícios realizados por alfabetizandos. A partir da utilização 
dos instrumentos acima relacionados e também da inserção dos pesquisadores no campo, foi possível uma aproximação 
à realidade do PTL, conhecendo os atores que dele fazem parte e compreendendo seu papel na vida dos sujeitos e das 
comunidades atendidas pelo Projeto. Dentre os vários aspectos relativos à experiência dos sujeitos envolvidos no Projeto, 
o presente trabalho aborda a experiência dos professores formadores e suas concepções acerca dos termos alfabetização 
e letramento. Os resultados do estudo apontam para o fato de que, apesar da dificuldade que apresentam de conceituar o 
termo “letramento”, muitos dos alfabetizadores conseguiram, na prática pedagógica, “alfabetizar letrando”, pois privilegia-
ram situações de leitura e escrita relacionadas ao universo sócio-histórico-cultural dos alfabetizandos. Ao mesmo tempo, a 
análise da experiência do PTL aponta permanências de práticas pedagógicas ainda pautadas em textos no modelo escolar/
cartilha, cujo conteúdo muitas vezes infantiliza o processo de alfabetização de jovens e adultos, indo de encontro às orien-
tações teórico-metodológicas do PTL. Destaca-se a possibilidade de superação dessas tensões a partir de investimentos em 
políticas de formação dos formadores.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO PROEJA(IF-AL):UM ESTUDO DA 
DESCONTINUIDADE ENTRE A GRAMÁTICA PADRÃO E OUTRAS VARIANTES
AUTOR(ES): HOSANA CLAUDIA BARBOSA BORGES 
RESUMO: Neste Trabalho procuro discutir o ensino de Língua Portuguesa voltado para a Educação de Jovens e Adultos, 
no ensino médio profissionalizante, levando em conta ser o sujeito aluno dessa modalidade de ensino um ser já marcado 
pela descontinuidade na vida escolar e pela exclusão da cultura letrada. A dicussão está pautada na observação do ensino 
de Língua Portuguesa fundamentado na variação linguística de prestígio alternadamente com as demais variações, pro-
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movendo a equalização necessária para a inclusão desses sujeitos. As considerações postas partem, mais precisamente, 
da observação por mim feita durante o ano de 2008 numa turma de PROEJA(IF-AL), onde participei como professora 
de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e pelas praticas por mim desenvolvidas. É considerada a necessidade de uma 
metodologia que leve em conta a variação da linguagem como forma de valorização dos conhecimentos acumulados pelos 
sujeitos alunos, respeitando a sua diversidade cultural. Sendo o PROEJA um curso técnico profissionalizante de nível 
médio, esses sujeitos, ao concluirem, serão portadores de certificação profissional e disputarão com os outros, oriundos 
de cursos regulares e formações lineares, uma vaga no mercado de trabalho. Assim, é necessario uma abordagem que 
garanta a esses sujeitos uma formação na perspectiva do letramento, habilitando-os para competir, de forma isonômica, 
no mercado de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LÍNGUA PORTUGUESA, VARIAÇÃO DA LINGUAGEM 

TÍTULO: PAULO FREIRE E A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): INEZ HELENA MUNIZ GARCIA 
RESUMO: O trabalho insere-se no eixo temático Educação de Jovens e Adultos e tem por objetivo apresentar, numa 
breve reflexão, as origens da práxis político-pedagógica de Paulo Freire que influenciaram a concepção do seu Método de 
Alfabetização de Adultos e da assunção da educação como prática da liberdade. Destaca, também, a influência marcante e 
contribuições da pedagogia freireana nos processos de alfabetização de jovens e adultos até os dias atuais. Mostra a adesão 
do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos do Banco do Brasil, BB Educar, às concepções Paulo Freireanas e a 
adoção de seu Método e de sua pedagogia como um dos pilares desse Programa, que vem formando educadoras e educa-
dores, em todo o Brasil, desde 1992. Discute a proposta de alfabetização de adultos de Freire, no que tange ao aprendizado 
da escrita, a partir dos temas geradores e palavras geradoras. Pretende-se contribuir para que os (as) alfabetizandos (as) se 
sintam sujeitos no processo de aprendizagem da escrita ao optarem por aquilo que desejam aprender a escrever e para que 
tenham autonomia de elaborar hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita. A convicção de que Paulo Freire 
foi um de nossos educadores mais importantes, que com coerência norteou sua vida e sua obra em favor dos oprimidos, 
marginalizados, miseráveis, espoliados, sem voz e sem vez, é inerente à construção desse texto.
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODO PAULO FREIRE, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ESCRITA 

TÍTULO: EJA E A TERCEIRA IDADE: UMA COMBINAÇÃO QUE GERA QUALIDADE DE VIDA
AUTOR(ES): ISAMARA GRAZIELLE MARTINS COURA 
RESUMO: O trabalho visa a apresentação dos resultados de uma pesquisa de mestrado, realizada no Programa de Pós 
Graduação em Educação da UFMG. Objetivou-se identificar os motivos que levam pessoas da terceira idade voltar a es-
tudar, uma vez que são alfabetizadas e que, provavelmente, não teriam como intenção a inserção, a volta ou a permanência 
no mercado de trabalho. Pretendeu-se também investigar quais são suas expectativas em relação à escolarização e em que 
medida estas vêm sendo atendidas. A pesquisa apresenta caráter qualitativo e contou com a entrevista semi-estruturada 
e com a observação como seus principais instrumentos metodológicos. A partir dos relatos dos educandos, foi possível 
perceber que ter acesso à uma educação formal era um sonho que só pôde ser realizado nesta etapa da vida. Percebeu-se 
também que voltar à escola trouxe contribuições para a melhoria da qualidade de vida tais como: maior integração com 
os familiares, melhoria na auto-imagem, na memória e na sua condição de cidadão. Tais melhorias fazem com que estes 
sujeitos, apesar dos desafios enfrentados para se frequentar uma sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, uma vez 
que têm que deixar seus familiares e a segurança de seus lares à noite, e em muitos casos, atravessarem boa parte da cidade, 
continuem a buscar pela concretização de um direito que lhes foi negado durante muito anos.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, TERCEIRA IDADE, QUALIDADE DE VIDA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO-FORMAL E O APRENDIZADO DA LEGISLAÇÃO EM 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
AUTOR(ES): ISIS SOUSA LONGO 
RESUMO: As mudanças nos marcos legislativos advindas com a redemocratização do Brasil em meados da década de 
1980, imprimiram no país a universalização da categoria de cidadãos e cidadãs brasileiros, sujeitos históricos detentores de 
direitos públicos, subjetivos, anteriormente negados à maioria da população, excluída em lei das garantias sociais e políti-
cas, como a negação do direito ao voto do analfabeto. A Constituição Federal de 1988, completa recentemente 20 anos 
de existência, e seus avanços legais ainda não foram implantados na íntegra na sociedade brasileira, que carrega a mácula 
da desigualdade de uma sociedade pautada pelo passado de quatro séculos de escravidão, impregnada de valores culturais 
que naturalizam aos abastados o privilégio de berço, reivindicam os direitos humanos como privilégio de classe; enquanto 
que a maioria da população permanece privada dos direitos sociais, políticos, econômicos, à margem de um Estado Ne-
oliberal, que não promove a equidade social. Legislações significativas no âmbito da universalização dos diretos, como a 
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8069/90, a LBD da Educação – Lei 9394/96 
são mencionadas nos espaços educativos, incluídas nos projetos político pedagógicos, no entanto, a leitura, discussão e 
aplicação destas leis pouco têm repercutido na mudança de prática e mentalidade no cotidiano escolar. Temos por objetivo 
problematizar essas questões sobre a ausência de discussões das legislações no âmbito escolar, desmistificar os discursos 
da complexidade do conteúdo legal, como algo intransponível para os alunos do Ensino Fundamental, fato rebatido com 
exemplos da atuação de organizações de defesa dos direitos humanos, que promovem formação, discussão e aplicação 
sobre os direitos e cidadania em espaços de educação não-formal que muitas vezes atendem as mesmas crianças e adoles-
centes que são os alunos dos espaços formais de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
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TÍTULO: A PRESENÇA DE CONCEITOS DE PAULO FREIRE NO COTIDIANO DE ALUNOS DE 
EJA
AUTOR(ES): IVANIA MARINI PITON 
RESUMO: A pesquisa em questão analisou os conceitos presentes no cotidiano dos alunos do Programa Educação 
Não-Formal e Cidadania – Educação de Jovens, Adultos e Idosos, do Centro Universitário Católico do Sudoeste do 
Paraná - UNICS, programa que é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Palmas/PR, sendo que esta remu-
nera os professores e o UNICS realiza a formação dos docentes. Considerando que o legado de Paulo Freire é a base da 
formação dos professores, a presente pesquisa buscou analisar como as concepções de Paulo Freire estão presentes na vida 
dos alunos. Dentre as concepções freireanas, aqui destacaram-se duas: autonomia e emancipação. Tais concepções foram 
destacadas porque em pesquisa anteriormente realizada com os docentes, as mesmas apareceram de forma bastante con-
tundente. Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar como se dá o vínculo teoria dos docente/prática cotidiana dos alunos. 
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos a partir de três critérios: o primeiro, a localização geográfica da turma – uma em 
bairro mais central da cidade e outra em um dos bairros mais carentes do município (alunos que basicamente vivem de 
trabalhos sazonais); o segundo, poder aquisitivo dos alunos (do bairro central o poder aquisitivo é mais alto) e o terceiro, 
o tempo de escolaridade (alunos que estão estudando a mais de um ano e a mais de 6 meses). Os resultados demonstram 
a presença de concepções freireanas na vida dos sujeitos, mas demonstram também que a afirmação de Paulo Freire “a 
educação não muda o mundo sozinha, porém, que sem ela nada mudará“ também é verdadeira.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, CONCEPÇõES, PAULO FREIRE 

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA/ QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL PARA 
SERVIDORES DA UNICAMP
AUTOR(ES): IVANIL SONIA ALVES GOES BORGES, MARINEZ BONILLO, ODILA APARECIDA 
VICENTIM GRANDIM 
RESUMO: O Programa de Educação Continuada / AFPU – PRDU surgiu para atender às necessidades de apri-
moramento dos servidores da Unicamp no ensino fundamental (incluindo alfabetização) e ensino médio, com ob-
jetivo de aumentar o índice de escolaridade, qualificar o profissional para que tenha novas oportunidades dentro da 
Instituição, além do desenvolvimento pessoal, social e cultural. Atualmente, além da escolaridade formal, desenvolve 
propostas com ações diversificadas: palestras com temas de interesse (qualidade de vida, meio ambiente, ética, saúde) 
como também inclusão digital, de surdos e necessidades especiais. Surgiu em 2000 como projeto piloto, com base em 
uma pesquisa realizada pelo CONDEHC, onde foi apurado que 40% dos 3 mil funcionários do Hospital, cerca de 
1200 servidores tinham baixa escolaridade, Projeto Alfabetização 100%. Uma nova pesquisa realizada em 2003 pela 
AFPU em todo Campi, revelou que 957 funcionários necessitavam concluir a escolarização básica. Frente à realidade 
detectada foi criado o Programa de Educação Continuada alinhado ao Planejamento Estratégico da Universidade, 
desenvolvido através das entidades: SENAI; PAS - Programa de Alfabetização Solidária; FUMEC - Fundação Muni-
cipal para Educação Comunitária/Campinas (Ensino Fundamental); CEES - Centro Estadual de Educação Supletiva 
“Paulo Decourt”/ Diretoria Campinas Leste (Ensino Fundamental), Secretaria de Educação do Estado De São Paulo 
(Ensino Médio). Os resultados alcançados de 2000 a 2007 foram: 745 funcionários participaram do programa, dos 
quais 329 concluíram o ciclo de estudo proposto. Alguns concluíram o Ensino Fundamental, outros o Ensino Médio 
e os demais estão em curso. Esta vivência tem impulsionado novos desafios a cada ano, visando uma ampliação das 
oportunidades a uma demanda diversificada de funcionários que, diante desse processo de conscientização, passam 
a exercer suas atividades de maneira a compreender o trabalho em sua dimensão e importância para a instituição, e 
para o fortalecimento da dignidade do ser humano e, principalmente, a se reconhecer como cidadão e como autor 
de sua própria história.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, TRABALHO, CIDADANIA 

TÍTULO: ARTESANATO AFROBRASILEIRO: LEITURA DO MUNDO NA GERAÇÃO DE TRABALHO 
E RENDA - PERSPECTIVA PARA TRABALHADORES/AS DE UM LIXÃO
AUTOR(ES): IVONETE APARECIDA ALVES 
RESUMO: A educação de Jovens e Adultos é um caminho que deve colaborar para diminuir as imensas desigualdades 
que ainda vigoram no Brasil. Vivemos em um mundo onde o código escrito ocupa um lugar de destaque, em todos os 
momentos de nossa vida. Mesmo quando estamos ouvindo a emissora de rádio há um apelo para nossos conhecimentos 
prévios e uma organização textual de nossas experiências de leituras anteriores. O trabalho previsto para ser implemen-
tado na zona leste de Presidente Prudente tem como objetivo essencial promover atividades dentro de processo de for-
mação continuada para mulheres e homens que foram impedidos de estudar na época devida, que residem nesta região 
da cidade de Presidente Prudente e que ainda permanecem como coletores do lixão que tem prazo para ser fechado, 
mudando para o aterro sanitário que está em processo de construção. Para tanto iniciamos realizando uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa sobre os anseios dessas pessoas para identificar as que possuam interesse em participar de um 
projeto-piloto, onde seja possível aliar a formação profissional ao processo de escolarização, planejando, organizando e 
implementando oficinas de qualificação profissional para pessoas com baixo índice de escolaridade, egressos e egressas 
do sistema penitenciário, seus familiares e componentes da sociedade que possam sustentar o desejo de trabalho do 
grupo focal desse projeto, visando o acolhimento social pleno, através de geração de renda, essencialmente através de 
cooperativas de trabalho, ou organizações similares.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE ADULTOS, GERAÇÃO DE RENDA, EDUCAÇÃO POPULAR 
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TÍTULO: PRIVADOS DE LIBERDADE, LIVRES EM IDÉIAS. A CONSTRUÇÃO DA LEITURA E DA 
ESCRITA COM JOVENS E ADULTOS PRIVADOS DE LIBERDADE.
AUTOR(ES): JANAINA DE AZEVEDO CORENZA 
RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar e discutir as possibilidades de construção de leitura e de escrita a partir 
da participação dos jovens e adultos privados de liberdade na promoção de um trabalho significativo no interior de uma escola 
prisional. O trabalho busca conjugar a leitura, a escrita e os saberes de vida destes alunos. Os dados que serão apresentados 
emergem da experiência de uma escola que atende alunos jovens e adultos em privação de liberdade no Complexo Peniten-
ciário de Gericinó, no Estado do Rio de Janeiro. Apesar da contradição vivida entre os objetivos da instituição “prisão“ e os 
objetivos da instituição “escola“, que convivem no mesmo espaço, foi possível, através da participação de alunos representan-
tes, eleitos pelo corpo discente, em centros de estudos, planejamentos e reuniões pedagógicas, definir temáticas, atividades e 
propostas de trabalho que objetivaram trabalhar com as ansiedades e necessidades dos alunos no que tange suas expectativas 
em relação a educação escolar, sobretudo a construção da leitura e da escrita. Esta proposta de trabalho reafirma que não cabe 
ao professor decidir o que o aluno deve ou precisa aprender. É preciso haver diálogo, na perspectiva de possibilitar a constru-
ção de uma escola cujo foco seja a construção da autonomia do aluno, lembrando, neste caso específico, que estes jovens e 
adultos estão privados apenas da sua liberdade e não de seus conhecimentos, idéias e expectativas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, CONSTRUÇÃO DE AUTONOMIAS 

TÍTULO: SABERES DO COTIDIANO E SABERES ESCOLARES: UM DIÁLOGO POSSÍVEL NA 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS. 
AUTOR(ES): JANAINA DE OLIVEIRA MENEZES 
RESUMO: O aluno adulto traz consigo várias representações por onde foi pautada toda a sua vida até o seu retorno ou 
chegada à escola. Nas salas de aulas da EJA muitos conflitos são verificados por diferenças de posturas com relação à vida. 
Estas diferenças podem se manifestar em qualquer lugar onde haja sujeitos em interação, mas é na EJA, onde os alunos 
já dispõem de um referencial prático bem organizado, que estas dificuldades de comunicação se mostram mais evidentes. 
Nesse sentido, a presente proposta considera que estes saberes são a todo tempo negados enquanto conhecimentos válidos 
porque legitimam uma cultura cingida na desigualdade e carregada de significados dos grupos marginalizados. Estabelece-
se aí um impasse tão profundo que acaba por impossibilitar a abertura para o conhecimento. Percebemos que os professo-
res tendem a valorizar um saber que está referendado na cultura letrada em detrimento dos conhecimentos apresentados 
pelos alunos, que se expressam na maior parte das vezes por meio do senso comum e da oralidade. Este professor, por 
deficiências em sua formação ou por incompreensão do seu papel social, nega, em suas metodologias, abordagens e postu-
ras a possibilidade de interlocução da cultura popular com a educação formal entendendo esta relação apenas como figura 
exótica na escola. Deste modo, há duas coisas que têm implicações educativas severas: i) imagem que formamos da cultura 
letrada não é neutra. Contrariando a idéia de uma isenção, ela está sempre imersa em um paradigma. ii) a implicação ética 
dos interesses desta apropriação do mundo vai indiretamente desembocar nas posturas dos professores frente às formas 
de conhecimento. Buscar uma postura unilateral em relação ao conhecimento é tentar explicar as coisas com uma única 
linguagem e não discutir estes conceitos é negar uma possibilidade de conhecer.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA, ORALIDADE, CONHECIMENTO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 13

TÍTULO: ESTRATÉGIASDE LETRAMENTO NAS CLASSES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-INTERFACES 
E DIÁLOGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
AUTOR(ES): JANAINA PEREIRA RIBEIRO 
RESUMO: Dando continuidade aos estudos sobre letramento e alfabetização este artigo tem por objetivo propor uma es-
tratégia de trabalho capaz de desenvolver o letramento de crianças a partir de uma perspectiva mais ampla, entendendo-se a 
questão como desenvolvimento e ampliação das formas de agir e interagir com o mundo. Esta discussão visa a promover o 
diálogo entre práticas de Educação infantil e práticas de educação de jovens e adultos, buscando desmistificar o isolamento 
que hoje caracteriza a relação entre as duas áreas. O conceito de letramento defendido neste trabalho auxilia a aprendi-
zagem da leitura e da escrita, por representar a possibilidade de reorganização e assimilação de novos esquemas mentais, 
ampliando as experiências dos alunos, de modo que eles possam aproximar-se e transitar em áreas do desenvolvimento 
condizentes com o perfil da cultura científica, já que a grande maioria se constrói em uma cultura narrativa.Estudos atuais 
sobre letramento o associam ao desenvolvimento das habilidades cognitivas com as práticas culturais nas quais o sujeito se 
engaja. Pode-se afirmar que o letramento extrapola o mundo da escrita para ser visto como uma prática social do sujeito 
que está no mundo.O trabalho de letramento proposto se organiza em torno de atividades psicomotoras, pois os exercícios 
psicomotores são um meio para atingir a integração do sujeito ao meio físico e social.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO/ ALFABETIZAÇÃO, CULTURA ORAL/CULTURA CIENTÍFICA, 
ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: POR UMA PEDAGOGIA EFETIVAMENTE AFETIVA E EMANCIPATÓRIA
AUTOR(ES): JANETE TRAJANO DA SILVA 
RESUMO: Considerando que afeto e cognição são faces da mesma moeda, que são aspectos inseparáveis presentes 
em qualquer atividade desenvolvida pelo homem e que na Educação de Jovens e Adultos assumem dimensões signi-
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ficativas no que diz respeito ao processo de formação tanto de professores quanto dos alunos, o presente estudo teve 
por objetivo refletir sobre a importância da afetividade nas relações estabelecidas entre professores e alunos e os alunos 
entre si para a construção do conhecimento e emancipação dos sujeitos no Programa de Educação de Jovens e adultos 
(PEJA) em um Ciep da cidade do Rio de Janeiro. Os alunos geralmente são jovens e adultos que vivendo num mundo 
orquestrado pelo valor da leitura e da escrita acreditam que a escolarização pode instrumentalizá-los a preencher fichas, 
currículos, ler documentos, acessar e operar caixas eletrônicos em bancos. O domínio da leitura e da escrita é visto como 
uma possibilidade de inclusão social, de empregabilidade e de ascensão social junto à família, ao espaço de trabalho, 
igreja e amigos. Esses homens e mulheres também se utilizam das “táticas dos praticantes” para dissimular seus não 
saberes. Assim, confiar, no sentido de fiar, de tecer junto, representa um requisito fundamental nas relações estabelecidas 
em sala de aula e na escola. Reconhecer os alunos como portadores de saberes, levá-los a compreender a multiplicidade 
de conhecimentos que possuem e a sua validade para vida, assim como seus limites é de importância impar para as es-
colhas que são feitas no trabalho que se pretende emancipatório. Neste estudo, o afeto e a inteligência foram vistos pela 
ótica da comunicação, da ação dos indivíduos na construção de movimentos de interações que pudessem promover a 
possibilidade de ser mais da qual nos fala Paulo Freire.
PALAVRAS-CHAVE: AFETIVIDADE, EMANCIPAÇÃO, AÇÃO PEDAGÓGICA 

TÍTULO: “MINHA VIDA DE ESTUDANTE“:SUJEITOS JOVENS E ADULTOS EM FORMAÇÃO
AUTOR(ES): JANINE FONTES DE SOUZA, KÁTIA MARIA SANTOS MOTA 
RESUMO: A concepção aqui adotada busca, de acordo com Freire, conceber o sujeito não como um “super sujeito”, 
tão pouco como um sujeito assujeitado, mas como um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da identi-
dade subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição de inserção dessa subjetividade no plano relacional responsável/
responsivo, que lhe dá sentido. No ato de estudar o aluno Jovem ou Adulto se defronta com dificuldades, obstáculos que 
precisa superar, e é nessa situação que ele aprende, vivencia junto ao professor e outros colegas suas aprendizagens, seus 
enfrentamentos na construção de sua própria identidade. É indispensável o caráter de encontro de consciências no ato da 
aprendizagem, porque a educação é um diálogo constante entre consciências, entre troca de saberes, configurando-se em 
uma “dialética do conhecimento” no qual torna-se necessária uma reflexão coletiva. Nessa perspectiva, a escrita de narra-
tivas (auto)biográficas coloca o sujeito em estado de reconstrução identitária, uma vez que ele precisará selecionar, frente 
a tantos fragmentos, aqueles que serão capazes de lhe traduzir. Assim, em meio às suas memórias; lembranças e, conse-
quentemente, esquecimentos, vai preenchendo os espaços vazios de sua existência, construindo a sua própria história num 
movimento complexo de apagamento e significação, uma vez que priorizará alguns aspectos de sua vida em detrimento de 
outros, e no intento de se fazer existir constroi as imagens de si no discurso que lhe é próprio. Assim a escrita (auto)biográ-
fica surge no cenário educacional de jovens e adultos como possibilidade de despertar o autoconhecimento dos sujeitos; o 
partilhar dessas experiências de escrita estimula a prática da leitura reflexiva, enquanto fortalece os laços afetivos e culturais 
entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, possibilitando a construção de um ambiente integrador que fomente a 
construção de experiências significativas para a aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA, IDENTIDADE, LEITURA REFLEXIVA 

TÍTULO: AS CONTRADIÇõES IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS SOBRE A EDUCAÇÃO OFERECIDA NO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO: APLICAÇõES, IMPLICAÇõES E CONCEITOS IMPORTANTES.
AUTOR(ES): JEHU VIEIRA SERRADO JÚNIOR 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Gra-
duação - Mestrado em Educação - FCT/UNESP, na cidade de Presidente Prudente-SP, e tem como objetivo trazer à 
tona a discussão sobre as implicações teóricas e metodológicas do oferecimento da educação no sistema penitenciário. 
Neste aspecto, buscamos demonstrar que, apesar da boa vontade em oferecer um ensino escolar regular como garantia e 
preservação do direito constitucional, existem outras implicações inerentes ao processo de (re)inserção social do preso que 
estão atreladas a questões que não são facilmente resolvidas devido ao desconhecimento de aspectos embutidos no bojo 
das instituições penais, e que, de certa forma, se contradizem o tempo todo, e que ainda precisam ser desenvolvidas teori-
camente com mais afinco. Estas contradições serão importantes e nos farão perceber a especificidade absoluta que existe 
no oferecimento da EJA no interior do sistema prisional, pois o modo em que esta modalidade de ensino se realiza e se 
apresenta tem como finalidade assumida e instituída o caráter “civilizatório” do preso. Porém esta educação é oferecida em 
um ambiente anti-civilizatório. Nesta perspectiva, buscaremos neste texto iniciar a discussão a qual nos propomos em nossa 
pesquisa maior, onde visamos analisar: quais as contradições existentes entre a proposta de ensino (que se auto-intitulam, 
ou se pretendem, libertadora) e o modo que este ensino é oferecido no interior das penitenciárias de regime fechado, que 
tem por característica ser instituições autoritárias, severas e disciplinares? Quais as possibilidades eventuais? Quais as difi-
culdades que aparecem e quais os limites que estão dados a ela?
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, SISTEMA PRISIONAL 

TÍTULO: EPISÓDIOS DE NUMERAMENTO: O ORAL E O ESCRITO NA APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS.
AUTOR(ES): JOSÉ CARLOS MIGUEL 
RESUMO: O presente estudo resulta de ações de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão que tem como tema 
central a formação de educadores. Visa analisar processos heurísticos desenvolvidos por educandos jovens e adultos para 
a apropriação de conceitos matemáticos. Partindo de relatos orais situados no âmbito de situações didáticas vale-se da 
pesquisa colaborativa na tentativa de compreender como os educandos da EJA abordam idéias matemáticas e os aspectos 
relativos à transição do oral para o escrito, compreendendo a aprendizagem matemática como um produto cultural e social. 
Um conceito resulta de três componentes básicas: o conjunto de situações que dão sentido ao conceito, os esquemas inva-
riantes que o sujeito utiliza para tratar de tais situações e as formas linguísticas e não-linguísticas que permitem representar 
simbolicamente o conceito. É fato que a representação de um objeto abarca tanto a construção da representação como 
a possibilidade de operar com ela, elaborando transformações regidas pelas leis do registro no qual se representa. Essas 
transformações cumprem uma função na produção de novas relações e de novas significações para relações já conhecidas. 
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Os resultados parciais da pesquisa permitem considerar que a atividade matemática constitui a centralidade da discussão 
sobre a aprendizagem matemática na EJA, o que traz consequências para a organização dos programas de ensino. Trata-
se de pensar numa gênese escolar que motive os educandos da EJA à reconstrução de idéias e de pensar um processo de 
produção na sala de aula que considere as condições da escola, distintas das condições que regem a produção de saberes da 
ciência matemática. E impõe pensar a formação de um professor epistemologicamente curioso.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, NUMERAMENTO, ORALIDADE E ESCRITA 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: A PRODUÇÃO TEXTUAL DE ADULTOS EM AULAS DE PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 
AUTOR(ES): JOSÉ ENILDO ELIAS BEZERRA 
RESUMO: O presente trabalho analisa a prática de produção textual em um curso de capacitação oferecido a funcio-
nários públicos de uma instituição federal. Nos encontros de sala de aula realizaram-se atividades que se desenvolveram 
por meio da comunicação oral, buscando assim um resultado posterior com escrita de textos de documentos oficiais. O 
intuito foi habilitar trabalhadores para realizar atividades burocráticas em setores de uma universidade federal do estado de 
Pernambuco. Esses trabalhadores estiveram por dezoito anos afastados de suas funções e da escola, sendo um desafio para 
o professor, que criou situações didáticas direcionando os trabalhos em assuntos relacionados ao dia-a-dia desses indivídu-
os, levando em consideração o conhecimento de mundo que já possuíam, atuando em produções de textos livres, sem a 
vinculação com temas e estruturas gramaticais. Observando as características dadas à produção textual através da oralidade 
em Referências Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba (RCEM, 2006), o qual destaca que “O texto escrito é sempre 
resultado de uma oralidade intensa”, o documento ainda nos reforça a idéia de que a escrita norteia constantemente o que 
foi dito pelos membros de uma determinada comunidade que a produz. Este artigo refletirá sobre novas possibilidades de 
atuação no campo específico da educação de pessoas adultas e procurará compreender um ensino que tenha como objetivo 
uma educação de qualidade, acesso, permanência e aquisição de conhecimentos básicos à vida e ao trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA, ORALIDADE, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: O ENSINO DE INGLÊS INSTRUMENTAL NO CURSO DE PROEJA DA UTFPR – CAMPUS 
PONTA GROSSA: UM ESTUDO DE CASO
AUTOR(ES): JULIA MARGARIDA KALVA, ADRIANE DE LIMA PENTEADO 
RESUMO: Esta pesquisa visa apresentar uma reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos no contexto do ensino de 
línguas, mas especificamente o do Inglês instrumental. O trabalho de pesquisa, sob forma de monografia, foi realizado como 
uma das atividades do Curso de Especialização em Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio 
na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, do campus Ponta Grossa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 
o objetivo de verificar se o ensino de Inglês Instrumental no PROEJA está de acordo com as expectativas dos alunos com 
relação à matéria, assim como analisar se a disciplina atende as necessidades dos egressos com relação ao mercado de trabalho, 
uma vez que figura no currículo do curso como uma nova metodologia sendo aplicada. Essa preocupação surgiu devido aos 
avanços tecnológicos exigirem trabalhadores com saber de articular seus conhecimentos e não apenas reproduzi-los. Para isso 
fez-se necessário repensar o ensino para essa clientela, pois aqueles que não tiveram oportunidade de concluir os estudos, 
muitas vezes ficam excluídos da cidadania conquistada na sociedade em frequente mudança. A análise dos dados coletados 
por meio de questionários foi caracterizada por abordagem qualitativa, de natureza descritiva. A pesquisa realizada permitiu 
constatar que a maioria dos alunos acha que o ensino de Inglês instrumental realmente os ajuda tanto com relação aos estudos 
quanto ao mercado de trabalho, pois a matéria foca assuntos e textos, que mais tarde serão usados por eles.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INGLÊS INSRUMENTAL, MUNDO DO TRABALHO 

TÍTULO: MULHERES ADULTAS E IDOSAS EM BUSCA DO INÉDITO-VIÁVEL: AS TÁTICAS 
EMPREGADAS NO COTIDIANO DE UMA TURMA DE EJA
AUTOR(ES): JULIANA BELLO LOPES 
RESUMO: Segundo Certeau, a prática escriturística assumiu um valor mítico nos últimos quatro séculos, sendo compre-
endida como possibilidade de progresso, de escrita-produção da história. Diante de tal poder conferido à prática escriturísti-
ca nasce a muralha da China referida pelo autor, distanciando o texto escrito daqueles que não o produziram. Tal concepção 
se baseia no modelo de “uma razão produtora” presente no pensamento ocidental moderno, que difunde a crença de que 
aquele que escreve é o produtor e aquele que não escreve é apenas um receptor (Certeau, 1994, p.264). O lugar da não-
produção atribuído a alguns grupos de sujeitos, especialmente os sujeitos oriundos das classes populares, configurando-se 
como condicionamento ou obstáculo, como “situação-limite” na concepção freiriana (1975), não impede a busca por ca-
minhos, por alternativas. De acordo com Certeau, os sujeitos desprovidos de poder utilizam-se de sua capacidade criadora/
produtora na construção de táticas, que representam a arte do mais fraco. A presente pesquisa, portanto, visa justamente 
compreender as táticas de produção de texto e de produção da escrita da própria existência elaboradas por mulheres, 
adultas e idosas que vivem processos de aprendizagens no projeto de extensão Eduvitra – Educação, vida e trabalho, que 
é espaço de educação de jovens e adultos e de formação para graduandos vinculados à Faculdade de Educação da UERJ. 
O estudo dos textos produzidos por essas educandas nos indicam que essas mulheres, tão semelhantes e tão singulares, 
praticam, como afirma Certeau, as inúmeras “maneiras de caça não autorizada” com as quais o cotidiano se inventa para 
finalmente construir a realidade sonhada, o “inédito-viável”.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, MULHERES, TÁTICAS 
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TÍTULO: ANÁLISE DA PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DO USO DE LIVROS DIDÁTICOS DE 
ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
AUTOR(ES): JULIANE GOMES DE OLIVEIRA 
RESUMO: O tema da pesquisa proposta é a prática de ensino de professores alfabetizadores na Educação de Pessoas 
Jovens, Adultas e Idosas nas escolas da rede pública de ensino de Belo Horizonte, tomando como objeto de investigação 
os livros didáticos que subsidiam essas práticas. Pretendo identificar os livros didáticos e as linhas de ensino ou abordagens 
metodológicas subjacentes às suas propostas pedagógicas; identificar e analisar os elementos que norteiam sua escolha 
e utilização na sala de aula. Para realização desse estudo, mapearei algumas escolas que trabalham com determinada co-
leção analisada no “Guia de Livros Didáticos para Alfabetização de Adultos” do Programa Nacional do Livro Didático 
para Alfabetização de Jovens e Adultos – PNLA 2008. A princípio será adotada a perspectiva metodológica de cunho 
etnográfico, caracterizado por André (1995) pela imersão no campo da pesquisa por um contato direto do pesquisador 
com a situação pesquisada, permitindo reconstruir relações que configuram a experiência cotidiana. Esses procedimentos 
permitirão identificar e analisar os contextos das práticas escolares de leitura e a escrita explicitando suas relações com a 
escolha e o uso do livro didático, bem como de sua proposta pedagógica. Assim pretendo contribuir para uma reflexão 
maior tanto dos professores quanto dos elaboradores de livros para EJA, no sentido tornar a alfabetização mais eficiente 
nessa modalidade de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LIVRO DIDÁTICO, GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALFABETIZAÇÃO 
DE ADULTOS 

TÍTULO: DO MOBRAL (MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO) AOS PROGRAMAS 
DE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) ATUAIS: EVOLUÇÃO OU MANUTENÇÃO DAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS?
AUTOR(ES): LAURA MARIA BARON COLETI 
RESUMO: A EJA tem especificidades e características próprias que deveriam ser evidenciadas e exploradas para que o 
ato educativo, tanto para quem ensina, como para quem aprende, acontecesse de fato. No entanto, a história nos mostra 
que a preocupação com a modalidade de ensino em questão, além de ser recente no cenário educacional do Brasil, também 
não aparece nas prioridades das políticas públicas para a educação com tanta evidência como deveria, já que o número de 
pessoas jovens, adultas e idosas que foram privadas da escolarização regular durante a infância por diversos motivos, dentre 
os quais as condições sócio-econômicas, é muito grande. Assim, o objetivo principal desta pesquisa direciona-se funda-
mentalmente na busca e análise de ações pedagógicas e metodologias desenvolvidas por professores (as) da EJA durante o 
MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) criado durante a ditadura militar no Brasil (1964 -1985), em relação às 
práticas pedagógicas realizadas atualmente com algumas turmas de EJA da rede municipal de ensino na cidade de Marília 
– SP. A escolha por esses dois momentos da EJA foi pensada pela relevância social e grande nível de alcance que esses 
programas atingiram e atingem o público dessa modalidade de ensino. Na verdade, esta pesquisa consiste em encontrar 
diferenças, semelhanças, modificações ou evolução entre as ações pedagógicas e metodológicas dos professores da EJA no 
período da ditadura militar e as daqueles que a atendem hoje. Para isso realizarei, além do resgate histórico já iniciado, uma 
pesquisa de campo, tentando entrevistar professores dos dois períodos da EJA e também observações em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, METODOLOGIAS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: A LEITURA NO UNIVERSO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS. 
AUTOR(ES): LAURENICE FRAZÃO GUEDES 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo descrever o modo como se conduz o processo de leitura no espaço limitado 
do sistema de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a execução desta pesquisa levou-se em consideração 
pressupostos teóricos tais como a concepção de leitura divulgada por Kleiman (2002) - em que a leitura é vista como um 
ato individual de construção de significado num contexto que é configurado mediante a interação entre autor, leitor e que, 
portanto, terá atribuições de significado diferente para cada leitor, dependendo de seus conhecimentos prévios, interesses 
e objetivos no momento da leitura - e de SILVA (1982) que discute o fato de que a leitura não é apenas uma mera decodi-
ficação de sinais com reprodução mecânica de informações, mas um ato no qual o leitor insere-se como participante ativo 
neste processo. Da metodologia consta a aplicação dos instrumentos: questionário - conversa informal para respectivamen-
te identificar os procedimentos pedagógicos aplicados pelo professor no processo ensino/aprendizagem dos educandos 
em questão, e para diagnosticar o perfil, como leitores, dos alunos, que constituíram o universo da pesquisa. Do caminho 
metodológico também faz parte o confronto dos dados da pesquisa com o paradigma que determina o perfil de um leitor 
proficiente e a situação ideal de ensino/ aprendizagem de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: EJA, CONCEPÇÃO DE LEITURA, LEITOR 

TÍTULO: A FOTONOVELA E A (RE)DESCOBERTA DA LEITURA E DA ESCRITA
AUTOR(ES): LEDA MARINA SANTOS DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho pretende trazer à tona uma breve discussão sobre o papel da escola no processo de forma-
ção de leitores e escritores jovens e adultos. Busca ainda discutir a importância dos textos narrativos em sala de aula 
e apontar a relevância de outros gêneros textuais, em especial a fotonovela. A necessidade de investimento nesses 
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diferentes gêneros se baseia no conceito de Letramento abordado por Magda Soares, assim como na teoria de Análise 
do Discurso construída por Bakhtin, ambos fundamentais na revisão das práticas pedagógicas que têm como foco a 
leitura e a escrita. O trabalho com tal gênero textual considera as necessidades e interesses dos estudantes, bem como 
o processo de construção de suas identidades. No que diz respeito ao enfrentamento da questão mencionada, esse 
texto busca também refletir sobre a utilização do gênero narrativo como pano de fundo para o estudo da gramática 
da língua portuguesa, assim como problematizar os desafios de construir novas práticas leitoras e escritoras com 
jovens e adultos, ressignificando suas experiências e potencializando situações de leitura e escrita, contribuindo assim 
para a ampliação de seus repertórios e sua maior inserção na cultura letrada. Buscando assumir uma postura dialógica, 
o trabalho tenciona assim, compartilhar a experiência desenvolvida com alunos jovens e adultos que estudavam numa 
escola municipal de Niterói, no ano de 2008. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO, GÊNEROS TEXTUAIS 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE LEITURA DE MULHERES NEGRAS DA EJA 
AUTOR(ES): LEIDINALVA AMORIM SANTANA DAS MERCÊS 
RESUMO: O artigo visa apresentar os resultados de uma pesquisa realizada em Salvador, no Colégio Polivalente do 
Cabula, de 2006 a 2008, durante a minha participação no mestrado em Educação e Contemporaneidade da Universidade 
do Estado da Bahia – UNEB. A investigação focalizou um estudo sobre as práticas culturais de leitura de um grupo de 
mulheres negras da Educação de Jovens e Adultos – EJA, de escolas públicas, levando em consideração as condições 
sócio-econômicas precárias em que estas mulheres têm estado inseridas. Na sociedade brasileira, ainda hoje, existe a idéia 
de que as pessoas das classes populares, como as que cursam a EJA, não têm a leitura de impressos como objeto de desejo, 
de interesse ou de motivação. Como professora de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa da EJA, tenho compartilhado 
experiências que contrapõem este pensamento. No processo de avaliação da minha prática pedagógica, já há algum tempo, 
tenho observado as falas e atitudes dos estudantes, principalmente quando conversamos sobre leitura e escrita. Ouvindo os 
educandos, tenho aprendido muito. Por conta disso, com o objetivo de compreender o contexto contemporâneo brasileiro, 
em que estão inseridas as minhas alunas, realizei uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. Para a coleta de dados 
foram realizados encontros para leituras de textos literários, com a intenção de evocar lembranças de vários períodos da 
vida de diferentes gerações de mulheres, com idades entre vinte e sessenta anos. Os resultados deste estudo evidenciaram 
que, embora estas mulheres tenham participado de diversos processos de exclusão, elas têm articulado táticas que têm 
possibilitado a consecução de seus objetivos.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE LEITURA, MULHERES NEGRAS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: ATIVIDADES DE LEITURA NA EJA E NO PROEJA EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL 
AUTOR(ES): LEIZIMAR GONÇALVES DA COSTA E SILVA 
RESUMO: Faz-se necessário planejar e promover atividades de leitura para a EJA e para o PROEJA que ultra-
passem os limites da sala de aula, possibilitando ao educando a construção de conhecimentos a partir da troca de 
experiências e da vivência em espaços de educação não formal. Segundo Gohn (2006:28-30), na educação não formal 
aprende-se “no mundo da vida”, a partir da troca de “experiências, principalmente em espaços e ações coletivas 
cotidianas”; em locais de “processos interativos intencionais”. A finalidade “é abrir janelas de conhecimento sobre 
o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais.” Ela “prepara os cidadãos, educa o ser humano para a 
civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo etc.” Sendo assim, propiciar aos jovens e adultos a 
vivência de atividade em espaços de educação não formal, tendo em vista a promoção da Linguagem, da Ciência e da 
Tecnologia, alia-se ao entendimento de que a aprendizagem deva ampliar os saberes, permitindo a estes estudantes a 
interação com os bens culturais produzidos pelo homem, bem com a interação com os variados recursos tecnológi-
cos disponibilizados em espaços culturais e de divulgação científica. Além disso, pecebe-se que a transformação que 
se dá neste jovem ou adulto a partir da construção do conhecimento que tais atividades proporcionam, altera a sua 
maneira de se relacionar não apenas com os nossos bens culturais, mas também com o conhecimento sistematizado, 
aumentando, dessa forma, a auto-estima. Esta comunicação objetiva, portanto, relatar as experiências vividas em 
espaços de educação não formal com os alunos do Curso de Instalação e Manutenção de Computadores - PROEJA 
- do CEFET Química de Nilópolis, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Nilópolis – 
IFRJ-, nos anos de 2007-2008, e também socializar os projetos elaborados e desenvolvidos por esses alunos a partir 
de tais experiências.
PALAVRAS-CHAVE: EJA/PROEJA, LEITURA, ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL/APRENDIZAGEM 

TÍTULO: LINGUAGENS, SENTIMENTOS E SINGULARIDADES QUE ENVOLVEM O COTIDIANO 
DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O QUE NOS CONTAM OS ALFABETIZADORES?
AUTOR(ES): LEOMÁRCIA CAFFÉ DE OLIVEIRA UZÊDA, IRANI RODRIGUES MENEZES 
RESUMO: O presente trabalho, fruto de uma experiência com formação de alfabetizadores/as realizada em parce-
ria com uma universidade pública do semi-árido baiano, busca problematizar e sinalizar as diferentes e importantes 
linguagens, sentimentos, bem como as singularidades e subjetividades que envolvem o cotidiano de classes de alfabe-
tização de jovens e adultos. Apresenta uma reflexão acerca da importância das relações interpessoais existentes nesse 
ambiente, da necessidade da escuta e olhar sensíveis dos alfabetizadores para as histórias de vida de tantos alfabeti-
zandos, destacando que além de exercerem a mediação do processo da aquisição da leitura e escrita, lidam também 
com as narrativas pessoais, desafios e, principalmente, com os sonhos, expectativas dos mesmos, que atribuem a esse 
momento - alfabetização - um significado que vezes não validamos, percebemos. O diálogo, exposição participada, 
relatos de experiências e oficinas temático-pedagógicas fizeram parte do caminho metodológico nos encontros desti-
nados a formação, objetivando desmistificar a idéia de alfabetização relacionada apenas a aquisição do código escrito, 
apontando a importância da mesma enquanto uma política pública que possibilite através da leitura e escrita garantia 
da cidadania, entre outras conquistas, aos sujeitos envolvidos nesse processo. Ainda que as condições de trabalho, 
de sobrevivência e recursos didáticos sejam precárias, entre outros obstáculos, que influenciam diretamente na ação 
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pedagógica e aquisição da língua escrita, notou-se que os mesmos não são suficientes para desanimar e desarticular 
alfabetizandos e alfabetizadores no mais árido local. Os resultados da experiência apontam que, contradizendo a tudo 
e a todos, alfabetizandos e alfabetizadores não só chegam ao final da jornada, muitas vezes não alcançando a meta de 
alfabetizar o grupo, como sentem a necessidade e importância de vivê-la e ressignificá-la continuamente, fortalecidos 
pela afetividade, solidariedade e compromisso político.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COTIDIANO EM CLASSES DE EJA, NARRATIVAS 
PESSOAIS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 16
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: IMPLICAÇõES DA ESCRITA E A DOCUMENTAÇÃO DA VIDA DE PESSOAS QUE NÃO 
ESCREVEM
AUTOR(ES): LEONOR CARDOSO ROSA 
RESUMO: Este trabalho visa contribuir com a análise das implicações cotidianas da escrita, das manifestações do escrito 
como prática social. Salienta a importância do estudo e recuperação das escritas ordinárias e das pessoas comuns, desta-
cando documentos que retratam parte da trajetória de algumas destas pessoas. Ainda que sejam documentos pessoais, o 
material analisado não é produzido pelas pessoas em questão, mas representa parte da vida cotidiana de pessoas comuns, 
de origem popular, e seus familiares. Trabalhos vêm sendo apresentados com o objetivo da viabilização da expressão de 
diversas vozes, na construção da história, incluindo memórias de grupos e indivíduos diversificados. Sendo assim a análise 
e o arquivamento de documentos de pessoas comuns, não privilegiadas, podem levar ao reconhecimento de mais vozes, 
mais fontes, na percepção da realidade, uma vez que, em nosso cotidiano, todos somos marcados por papéis, escritas priva-
das e públicas. Ao analisarmos as implicações da escrita na vida cotidiana, percebemos que da mesma forma que controla 
existências, amplia possibilidades de atuação, de inclusão, através de seu domínio. A escrita, enquanto prática social, está 
determinada historicamente, envolvendo a vida de todos aqueles que fazem parte de sociedades que utilizam o código es-
crito. Esperamos contribuir com a percepção de que devemos lutar, por um lado, pela ampliação dos estudos sobre a escrita 
e seus efeitos sobre a vida de cada um de nós, de todos nós, verificando sua influência na vida cotidiana da humanidade e, 
por outro, pela superação de condições mundiais de exclusão, que ainda limitam o acesso de grande parte da população ao 
processo de leitura e escrita: leitura e escrita de textos, leitura e escrita de vidas.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, MEMÓRIA, INCLUSÃO 

TÍTULO: PEDAGOGIA POR PROJETOS “PROJETO MUNDO“ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
- ESPECIAIS
AUTOR(ES): LIBIA SARA ROCHA GARCIA DA SILVA, MARIA DO CARMO JÜRGENSEN LENCIONI 
RESUMO: A pedagogia por projeto dá sentido às atividades que ganham significado para os alunos, já que respondem 
as suas necessidades e são planejadas por eles, ajuda os alunos a organizar o seu trabalho escolar, a hierarquizar as tarefas, 
a definir as atividades, a fazer combinações e acordos, executa-los e buscar informações, permite também que tomem 
decisões e assumam com responsabilidade vivenciem e a avaliaem. Propocina um trabalho cooperativo, fortalecendo a 
socialização e a auto-estima, abre a escola a família e comunidade a partir de uma rede de comunicações e ações segundo 
Jolibert 2006. Este projeto trouxe a produção da escrita como objeto de utilização em situações reais com o objetivo de 
melhorar significativamente a qualidade e a equidade da aprendizagem da leitura e da escrita de alunos com deficiência 
intelectual na idade de 15 a 20 anos, alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). O projeto também contribuiu para 
o desenvolvimento da autoconfiança, socialização, organização e pesquisa, cooperando também para sua evolução social. 
Assim, um projeto educativo, cujo objetivo é formar alunos leitores e produtores de textos, não tem apenas a importância 
pedagógica, mas um profundo sentido ético, uma vez que, em seu domínio da língua, na sua capacidade de se expressar, 
entender e contribuir para o enriquecimento social, o aluno está ampliando o seu horizonte pessoal. Tendo a leitura e a 
escrita como um instrumento libertador. Estabelecimento onde foi aplicado o projeto: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Limeira – APAE.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PROJETOS, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: CURRÍCULOS EMANCIPATÓRIOS PARA A EJA NA PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS: RESISTÊNCIAS E ESPERANÇAS 
AUTOR(ES): LOURDES DE FATIMA PASCHOALETTO POSSANI 
RESUMO: Este texto trata sobre a construção de currículos emancipatórios para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
na perspectiva de políticas públicas. Fala das resistências e esperanças dos sujeitos envolvidos num processo de reorientação 
curricular e tem como ponto de partida a experiência de Reorientação Curricular da EJA ocorrida na cidade de São Paulo, 
de 2001 a 2004, apresentada a partir das narrativas dos gestores educacionais envolvidos na formulação e execução de 
políticas públicas para a cidade de São Paulo naquele período. As vozes dos gestores são carregadas de esperança, trazendo 
um olhar que anuncia as possibilidades e os limites do sistema público municipal na construção de novos currículos para 
uma cidade do tamanho e com a complexidade de uma megalópole. O movimento de reorientação curricular da EJA teve 
como premissa a existência da exclusão social, inclusive escolar, e a crença de que a Educação de Jovens e Adultos, na visão 
da pedagogia freireana, tem importante papel na transformação social, especialmente se considerarmos a possibilidade de 
construção de currículos que visam à emancipação das pessoas. Foi possível concluir que para se forjar currículos emanci-
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patórios para a EJA é necessário que se considere os campos da utopia, da ética e da ação pedagógica, além de conciliar os 
tempos da política, dos governos e da ação pedagógica. Embora a escola seja um espaço privilegiado para a elaboração do 
currículo, este não pode estar desarticulado de outros espaços educativos e de outros setores sociais, onde jovens e adultos 
vivem sua experiência cotidiana intimamente ligada ao mundo do trabalho e da cultura.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CURRÍCULOS EMANCIPATÓRIOS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

TÍTULO: A PERCEPÇÃO DO RACISMO SOB OLHAR DE MULHERES PRETAS, JOVENS E ADULTAS, 
QUE FREQÜENTAM A SALA DO PEJA-PROEX NA CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE 
AUTOR(ES): LUCIANA DOS SANTOS SILVA 
RESUMO: Trabalhar a questão racial não é uma tarefa fácil. Quando atentamos para o caso especifico das mulheres pretas, 
verificamos uma dramática situação de conflitos. Segundo pesquisas, a mulher preta tem sido, ao longo da história, a maior vitima 
da desigualdade racial. Acreditamos que a educação seja um importante atributo para avaliar a desigualdade. A proposta dessa 
pesquisa é discutir a questão racial em um ambiente onde essa temática, talvez, esteja presente nas formas de relações existente: as 
salas de aula. Queremos identificar como se dá à percepção do racismo sob olhar de mulheres pretas, jovens e adultas, em duas 
situações diferentes: com jovens pretas que estão cursando o Ensino Fundamental em uma série que condiz com a sua idade 
e mulheres pretas, jovens e adultas que estão cursando o Ensino Fundamental através do Programa de Educação de jovens e 
adultos. Ambas as salas situadas no bairro do Parque Cedral, periferia da cidade de Presidente Prudente. Pretendemos analisar 
quais são os tipos de manifestações racistas levantadas pelos respectivos grupos e que tipo de consequências essas manifestações 
trazem o desenvolvimento escolar dessas mulheres. Optamos por desenvolver essa pesquisa com mulheres, por acreditarmos que 
a forma como se dá o racismo é diferente entre homens e mulheres. Escolhemos para essa pesquisa uma abordagem qualitati-
va etnográfica por entendermos que está abordagem nos proporciona uma maior flexibilidade e aproximação com os sujeitos 
pesquisados. Definida as turmas, iniciaremos encontros com espaços para discussão. Faremos observações dentro e fora da sala 
de aula, e analisaremos de dados, levantando as categorias de percepção do racismo encontradas na pesquisa. Acreditamos que 
nossa pesquisa poderá contribuir para que educadores e educadoras possam entender que os conflitos raciais existentes na nossa 
sociedade, esta estreitamente relacionada com a aprendizagem e a evasão escolar das mulheres pretas, jovens e adultas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, RACISMO, GENERO 

TÍTULO: EJA E A MEMÓRIA ESCOLAR DO IDOSO ASILADO.
AUTOR(ES): LUCIMARA APARECIDA DE AZEVEDO 
RESUMO: Esta comunicação compartilha os resultados obtidos em um Projeto de Extensão Universitária da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas, através da pesquisa denominada “Memória Escolar do 
Idoso Asilado”. Este interesse surgiu a partir da metodologia da história oral aplicada a este público a fim de tornar o 
processo de aprendizagem significativo. Fundamentada em Alberti (1990) destaca que o trabalho com a história oral traz 
vantagens inestimáveis para as comunidades sobre as quais se debruçam, assim como para os indivíduos que participam 
deste processo de reconstrução sócio-histórica. Contar experiências escolares permite refletir e ressignificar a própria vida. 
Para os idosos resgatar histórias de fracasso e exclusão social configura-se como uma possibilidade de superação do silen-
ciamento. Através dos registros constata-se a presença de punições, de práticas opressoras e disciplinadoras subjetivadas 
no discurso destes sujeitos. Bossi (1994) afirma que ao rememorar a carga de significação é muito maior do que a vivida 
no tempo da ação. Através destes pressupostos podemos analisar que ao relatar suas memórias, os idosos conseguem 
estabelecer outras relações com a experiência vivenciada no passado e significá-las de forma mais intensa. Neste sentido a 
contribuição deste trabalho encontra-se na ampliação das intervenções metodológicas e pedagógicas destinadas a EJA que 
deve se fundamentar na oralidade como instrumento de identificação e emancipação.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, HISTÓRIA ORAL, RESSIGNIFICAÇÃO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 17
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: TRAJETÓRIAS ESCOLARES FEMININAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
AUTOR(ES): LUDIMILA CORRÊA BASTOS 
RESUMO: Alguns estudos recentes vêm descrevendo as condições desiguais a que se submetem educandas e educandos 
da Educação de Jovens e Adultos em seu retorno e permanência dentro da escola. No bojo dessa constatação, vemos 
que muitas vezes as relações de gênero elas mesmas se constituem socialmente obstáculos e merecem ser melhor conhe-
cidas. Esta pesquisa foi desenvolvida no Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PEMJA), parte do Programa de 
Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG, que possui um público majoritariamente de mulheres. Foi realizado um 
levantamento do perfil da mulher aluna da EJA no PEMJA, buscando conhecer quais as razões que as incentivam a voltar 
a estudar, quais são as suas expectativas e objetivos com relação à escola, as dificuldades que enfrentam para se manterem 
matriculadas e frequentes em curso de EJA. Para a coleta de dados entrevistas semi-estruturadas e questionários padroniza-
dos foram utilizados. A investigação, feita à luz da literatura sobre gênero e educação, constata que elas possuem um perfil 
diversificado, entretanto com características marcantes, como o desejo de continuidade nos estudos apesar das dificuldades 
comuns enfrentadas, como a falta de apoio das famílias, poucos recursos financeiros e problemas em conciliar os estudos 
com o trabalho. Com a análise dos dados obtidos é possível refletir sobre as práticas pedagógicas adotadas, adequando-as 
melhor à realidade e aos interesses de suas alunas.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, ESCOLARIZAÇÃO DA MULHER, TRAJETÓRIAS ESCOLARES 
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TÍTULO: LINGUAGEM E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA HUMANIZAÇÃO DOS SUJEITOS NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): LUIZ CARLOS CERQUINHO DE BRITO, RITA DE CÀSSIA EUTRÒPIO MENDONCA 
BEZERRA 
RESUMO: A linguagem ocupa lugar destacado nas preocupações de professores da Educação de Jovens e Adultos. São 
preocupações perpassadas por problemas de ordem teórica, pedagógica e metodológica, implicando a própria qualidade 
do trabalho pedagógico de apropriação dos códigos da escrita e dos diversos bens culturais, tornando limitados os alcances 
na humanização e inclusão social dos estudantes da EJA. Nesta comunicação, caminhamos pela perspectiva da linguagem 
como fundamento e instrumento das práticas socioculturais e da constituição dos sujeitos. O trabalho é resultado de 
pesquisas em andamento na Universidade Federal do Amazonas, com estudantes e professores da EJA. As bases teóricas 
resultam de quatro abordagens conceituais, da hermenêutica filosófica (Gadamer); do letramento (Soares); dos gêneros tex-
tuais (Bakhtin) e da sócio-histórica (Leo Vygotsky). A interação dos sujeitos através da linguagem não se restringe às marcas 
objetivas da cultura, mas se realiza principalmente pelas/nas práticas socioculturais e pela produção de sentidos, os quais 
são cambiados para as manifestações orais, imagéticas, expressões emocionais e corporais. Com estas manifestações, os 
estudantes expressam os traços da personalidade, as visões de mundo e de si mesmo, os quais diferenciam profundamente 
seus processos de interação social, suas aprendizagens e relação com a linguagem. Isso significa afirmar a dialética radical 
nas interações dos sujeitos com as diversas marcas da cultura. São interações que implicam a subjetivação e as relações com 
os produtos da cultura. Nestas pesquisas, tomamos os gêneros textuais como âncora da dialética radical dos sujeitos jovens 
e adultos com as diferentes formas de linguagem. Assim, entendemos a linguagem sob dupla perspectiva, como fundamen-
to e instrumento do diálogo que o sujeito estabelece com as marcas da cultura e com a suas experiências socioculturais e 
existenciais. Isso abre novas possibilidades para a mediação pedagógica e a atuação do professor da EJA. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, SUBJETIVIDADE, MEDIACÃO PEDAGÓGICA 

TÍTULO: LEITURA E LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): LUZIANA DE MAGALHÃES CATTA PRETA 
RESUMO: Esta comunicação tem como proposta compartilhar os resultados de uma investigação sobre o ensino do 
espanhol como língua estrangeira na EJA. Sabemos que a aprendizagem de uma LE cumpre na sociedade contemporânea 
uma função social e, praticamente, quase todos que estão inseridos em um ambiente escolar passam pela experiência de 
estudá-la. Como tal função está, principalmente, relacionada ao uso que se faz da LE via leitura, buscamos discutir o papel 
da língua espanhola nessa modalidade de ensino, a partir da concepção de teóricos que a consideram sob uma perspectiva 
interativa, como Kleiman (2006) e Solé (1998). Apoiamo-nos também nas orientações seguidas pela Multieducação e EJA 
(2007), documento de base educacional que defende a destreza leitora como forma de se converter os alunos em leitores 
críticos e autônomos. Concluimos que as atividades elaboradas sob a perspectiva interativa e o “fazer coletivamente” 
trouxeram entusiasmo aos envolvidos no processo, fator que colaborou para que houvesse uma interação autor-texto-
leitor, contribuindo para que os alunos se engajassem de forma mais eficaz nas aulas. Outro fator observado, diz respeito à 
necessidade de se repensar o papel da escola, em especial, como articula Coracini (2002a, p.157), as aulas de língua materna 
e língua estrangeira, para afiançar aos alunos “momentos de significação e re-significação, de apropriação e de observação 
do outro para melhor se observar e se reconhecer na heterogeneidade e no estranhamento”. Ainda com relação à EJA, per-
cebemos uma questão central que se refere à necessidade de se consolidar uma educação para jovens e adultos que não se 
apresente como uma versão empobrecida do ensino regular e de seus conteúdos minimizados. Portanto, se faz importante 
questionar de que maneiras a linguagem constitui os seres humanos, igualmente pensar de que forma a língua estrangeira 
pode oferecer a estes alunos um incremento em sua percepção como seres humanos e cidadãos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LÍNGUA ESTRANGEIRA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: CONVERSANDO COM A COMUNIDADE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS NA 
COMUNIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO: DE 2000 A 2007
AUTOR(ES): MARA PEIXOTO PESSOA, APARECIDO DE SAMPAIO BAPTISTA 
RESUMO: O tema escolhido foi a análise da implantação da nova matriz curricular nos Centros Educacionais da Edu-
cação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) do Estado do Paraná, a partir de 2000. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram os métodos: histórico, monográfico com aplicação de questionários e entrevistas. A pesquisa é de cunho 
qualitativo, bibliográfico e de estudo de caso, formulando-se os seguintes problemas: melhorou a qualidade de ensino com 
a mudança da matriz curricular? Das condições oferecidas no atendimento da matriz anterior, quais as melhorias de condi-
ções existentes com a implantação da nova matriz? Utilizam-se novas tecnologias com a mudança de proposta curricular? 
Com que frequência? A pesquisa teve como objetivos averiguar se há evolução da aprendizagem dos alunos a partir da im-
plantação da nova matriz curricular, visando à qualidade de ensino, além de analisar a inserção do uso das novas tecnologias 
na matriz curricular em vigor O presente artigo buscou analisar a motivação da comunidade com a implantação da Nova 
Proposta Curricular. Os instrumentos foram aplicados na comunidade dos professores, da equipe pedagógica e estudantes. 
O resultado dessas análises é apresentado mostrando a visão da comunidade escolar em relação à matriz curricular, melho-
ria de qualidade do processo ensino – aprendizagem e inserção das novas tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: MODALIDADE EJA, MATRIZ CURRICULAR, NOVAS TECNOLOGIAS 

TÍTULO: PRONERA: VIVÊNCIAS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS 
ASSENTAMENTOS
AUTOR(ES): MARCIA APARECIDA LIMA VIEIRA 
RESUMO: Apresentamos neste trabalho nossa atuação no PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária. Para tanto consideramos relevante apresentarmos a concepção teórica que tem guiado nossas ações. Em nosso 
trabalho temos buscado a cada momento a percepção das pessoas como seres históricos, que são fruto da história e tam-
bém fazem história, a partir do momento em que se reconhecem como capazes de refletir e atuar na realidade em que 
vivem. O acesso e o domínio da leitura e da escrita é reconhecido pelos alunos assentados como uma importante conquista 
que tem possibilitado a ampliação de outras conquistas através do acesso ao conhecimento e à intensa mobilização e par-
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ticipação social em favor dos direitos. Nossa fonte de conhecimentos e ponto de partida tem sido esta prática social dos 
alunos, o que nos remete a refletirmos sobre os elementos objetivos e subjetivos que surgem na vida cotidiana deste grupo 
social: os elementos provenientes de sua prática produtiva concreta, de sua prática organizativa, do contexto econômico e 
social em que se desenvolvem. Implica também considerar suas formas de expressão, sua linguagem, suas manifestações 
culturais e artísticas, seus valores e crenças. Neste sentido a teoria está em função do conhecimento científico da prática e 
serve como guia para a ação. Assim, a prática social é para nós o critério de verdade e o fim último de todo o processo de 
conhecimento. Afinal a realidade com a qual trabalhamos não é homogênea nem estática e está atravessada por contradi-
ções objetivas e subjetivas, contradições de classe, influências ideológicas, conhecimentos empíricos não sistematizados e 
dominação cultural.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , ASSENTAMENTOS, REFORMA AGRÁRIA 

SESSÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 18
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA COMO HISTÓRIAS DE VIDA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
AUTOR(ES): MARCIA SOARES DE ALVARENGA 
RESUMO: O presente trabalho faz parte do projeto de iniciação à docência “A Produção de Sentidos de Jovens e Adul-
tos”, através do qual articulamos atividades de docência e pesquisa como processos formadores de professores no campo 
da Educação de Jovens e Adultos, a partir do diálogo entre universidade e escola básica. A pesquisa vem sendo realizada 
desde o ano de 2006 em uma escola da rede pública municipal da cidade de São Gonçalo e tem como problema de in-
vestigação as dificuldades apresentadas por jovens e adultos alfabetizandos de interagirem com gêneros textuais, tendo a 
cartilha como principal suporte, os quais se revelaram pouco significativos para o processo de aquisição da leitura e escrita. 
Ao tencionarmos sobre estas dificuldades em nosso movimento de pesquisa realizado com as professoras alfabetizadoras, 
tivemos como um dos objetivos investigativo/reflexivo compreender as possibilidades metodológicas da História Oral 
(Thompson, 2002; Moraes, 1994; Queiroz, 1994) de se constituir como dispositivo de conhecimento e diálogo com as 
experiências trazidas pelas vozes dos alfabetizandos, bem como sobre suas potencialidades para o processo de alfabetiza-
ção. Ancoradas nas narrativas das histórias de vida (Lang, 2001) dos jovens e adultos, a partir da realização de atividades 
de oficinas de leituras e produções de textos, foram produzidos materiais discursivos orais, escritos e iconográficos que 
serviram como fontes de análises e para o (re)pensar práticas docentes alfabetizadoras críticas e significativas para aqueles 
que tiveram negado o direito à alfabetização. Concordamos com Freire (1989) que é no diálogo consigo e com o mundo 
que sujeitos alfabetizandos tornam significativa a palavra lida e escrita. Assim entendemos que, ao narrarem suas histórias 
e vida, jovens e adultos alfabetizandos, ao mesmo tempo modificam o presente e dão novos sentidos (Bakhtin, 1992) ao 
futuro, potencializando formas e modos críticos de apropriação do direito à educação, à escrita e à palavra.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ALFABETIZAÇÃO, HISTÓRIAS DE VIDA 

TÍTULO: ALFABETIZAR COM OS GÊNEROS DO DISCURSO: A PROPOSTA DO PROGRAMA DE 
ALFABETIZAÇÃO INTENSIVA -PAI DA REDE SESI-SP.
AUTOR(ES): MARIA ALCIRA DA CRUZ E SÁ 
RESUMO: O trabalho apresenta a proposta do Programa de Alfabetização Intensiva - PAI da rede SESI-SP. Desde seus 
lançamento, em 1999, o Programa já atendeu cerca de 12 mil alunos/ano e 200 profissionais da educação/ano, contribuin-
do decisivamente para o aumento dos percentuais estatísticos no que se refere à elevação da escolaridade de jovens e adul-
tos e à formação continuada de professores. Pautado numa concepção sociointeracionista, o Programa propõe o desen-
volvimento de competências e habilidades que permitam o uso funcional e formativo da leitura, da escrita e a resolução de 
situações-problema, favorecendo o resgate da autoestima e a ampliação do exercício da cidadania. Para isso elege os gêneros 
do discurso como objetos de ensinoaprendizagem e propõe um material didático - Coleção Gêneros em Ação - como 
instrumento para a formação continuada dos professores. A coleção Gêneros em Ação, que está em fase de conclusão, é 
composta por sete volumes, sendo um teórico-metodológico e seis teórico-práticos, organizados em agrupamentos: Infor-
mar, Instruir/Prescrever, Argumentar, Relatar, Narrar e Expor. Nesta comunicação, será apresentado o volume teórico-
metodológico da coleção, “Roteiro do Alfabetizador de Jovens e Adultos“, em que se encontram desde os fundamentos da 
concepção de alfabetização até as orientações para o trabalho com os gêneros do discurso em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, GÊNEROS DO DISCURSO, FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE DOCENTES 

TÍTULO: JOGOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA OPÇÃO PARA AS AULAS DE 
LÍNGUA INGLESA
AUTOR(ES): MARIA CLÁUDIA DE MESQUITA 
RESUMO: A idéia de que as atividades lúdicas devem estar presentes somente no ensino de crianças é recorrente, 
mas a experiência de utilizar jogos na educação de jovens e adultos demonstrou que isto pode ser diferente. As 
aulas de inglês na Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentam uma dificuldade, pois as pessoas que estão há 
vários anos afastadas do ensino regular muitas vezes veêm a língua inglesa como uma das matérias mais difíceis de 
se aprender. Para desconstruir este mito e tornar as aulas mais atraentes utilizaram-se os jogos. Nestas aulas foram 
utilizados o jogo da memória, o bingo de palavras, os dados com figuras e palavras, o boliche e as representações te-
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atrais. O aspecto lúdico, que quase sempre é relacionado ao ensino infantil, foi empregado com grande aceitação dos 
alunos, com idade entre 23 e 64 anos e que estavam cursando o ensino fundamental ou médio, sendo um elemento 
complementar às aulas de língua inglesa, facilitando a aquisição da língua estrangeira e a sua posterior utilização. O 
objetivo da utilização de jogos é incentivar os alunos a participar das aulas, bem como motivá-los a utilizar a língua 
inglesa de forma descontraída. Os jogos propiciavam momentos de descontração e motivavam os estudantes a par-
ticiparem mais ativamente das aulas de língua inglesa. A utilização de jogos é largamente pensada para a Educação 
Infantil, mas tem sido pouco explorada na Educação de Jovens e Adultos e esta experiência demonstrou que os jogos 
podem ser bem aceitos também por jovens e adultos, principalmente para o ensino de língua inglesa, facilitando o 
contato e a utilização da língua estrangeira desmitificando a idéia de dificuldade e criando um ambiente lúdico para 
o aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LÍNGUA INGLESA 

TÍTULO: O TEXTO LITERÁRIO NA FORMAÇÃO LEITORA DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): MARIA DE FATIMA BERENICE DA CRUZ 
RESUMO: O presente trabalho questiona o modo de apropriação da leitura literária por jovens e adultos na escola 
noturna. E para isso o texto discute a possibilidade de inserção do texto literário nas classes de Educação de jovens 
e adultos, salientando que essa pode ser uma alternativa viável para o ensino e aprendizagem da leitura literária na 
escola. Partindo deste princípio, o texto enfatiza a viabilidade da leitura literária na escola brasileira como instrumento 
básico para o processo de humanização do homem a partir do diálogo que a escola possa estabelecer com os saberes 
construídos por esses alunos no seu contexto de vida e formação. Assim sendo, na tentativa de perceber efetiva-
mente o processo de ensino e aprendizagem da leitura literária na escola noturna, desenvolvemos uma experiência 
constituida de vivências com o texto literário em classes de jovens e adultos, para a qual atribuimos o nome de de 
ATL-EJA que significa a utilização do texto literário em toda produção de leitura desenvolvida em sala de aula. Para 
isso utilizamos o estudo de caso como estratégia de pesquisa e adotamos o método fenomenológico hermenêutico 
para estabelecer a compreensão, interpretação e nova compreensão sobre o processo de ensino e aprendizagem da 
leitura literária desenvolvida em classes de EJA no interior da Bahia.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, ESCOLARIAZAÇÃO, MEDIAÇÃO 

TÍTULO: A DIFICULDADE VIVIDA POR JOVENS E ADULTOS PARA SE TORNAREM SUJEITOS DA 
ESCRITA
AUTOR(ES): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHÁU 
RESUMO: Este trabalho discute as dificuldades vividas por pessoas jovens e adultas durante sua passagem pela 
classe de alfabetização e que se estende às demais séries do Ensino Fundamental, refleteindo na vida desse educando. 
O texto aborda uma trajetória marcada por diversos fatores que vão desde as marcas deixadas pela configuração 
histórica da sociedade brasileira até a vigência de um conceito de letramento que pressupõe um sujeito cognoscente 
idealizado pela cultura científica totalmente ignorado pelas práticas escolares. Ao longo do percurso desse texto serão 
abordados vários fatores fundamentais para a compreensão da questão principal, tais como o perfil desse sujeito 
social que busca a alfabetização tardiamente, o processo de gramatização das línguas, a perspectiva infantilizante 
das práticas pedagógicas, as metodologias empregadas no processo de alfabetização e na escolarização fundamental 
como um todo. Todos esses fatores são tratados como elementos cruciais que dificultam o sucesso escolar desses 
alunos, ao longo de sua passagem pelas escolas de EJA - Educação de Jovens e Adultos. Após a descrição desses fa-
tores, pretende-se refletir e (re)discutir a perspectiva inclusiva de educação que está subjacente à Educação de Jovens 
e Adultos, principalmente quanto à Alfabetização e ao Letramento, que são o passaporte desses sujeitos sociais no 
sentido de obterem autorização para transitarem pela cultura letrada.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, APRENDIZAGEM 

SESSÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 19
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: O PROFESSOR LEITOR – INDAGAÇõES
AUTOR(ES): MARIA DO SOCORRO ONOFRE MAIA 
RESUMO: É sabido e reconhecido por todos que é na escola, pela mediação do professor e com a ajuda de textos escritos, 
dentre eles o livro didático, que os estudantes aprendem a ler, a escrever e a enxergar sua própria realidade e a realidade 
do outro. Essa relação é essencial ao educando, que pelo contato e exploração de diferentes textos e por meio de ações 
intermediadas pelo professor, passará a interagir com seus pares, a produzir um conhecimento partilhado e, com isso, con-
seguirá representar oralmente e por escrito, sob vários registros verbais, seu pensamento, sua experiência prévia de vida e 
seus conhecimentos coletivos de mundo. Esta comunicação objetiva explicitar essa relação, no contexto de EJA, buscando 
evidenciar a importância das leituras do professor na construção do leitor. Essas leituras, a nosso ver, deverão, de algum 
modo, ser demonstradas no dia a dia da escola, uma vez que o estudante de EJA, pelas suas características e peculiaridades 
– estuda e trabalha, não tem uma bagagem de leituras anteriores, pelas razões sócio-culturais já tantas vezes apontadas, 
noutros estudos. Para a realização de nossa pesquisa, nosso universo restringe-se aos alunos do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos, da Secretaria de Estado da Educação do Acre.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITOR, PROFESSOR, LEITURA 
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TÍTULO: EDUCANDO JOVENS E ADULTOS EM DIREITOS HUMANOS: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): MARIA ELIZETE GUIMARÃES CARVALHO 
RESUMO: Reflete sobre uma proposta de trabalho vinculada ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia 
do Campus I, UFPB, realizada em uma escola pública da grande João Pessoa, que contemplou a temática Educação de 
Jovens e Adultos em Direitos Humanos, como forma de intervenção que trabalha a pessoa humana em todas as suas 
dimensões, priorizando a área de aprofundamento em Educação de Jovens e Adultos, definida a partir dos pressupostos 
político-pedagógicos que norteiam o projeto de reformulação do referido Curso. Utilizando-se dos círculos de diálogos 
como metodologia norteadora, a ação extensionista enfatizou o direito de todos à educação independente de faixa etária, 
proporcionando a troca de experiências e o desvelar de vivências marcadas pela injustiça, tendo em vista o desconhecimen-
to dos direitos humanos e a exclusão que têm vitimado essa população educacional. A Educação em Direitos Humanos 
constitui-se uma necessidade para a inclusão de jovens e adultos na sociedade atual, implicando na realização dos seus 
direitos ao ensino fundamental e médio público e gratuito não proporcionado na idade própria, o que implica na correção 
de injustiças históricas, na busca de uma sociedade mais justa, favorecendo aqueles que historicamente tiveram negado o 
acesso aos direitos essenciais à vida humana. Os processos educativos em direitos humanos efetivados nessa intervenção 
despertaram para uma atuação crítico-ativa, participação na vida social e vivência cotidiana desses direitos, compreendendo 
a importância de tal atuação para a conquista de uma vida digna e cidadã.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, JOVENS E ADULTOS, ATUAÇÃO CRÍTICO-ATIVA. 

TÍTULO: POETIZANDO NO CIEJA
AUTOR(ES): MARIA LOURDES DE LIMA ALMEIDA 
RESUMO: A partir de uma sondagem de leitura e escrita foi constatado que os alunos do CIEJA (Centro Integrado de 
Educação de Jovens e Adultos) apresentam algumas dificuldades em interpretar e produzir textos. Grande parte dos alunos 
do curso vem de regiões onde o canto dos repentistas, as quadrilhas populares e a literatura de cordel ocupam um lugar de 
destaque na cultura local. Por esse motivo decidimos implementar um projeto de leitura, interpretação e produção de poesia, 
pois ela é um gênero de texto especial na aprendizagem da leitura e escrita; afinal na leitura, as pessoas utilizam todos os conhe-
cimentos adquiridos ao longo da vida. Estes conhecimentos nos possibilitam entender o que está sendo escrito. Foi isso que 
Paulo Freire quis dizer quando afirmou que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra.” O projeto teve como objetivo 
desenvolver o prazer pela leitura, interpretação e produção de textos poéticos. No decorrer de quatro meses (de março a junho 
de 2008), os alunos dos módulos III e IV, ou seja 1º, 2º e 3º anos do ciclo II reuniram-se fora do horário de aula, de uma a 
duas vezes por semana, na escola e sob a orientação da professora, para lerem e interpretarem textos poéticos. Ao final de cada 
mês produziam um poema, individualmente, de acordo com um tema específico. O projeto foi encerrado com a coletânea das 
poesias, montagem do livro, um sarau com a leitura dos poemas e um evento de entrega dos livros.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO, POESIA 

TÍTULO: DIÁLOGOS AUTO(BIOGRÁFICOS) EM EJA
AUTOR(ES): MARIA OLIVIA DE MATOS OLIVEIRA, DEBORA DOS SANTOS SILVA, JEANNY 
KETELLY DA SILVA FERREIRA, LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS, MARLI APARECIDA DOS SANTOS 
MOURA SILVA, ROSA GORETTI DE SOUSA REIS QUIROZ 
RESUMO: 
Este artigo descreve uma experiência desenvolvida em uma oficina de leitura objetivando trazer as vozes de docentes da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), para uma reflexão coletiva no sentido de se identificar nas memórias de estudante 
desses sujeitos, o resgate da dialogicidade que permeia as práticas docentes em sala de aula. Tais processos educativos circu-
lam, também, por saberes distintos que dialogam com a escola enquanto espaço sócio-cultural. Optando por uma pesquisa 
qualitativa, os pesquisadores pretendem registrar a interação dialógica entre docentes e educandos, partir da escrita (auto)
biográfica (CATTANI, SOUZA, MOTA, JOSSO, WASCHAWER), do grupo focal e das observações etnográficas. As au-
toras tentam compreender a relação da auto-reflexão realizada na oficina de memórias de estudante com as interações que 
esses professores estabelecem com seus educandos na sala de aula. Esta oficina de leitura caracterizou-se pela rememoração 
de educadores que marcaram fortemente a formação do grupo de professores com o qual nos propusemos a trabalhar 
o que não significa prender-se à educação formal, mas a qualquer experiência educativa relevante para eles. Durante este 
processo buscamos intervir de forma a analisar, junto com os participantes, se os formadores citados em suas lembranças 
interfiram na decisão de tornarem-se educadores, influenciando suas práticas na sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , (AUTO)BIOGRAFIA 

TÍTULO: USOS SOCIAIS DA LEITURA E DA ESCRITA NA VIDA DOS JOVENS E ADULTOS: 
EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA UNIVERSIDADE 
AUTOR(ES): MARILANE MARIA WOLFF PAIM 
RESUMO: Este artigo integra reflexões acerca dos resultados da pesquisa realizada junto a prática pedagógica desenvolvida 
nas ações do Projeto de Alfabetização de Jovens e adultos na Universidade do Planalto Catarinense - PROAJAUNIPLAC, 
focalizando o estudo nos usos sociais da leitura e da escrita na vida dos jovens e adultos em um determinado processo de 
alfabetização. A abordagem da pesquisa é qualitativa a partir da investigação etnográfica, e epistemologicamente a pesquisa 
baseou-se em Freire que defende uma educação de jovens e adultos onde o educando é provocado a problematizar sobre a sua 
história, é levado a perceber que também faz parte dessa história, sendo capaz de transformar e ser transformado. A pesquisa 
revela que construir uma educação de Jovens e Adultos que não tenha características das políticas assistencialistas, compensató-
rias, implica desenvolver um projeto que valorize a participação, os conhecimentos e expectativas dos sujeitos, que respeite seus 
direitos como cidadãos e não os perceba somente como um mero objeto de aprendizagem. Sendo assim o educando deixa 
de ser um ser abstrato, solto, isolado, e passa a ser um sujeito historicamente datado e é levado a perceber que faz parte dessa 
história, sendo capaz de transformar e ser transformado. Neste sentido o processo de alfabetização de jovens e adultos não se 
restringe à aquisição do código escrito (codificação e decodificação) nem tampouco a alfabetização se reduz a uma habilidade 
técnica a ser adquirida, mas constitui-se em fundamento necessário à ação cultural para a liberdade, aspecto essencial daquilo 
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que significa ser um agente individual e socialmente constituído. Quanto aos usos sociais da leitura e da escrita, os educandos 
afirmam que para eles a aquisição dessas competências vai possibilitar: conseguir um emprego; sua autonomia; ler e escrever 
na vida real; suprir as necessidades cotidianas; auxiliar os filhos; decifrar as tarefas rotineiras; escrever o nome.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO,, LEITURA E ESCRITA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: ADOLESCENTES ENTRE A ADULTIZAÇÃO E A INFANTILIZAÇÃO: UMA LEITURA 
SOBRE AS RELAÇõES DE AUTORIDADE NO ÂMBITO FAMILIAR
AUTOR(ES): MARINA JUTKOSKI, LEILA MARIA FERREIRA SALLES 
RESUMO: Este estudo tem por interesse caracterizar as práticas e os discursos que envolvem a adolescência, especifi-
camente no que se refere ao processo de adultização e infantilização dos adolescentes na sociedade atual. Para tanto, esse 
estudo tem por objetivo investigar as formas de imposição de autoridade na família de adolescentes e os possíveis reflexos 
dessas relações na educação escolar. A família é culpabilizada por permitir que o adolescente faça o que quer, não impor 
limites, ou seja, não existe autoridade. Assim, a família passa a ser considerada culpada pelas manifestações de atitudes 
violentas na escola por parte dos jovens. O pressuposto deste estudo é que as relações familiares estão se modificando, o 
que tem implicações na forma como a autoridade é imposta no âmbito familiar. Para tanto foram feitas entrevistas semi-
estruturadas com adolescentes moradores de periferia, matriculados em uma sala de sétima série do ensino fundamental 
e uma sala de educação de jovens e adultos que correspondia a segunda série do ensino médio. Buscamos a partir das 
entrevistas caracterizar as leituras dos alunos entrevistados sobre as formas de imposição de autoridade paternas no coti-
diano dos adolescentes e as concepções de adolescência e autoridade dos entrevistados relacionando-as aos processos de 
adultização e/ou infantilização dos adolescentes na sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: FAMILIA, ADOLESCENTE, AUTORIDADE 

TÍTULO: AMBIENTE DE TRABALHO E LEITURA DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): MARLENE MARIOTTO GASPAR 
RESUMO: O presente trabalho posiciona-se entre os trabalhos que focalizam a leitura como uma prática individual que 
reflete os efeitos sócio-culturais dos ambientes que possibilitam e fundam as experiências contínuas de letramento do indi-
víduo, isto é, dele como leitor. Distintas ações e programas da iniciativa privada vêm contribuindo para possibilitar o acesso 
e fomentarem práticas de leitura entre jovens e adultos. O objetivo do estudo, de cunho qualitativo, foi o de investigar essas 
práticas e as funções que atribuídas à leitura por jovens e adultos inseridos no mercado de trabalho, estudantes e/ou con-
cluintes da Educação Básica. Os participantes (N=37) trabalhavam em três empresas de transformação de um município 
de porte médio do Estado do Paraná, que propiciavam condições distintas para seus colaboradores: uma oferecia escola-
rização em serviço e desenvolve um projeto de leitura, outra buscava incentivar a leitura, por meio de uma biblioteca e a 
terceira não oportunizava a escolarização, nem desenvolvia qualquer projeto para incentivar a leitura. A coleta de dados foi 
realizada nos respectivos ambientes de trabalho, sendo usados três instrumentos: um questionário para análise do perfil dos 
participantes, uma ficha de empréstimo de livros, elaborada para levantar o tipo de livro e uso estendido ou não a familiares, 
e uma escala para levantamento das funções de leitura. A partir da análise das informações obtidas, pudemos perceber que 
a frequência de leituras desses trabalhadores e as funções que atribuem à leitura são predominantemente as relacionadas 
à aprendizagem, utilidade e moralidade. Os resultados apontam para a necessidade de um maior empenho dos agentes 
formadores, da escola e da biblioteca, para que se atinjam as metas dos programas propostos a cada um. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES, LEITURA, FUNÇõES DE 
LEITURA 

TÍTULO: OBSERVAÇõES, NARRATIVAS E OUTRAS LEITURAS. UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA 
EM EJA
AUTOR(ES): MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Essa comunicação entende a escola como local de produção de cultura. Está baseada na pesquisa, de feição et-
nográfica, intitulada “A diáspora nordestina e a escola: entre dispersão e o encontro”, que investigou o cotidiano da Escola 
Asa Branca, escola pública de ensino supletivo, da rede estadual do Rio de Janeiro. Tenciona destacar o protagonismo dos/
as alunos/as na construção dessa cultura escolar. Com esse intuito, enfatiza as formas de organização discente e a criação 
de redes de conhecimento nesse espaço/tempo. Procura, ainda, estabelecer relação entre esse cotidiano escolar e outros 
espaços/tempo de onde os/as alunos/as, sujeitos da pesquisa, trazem outros conhecimentos e valores, as narrativas de 
suas estórias de vida e a emergência de leituras singulares acerca dos processos de escolarização; re-significando os sentidos 
da educação. A observação etnográfica permitiu anotar as táticas dos praticantes, nas quais os discentes produziram suas 
reflexões e estabeleceram seus próprios itinerários de aprendizagem, em meio às tensões entre os “saberes e fazeres” da 
escola. Observei, também, como os sujeitos da pesquisa articulavam suas experiências e valores, propósitos e interesses 
diversos, produzindo suas próprias análises, muitas vezes em textos não escritos, mas que circulam no encontro contingente 
do cotidiano escolar. Na Escola Asa Branca, embora não por “dever de ofício”, os discentes também apresentaram obser-
vações do seu cotidiano escolar; produziram suas próprias interpretações e narrativas sobre os sentidos da educação; e não 
enfrentaram o “texto” escolar como leitores ingênuos, mas como sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, CULTURA ESCOLAR, CULTURA DISCENTE 
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TÍTULO: O PROJOVEM URBANO E SUA DUPLA PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO BÁSICA E RENDA 
MÍNIMA: DESAFIOS E CONFLITOS PARA O DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 
UM MUNICÍPIO DO LESTE METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO
AUTOR(ES): MICHELI LANES MEIRELLES 
RESUMO: O presente trabalho está articulado ao estudo sobre a implantação do Plano Municipal de Educação 
e suas repercussões sobre a democratização do direito à educação em São Gonçalo, município do leste metropoli-
tano do Rio de Janeiro. A partir desta pesquisa, vimos analisando o ProJovem Urbano, projeto desenvolvido pelo 
Governo Federal, destinado a “promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que, apesar de 
alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua re-inserção na escola e no mundo do trabalho, 
de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania”. Na sua 
dupla perspectiva de formação básica e renda mínima, buscamos compreender em que medida o ProJovem con-
tribui para ampliação dos níveis de apropriação da leitura e escrita, considerada necessária à inserção no mundo do 
trabalho e da cidadania. Interrogamos, também, sobre os possíveis efeitos que um programa de transferência de 
renda mínima pode repercutir na busca pela escolarização formal na modalidade de EJA de jovens pobres de pe-
riferias urbanas. Do ponto de vista metodológico, nesta etapa da pesquisa, analisamos os sentidos (Bakhtin, 2000) 
sobre leitura e escrita produzidos no desenho curricular do programa. No segundo desdobramento da pesquisa, 
buscamos investigar os impactos da oferta da renda mínima na procura pela inscrição na modalidade da EJA no 
município, o que pressupõe um modelo de escolarização contínua e de apropriação da leitura e da escrita, diferente 
do modelo residual e focalizado ProJovem Urbano.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , DIREITO À EDUCAÇÃO , PROJOVEM 

TÍTULO: APRENDER CIÊNCIA PARA LER O MUNDO: NOVAS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO PROEJA 
AUTOR(ES): MIRIAN DO AMARAL JONIS SILVA 
RESUMO: O Programa de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrado ao Ensino Médio, na Modali-
dade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – foi implantado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Espírito Santo (IFES) em cumprimento ao Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, assegurando a oferta 
do ensino médio integrado à educação profissional na modalidade de educação de jovens e adultos. O programa 
prevê, dentre diversas ações, o desenvolvimento de novos referenciais teórico-metodológicos, pautados na concep-
ção de currículo integrado. A fim de acompanhar o processo de implementação do PROEJA no IFES, constituiu-se 
um grupo de pesquisa interinstitucional, que reúne pesquisadores e professores do IFES e da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), num esforço coletivo que tem em vista a construção de novas propostas curriculares 
adequadas aos princípios e objetivos do PROEJA. Uma das temáticas abarcadas por este projeto de pesquisa focaliza 
a questão do alfabetismo científico e tecnológico, que direciona um olhar específico para as disciplinas de Física, 
Química e Biologia e possui três objetivos principais: 1) verificar em que medida a concepção de Ciência e Tecnologia 
subjacente às práticas pedagógicas nessas disciplinas se aproxima ou se distancia dos princípios básicos que orientam 
a implementação do PROEJA; 2) avaliar a contribuição do ensino das noções científicas para o aumento dos níveis 
de alfabetismo científico, considerando-se as especificidades dos sujeitos do PROEJA; 3) formular estratégias e 
ferramentas didáticas que privilegiem a valorização dos saberes da experiência, decodificando a “linguagem científi-
ca” e estimulando a “leitura do mundo”. Adotamos no presente trabalho a expressão “alfabetismo científico” para 
designar o processo contínuo de apropriação de noções científicas, bem como as aplicações sócio-culturais desses 
conhecimentos, fortalecendo assim mecanismos sociais e políticos de emancipação dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETISMO CIENTÍFICO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: “MULHERES DA EJA E A LÍNGUA INGLESA EM QUESTÃO”
AUTOR(ES): MÍRIAM MARTINEZ GUERRA 
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido a partir de eventos de letramento em língua inglesa a educandos 
de EJA do projeto de extensão PEJA, UNESP – Rio Claro. Os sujeitos participantes deste trabalho eram mulheres, 
na faixa etária entre 40 a 70 anos, que não tiveram oportunidade de estudo anteriormente e agora buscam concluir 
o Ensino Fundamental. Pensamos buscar nas falas dessas educandas, por meio de eventos de letramento, suas refle-
xões sobre a presença do inglês em nossa sociedade e como lidam com essa língua estrangeira (LE) cotidianamente. 
Entendemos letramento como uma forma de prática social de leitura e escrita, resultante do processo de ensino/
aprendizado de um grupo social ou individual. Os eventos de letramento vêm proporcionar aos indivíduos parti-
cipantes da pesquisa um aculturamento, um contato inicial e gradual com uma LE. De forma prática, pretendeu-se 
otimizar esse contato com a língua inglesa expondo esses indivíduos a situações cotidianas em que o uso dessa LE 
estivesse presente. Levamos para sala de aula elementos normalmente encontrados no cotidiano, material que con-
sistiu em fotos de placas de rua que continham essa LE, na tentativa de fomentar um diálogo e discussão de idéias. 
Objetivou-se motivar esses alunos de EJA a observarem o quanto a língua Inglesa está presente em nosso cotidiano, 
estimulando o desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva. Ao final do trabalho percebemos que a maioria das 
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educandas reconhece a constante presença da LE em questão e que, ainda que não tenham tido ensino formal nessa 
LE, estabelecem algum tipo de relação com tal LE cotidianamente em diversas esferas de suas vidas. E, muitas vezes, 
entendem o significado de uma palavra estrangeira devido a preferência dos falantes em utilizá-la em detrimento à 
língua materna, o que indica um processo de naturalização do inglês no mundo lexical dos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO , LÍNGUA ESTRANGEIRA, COTIDIANO 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO DOS ADULTOS TRABALHADORES EM DEBATE: ESPECIFICIDADES, 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA (RE)CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
AUTOR(ES): MONICA RIBEIRO MELLO, CLEA BARCELOS ROCHA, ROSANA OLGA SARTORI 
RESUMO: A partir de um levantamento dos registros docentes, das produções e debates vivenciados na educa-
ção dos adultos que trabalham na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) ocorrida em diferentes espaços tempos 
durante o ano letivo de 2008 no Programa de Escolarização desses Servidores do Município de Vitória-ES, busca-
mos alguns apontamentos que problematizam as nossas certezas pedagógicas e nos desafiam a ampliar a prática de 
estudos, pesquisas e (re)construção de nossos conhecimentos envolvendo diferentes saberes/fazeres no processo 
de atuação nos espaços educativos. Sendo assim, buscamos a interlocução dos registros docentes (escritos/foto-
gráficos), respaldos legais, documentos municipais e fundamentos teóricos para mediar nossas ações. Iniciamos 
a nossa discussão localizando o leitor sobre o que é o Programa de Escolarização dos Servidores. Num segundo 
momento, buscamos abordar algumas produções desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 
seguida, passaremos a envolver a interlocução com os registros docentes, enfocando alguns fragmentos dos dis-
centes que protagonizam as nossas ações educativas para debater a necessidade de especificidades nas produções 
da educação de adultos trabalhadores. A partir destas interlocuções aprendemos que o trabalho com os adultos 
necessita de aspectos específicos, que envolva o respeito do ser adulto que tem como ferramenta o trabalho e não 
o brinquedo como a criança; o dialogo como ferramenta permanente, sempre partindo do conhecimento do aluno 
para depois sistematizar os conteúdos como possibilidade de validar estes conhecimentos; materiais didáticos e 
recursos que devem ser (re) construídos; espaços que não devem se limitar na sala de aula, entre outras possibili-
dades que dependem de cada turma, de cada aula.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DOS ADULTOS TRABALHADORES, (RE) CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS, 
ESPECIFICIDADES 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDAS DE PESSOAS ADULTAS NÃO ALFABETIZADAS: A MEMÓRIA 
SOCIAL DA NÃO ESCOLARIZAÇÃO
AUTOR(ES): NILCE LÉA LOBATO CRISTOVÃO DOS SANTOS 
RESUMO: O foco do estudo são as histórias de vida de pessoas adultas e as razões da sua não escolarização. Esses 
adultos frequentam o Programa de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos. A memória individual direciona a maneira 
e a qualidade do relacionamento que esses sujeitos estabelecem com o conhecimento produzido socialmente. Objetivos: 
Resgatar as memórias de vida dos alfabetizandos, a fim de remontar a trajetória e recompor o tempo passado – recordação 
dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais; identificar e explicitar os principais motivos que levaram os adultos a 
procurarem a escolarização; identificar e analisar os impactos que a vivência escolar gera na vida dos adultos. Metodologia: 
Optamos por uma análise na abordagem qualitativa que se fundamenta em dados baseados nas interações interpessoais, 
analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador participa por meio de um questionário pre-
sencial. Desenvolvimento: A pesquisa iniciou-se com o estudo da relevância da memória. Em seguida buscamos esclarecer 
os conceitos de velho, idoso e memória social, não esquecendo que a memória nos permite retornar ao passado. Por fim, 
elaboramos, aplicamos e analisamos os dados sobre a memória social. Resultados: Mediante levantamento bibliográfico e 
leituras realizadas sobre memória social, pessoas adultas e idosas, alfabetização e educação de adultos, foi possível identi-
ficar que os sujeitos da pesquisa têm um conhecimento da realidade social. Constata-se a relevância da educação para os 
sujeitos estudados bem como para sua inserção na sociedade. Por fim, percebe-se que a lembrança faz parte da memória 
no momento de resgatar a história de vida destas pessoas. Referências: BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança de 
velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. MASCARO, Sonia. A. O que é Velhice. 1.ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
SEVERINO Antônio J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: editora Cortez, 2002.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZADAS, MEMÓRIA SOCIAL, ESCOLARIZAÇÃO 

TÍTULO: LETRAMENTO E GÊNEROS TEXTUAIS ESCRITOS EM SALA DE EJA
AUTOR(ES): PATRICIA BARROS SOARES 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar o trabalho com gêneros textuais escritos desenvolvido junto às 
turmas do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 1º Segmento (PROEF 1), situado na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), o qual realiza-se dentro da perspectiva do letramento. Esse Projeto contribui para a inclusão, 
por meio da alfabetização de pessoas jovens, adultas e idosas, cujo direito ao acesso e permanência à educação escolar 
de alguma maneira não lhes fora oportunizado. Partilhando da idéia de SOARES (2003), a prática docente realizada no 
PROEF 1 toma como princípio que a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia, a 
alfabetização, e que é por meio do desenvolvimento de competências (habilidades, conhecimentos, atitudes) é que se torna 
possível o letramento, ou seja, o uso efetivo dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua escrita. Foram 
realizadas abordagens com diferentes gêneros textuais com o objetivo de consolidar as habilidades de leitura e escrita. Para 
tanto, adotou-se como metodologia a elaboração e a prática de atividades, calcadas nos conceitos de letramento (SOARES) 
e gêneros textuais (BAKHTIN), que oportunizaram aos alunos, efetivo contato, reconhecimento e uso social de diferentes 
gêneros textuais circulantes na sociedade. Levando em consideração a dinamicidade, situacionalidade, e plasticidade que 
os gêneros têm, e que a aprendizagem é um processo social construído através da participação, do diálogo e da troca de 
experiências, conclui-se que as propostas possibilitaram aos discentes reconhecerem a dicotomia discursiva dos textos orais 
e escritos, bem como a estrutura e a linguagem utilizadas em cada gênero, permitindo-os identificar, distinguir e produzir 
textos a partir dos elementos característicos de cada um.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, GENEROS TEXTUAIS 
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TÍTULO: LEITURA TERCEIRIZADA: REFLEXõES SOBRE ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO COM O 
MUNDO LETRADO
AUTOR(ES): PATRICIA CLAUDIA DA COSTA 
RESUMO: Como desdobramento do conceito de escrita terceirizada, cunhado por Costa (2008) e Silva e Costa 
(2008), a presente comunicação buscará fundar os pilares teóricos da construção do conceito de leitura terceirizada, 
a partir da análise de dados coletados numa pesquisa de Mestrado realizada entre 2005 e 2008, que teve como objeto 
a motivação de pessoas idosas para frequentar uma turma de alfabetização no Movimento de Educação de Jovens e 
Adultos de Guarulhos (MOVA-Guarulhos). Por meio de narrativas autobiográficas, o estudo revelou, dentre outros 
aspectos, que as alfabetizandas interagem com a língua escrita, mesmo em condição precária de letramento e inclusive 
em casos nos quais o “ser alfabetizado“ ainda não é a condição do sujeito. Tal interação é obtida mediante o recurso 
da terceirização do ato de ler e de escrever. Este texto aprofundará a análise dos dados referentes às variações deste 
tipo de terceirização, assim como problematizará a importância do reconhecimento desta estratégia, por parte dos 
alfabetizadores, para o aprimoramento das metodologias de alfabetização utilizadas em nosso tempo. A base teórica 
para a elaboração deste novo conceito está alicerçada na caracterização da modernidade líquida, tal como formulada 
por Bauman (1999, 2000, 2001, 2003), reforçada pelo conceito de estigma e suas consequentes implicações na re-
presentação do eu na vida cotidiana, de acordo com Goffman (1988, 2003), a fim de elucidar como o letramento de 
jovens, adultos e idosos tem se desenvolvido, conforme os estudos de Tfouni (2004, 2006). Esse arcabouço também 
recebe a contribuição da psicanálise winnicottiana, expressa na teoria da transicionalidade (WINNICOTT; 1975, 
1999). Conclui-se, por ora, que a terceirização da escrita pode constituir-se como uma chave explicativa dos (des)usos 
que jovens, adultos e idosos, escolarizados ou não, têm feito da língua escrita em seu cotidiano.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA TERCEIRIZADA, ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS, LETRAMENTO 

SESSÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 12

TÍTULO: PRATICAS SOCIAIS DE LEITURA E A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS/SENTIDOS NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): PATRÍCIA GUIMARÃES VARGAS 
RESUMO: Esta comunicação visa refletir sobre os sentidos e significados que os alunos da Educação de Jovens e 
Adultos atribuem ao ato de ler: o que, como, para quem, quando e onde leem, bem como quais os efeitos das práticas 
de leitura na construção da identidade desses sujeitos. Pretende-se discutir, a partir de estudo de caso na perspectiva 
da etnografia interacional, como certas competências, preferências, comportamentos, modos de ler produzidos em 
outros âmbitos sociais são ressignificados e entrelaçam-se nas práticas de ensino da leitura. Essas questões funda-
mentam-se na compreensão de que nas interações sociais os indivíduos vão produzindo significados para os conhe-
cimentos que constroem. Nessas relações, adquirem conhecimento valendo-se dos modos de aprender próprios dos 
grupos sociais e familiares a que pertencem. A inclusão desses significados nos processos de ensino-aprendizagem, 
bem como a exclusão deles, podem ter influência no sentido que constroem sobre a escola, sobre o aprender, sobre 
o ser alfabetizado. Sendo assim, compreender essa construção requer conhecer suas histórias, suas interações e 
propósitos entre o individual e o coletivo, procurando entender as ações, os conhecimentos e os objetos culturais 
construídos e estabelecidos em sala de aula, pois aspectos identitários e epistêmicos se articulam e se relacionam 
na construção do saber. A análise dos dados desta pesquisa fundamenta-se nos pressupostos teóricos da Psicologia 
Sócio-histórica de Vygotsky, da Etnografia Interacional e de Paulo Freire e tem como referência a sala de aula como 
um todo e seis sujeitos em particular.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA, IDENTIDADES 

TÍTULO: LEITURAS NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
AUTOR(ES): PAULA ALVES DE AGUIAR 
RESUMO: Os alfabetizandos que frequentam a educação de jovens e adultos (EJA) realizam leituras influenciados 
pela história e pela cultura em que estão inseridos. A sociedade grafocêntrica em que se vive, as práticas de leitura 
valorizadas em seu meio social e na instituição escolar são fatores fundamentais para se conhecer as leituras realiza-
das pelos adultos em processo de alfabetização. O presente texto analisa a partir da perspectiva histórico-cultural, as 
leituras feitas pelos alfabetizandos da educação de jovens e adultos (EJA), visando a esclarecer se o aprendizado da 
leitura tem contribuído para a inserção desses alunos em um maior número de práticas letradas. Apresentar-se-á um 
recorte de pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso, de cunho etnográfico, realizada com cinco alunos 
e um professor de uma turma do primeiro segmento (classe de alfabetização) da EJA da Prefeitura Municipal de Flo-
rianópolis, no ano de 2007. Dentre as principais referências teóricas utilizadas destacam-se: Kleiman (2004), Soares 
M. (1998), Fischer (2007), Gee (2005), Dionísio (2007) e Vólvio (2007). Os resultados demonstraram que a falta de 
clareza sobre que prática de leitura realizar em sala de aula (plural ou individual) impediu a otimização das atividades 
de leitura desenvolvidas, prevalecendo aquelas cujas concepções subjacentes se articulavam à cultura escolarizada, 
leitura individual, e oralização do texto escrito. Todavia percebeu-se a possibilidade do trabalho textual na turma 
pesquisada que convergisse para o letramento crítico dos alfabetizandos, desde que as atividades de linguagem escrita 
se construíssem na prática de uso significativo da leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LEITURA, PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
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TÍTULO: COMO SE APRENDE A LER E ESCREVER? A PESQUISA DE OPINIÃO EM TURMAS DE 
ALFABETIZAÇÃO DA EJA
AUTOR(ES): PAULA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma prática pedagógica desenvolvida a partir da metodologia 
denominada NEPSO (Nossa Escola Pesquisa sua Opinião) junto à educandos do Projeto de Ensino Fundamental de 
Jovens e Adultos – 1° Segmento (PROEF-1) na FaE-UFMG. O PROEF-1 é coordenado pelo Centro de Alfabetização 
Leitura e Escrita (CEALe) e atende à comunidade interna e externa à UFMG. O trabalho pedagógico é orientado pela 
Pedagogia de Projetos, bem como pelas concepções de alfabetização e letramento de Soares (2003). Na mesma direção, a 
proposta de trabalho com o NEPSO busca promover o uso pedagógico da pesquisa de opinião pelas escolas da rede públi-
ca, e é organizada em consequência de um tema ou projeto. A metodologia visa tornar o processo de aprendizagem mais 
ativo para o aluno, mostrando que o conhecimento se constrói e ganha significado a partir do próprio educando. A profes-
sora pretendia investigar com a turma o tema trabalho, mas no decorrer do processo, ao discutir a proposta de pesquisa, os 
educandos se viram diante de uma outra inquietação que se tornou a partir daí o foco da pesquisa de opinião desenvolvida: 
“como se aprende a ler e escrever”. Assim, os alfabetizandos passaram ao processo de investigação entrevistando os seus 
colegas de projeto, em turmas de continuidade, para conhecer como, na opinião deles, aprenderam a ler e escrever.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, PESQUISA DE OPINIÃO, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E POLITIZAÇÃO: AS CONTRADIÇõES NO ATO DE EDUCAR
AUTOR(ES): PAULO SÉRGIO GOMES SOARES 
RESUMO: Para muitos educadores, a EJA é uma modalidade de ensino necessária para incluir no mundo grafocêntrico 
as pessoas que não tiveram acesso à educação formal na idade apropriada, pressupondo que somente o domínio do código 
linguístico, naturalmente, promove a inclusão em diferentes esferas sociais. Se este pressuposto for correto se torna neces-
sário debater as seguintes questões: em que sentido uma pessoa pode ser considerada incluída socialmente apenas sabendo 
ler e escrever? A EJA somente alfabetiza ou, também, prepara para a vida pública (politiza), favorecendo a superação do 
senso comum? Para a concepção crítica da alfabetização de adultos, politizar significa ensinar a ler o mundo antes de ler as 
palavras e escrevê-las (FREIRE, 1987). O objetivo desta comunicação é apresentar a concepção freireana de alfabetização, 
buscando contextualizá-la frente às contradições no ato de educar investigadas nas escolas municipais de Dourados/MS 
que ofertam EJA e seguem o “método Paulo Freire”. Pelo método freireano a qualidade política do ensino e o engajamento 
do educador são essenciais para fomentar a participação na vida pública e possíveis transformações na estrutura social, 
embora se verifique pelos resultados (parciais) da pesquisa que está havendo uma nítida separação entre alfabetização e 
politização. Parte-se do pressuposto de que somente a apreensão dos signos linguísticos pode resultar em posturas alheias e 
conformistas à realidade social vigente e aceitação passiva dos valores dominantes (liberais) que massificam e, gradualmen-
te, eliminam os valores comunitários (populares). No domínio dos valores, o conflito se estabelece entre duas concepções 
éticas e políticas que permeiam a prática educativa e interfere no compromisso político do educador: o liberalismo e o 
comunitarismo. O modelo formal de educação adere aos valores liberais e o modelo não formal (a EJA, por exemplo) se 
identifica com o comunitarismo, cujos valores reforçam os traços culturais e os laços comunitários.
PALAVRAS-CHAVE: PAULO FREIRE, COMUNITARISMO, LIBERALISMO 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
JOVENS E ADULTOS PERTENCENTES AO MEIO RURAL 
AUTOR(ES): POLIANA BRUNO ZUIN 
RESUMO: O presente trabalho traz dados obtidos por meio de pesquisa realizada em processos de capacitação de jovens 
e adultos que atuam no meio rural. Para tanto, os objetivos foram identificar e analisar como ocorre a comunicação entre 
educadores e educandos, a fim de propor melhorias para a relação educativa visando a aprendizagem e a construção de co-
nhecimentos técnicos e gerenciais da produção rural. O referencial teórico que norteou a pesquisa foram autores de distintas 
áreas do conhecimento como pedagogia, psicologia e lingüística, cujos principais representantes são: Paulo Freire, Vygotsky e 
Bakhtin. O desenvolvimento do trabalho empírico ocorreu no vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul com pequenos agri-
cultores que produzem alimentos tradicionais, como: vinho, queijo, compotas e embutidos. Os dados destacam a importância 
do diálogo entre pares. A parceria entre comunidade, educador e educandos é a ponte para a construção de conhecimentos. 
Isso implica em igualdade entre educador e educando sem o autoritarismo daquele que pressupõe que sabe mais, como tem 
ocorrido na extensão rural tecnicista e difusionista. Saber comunicar-se implica ao educador saber ouvir e falar, adequando a 
linguagem aos seus usos e formas, ao contexto e a interação social que estabelece com a comunidade e seus educandos. 
PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, MEIO RURAL 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 12

TÍTULO: RELEMBRANDO OS FÓRUNS DE EJA RJ: PERSPECTIVAS ATUAIS
AUTOR(ES): PRISCILA NUNES FRANÇA DE OLIVEIRA, CARLA TATIANA MUNIZ SOUTO MAIOR 
RESUMO: Participar do 17º COLE significa compartilhar o que tem sido produzido no Círculo de Educação de Jovens e 
Adultos – CEJA, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, que tem como uma de 
suas ações a parceria com o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro. Essa parceria tem tido 
atuação destacada não apenas nas reflexões e assessoramentos, como na perspectiva de uma construção mais democrática 
e participativa com a sociedade civil. Numa época de perversa crise em aspectos globais e econômicos, essa luta destaca-se 
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pelo fato de estar envolvida na difícil tarefa de fazer mudanças históricas, por meio da educação, no campo social, ten-
sionando o poder público no sentido de trazer à cena política atores cujos direitos negados ao longo da história esperam 
de nós, pesquisadores e atuantes no campo da EJA, envolvimento, compromisso e ação. Esse Fórum, como movimento 
criado pela sociedade em 1996 durante a preparação da V CONFINTEA, a partir da necessidade de reagrupar educadores, 
professores e pesquisadores que se encontravam dispersos em muitas instituições do estado do Rio de Janeiro, tomou a si 
a defesa de políticas públicas de universalização do direito à educação para todos, independentemente da idade, de classe 
social, de etnia etc., e desde 2005 está presente em todos os estados brasileiros. São 13 anos de avanços coletivos e aprendi-
zados, em que o aprender por toda a vida se anuncia como política, paralelamente ao lugar que a leitura e a escrita conferem 
aos interditados dos processos formais de escolarização
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, FÓRUNS, MOVIMENTOS SOCIAIS 

TÍTULO: LEITURAS: POSSIBILIDADES DE TRANSFORMAÇÃO DE EDUCANDOS JOVENS E 
ADULTOS.
AUTOR(ES): RAFAELA FERNANDES, KAINARA FRANCO MELLO 
RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma maneira de restituir o direito à educação aos que dela foram 
excluídos, particularmente no Brasil, onde 14,1 milhões de pessoas, entre a população maior de 15 anos, não sabem ler nem 
escrever. É, portanto, uma forma democrática de incluí-las na cultura letrada, na qual convivem com muitas dificuldades. O 
PEJA ( Projeto de Educação de Jovens e Adultos), da PROEX/ UNESP, neste sentido, vem sendo uma oportunidade atra-
vés da qual essa modalidade de educação se realiza. Tal projeto proporciona, mediante a prática da leitura e da escrita, entre 
outras, a inclusão social dos educandos, pois a partir de conteúdos significativos para suas vidas e um diálogo aberto em sala 
de aula, aos poucos vão se transformando em agentes ativos capazes de refletir e opinar acerca do que lhes ocorre ao redor, 
particularmente, no que diz respeito a seus direitos e deveres. A presente comunicação visa apresentar alguns resultados de 
trabalhos desenvolvidos em 3 salas do PEJA/ UNESP/ Campus Assis, entre eles: maior participação e melhor qualidade 
na exposição de argumentos pessoais em debates, a partir de leituras de textos previamente selecionados e que levam em 
consideração os interesses do grupo; maior mobilização em busca de novos conhecimentos, mediante novas perspectivas 
na percepção do mundo que os cerca, transcendendo suas vivências imediatas; percepção mais aguçada da educação conti-
nuada e permanente como um direito humano numa sociedade globalizada. Ou seja, nesse projeto, partimos da concepção 
de uma educação que pressupõe a ideia de mudança e que visa a uma cultura de respeito à dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LETRAMENTO, EMANCIPAÇÃO 

TÍTULO: O BRINCAR COM JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): RAMONA MENDES FONTOURA DE MORAIS, WEMERSON DE AMORIM 
RESUMO: O artigo apresenta possibilidades de intervenção da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos. Para 
isso, teremos como enfoque a temática Identidade desenvolvida com turmas iniciantes do Projeto de Ensino Fundamental 
2° segmento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A escolha desse tema pelo coletivo de 
educadores tem o intuito de facilitar o conhecimento sobre esses sujeitos educandos a partir de suas experiências de vida. 
Por meio dessa compreensão, é possível construir projetos de ensino ricos em significados para esses alunos. Uma das 
maneiras da Educação Física e sua especificidade enquanto área de conhecimento se inserir no projeto Identidade pode se 
dar ao tentar construir com esses participantes o reconhecimento de suas identidades a partir das memórias da infância. A 
retomada a essa fase da vida apresenta múltiplas historicidades. Entretanto, mesmo com todas as particularidades, indivi-
dualidades e diferenças das infâncias, há algo que as aproximam. O brincar, frequentemente associado à infância, sempre 
aparece como sinônimo de alegria e a nostalgia no relato dos participantes. A Educação Física, através das vivências cor-
porais das brincadeiras, pode reafirmar, problematizar e ressignificar concepções enraizadas sobre a temática Identidade. 
É inegável que resistências se manifestam em temas e assuntos e pela própria abordagem via corporeidade, uma vez que o 
imaginário em relação à escola trazido pelos educandos não contemple o estudo/experiência do corpo em sua totalidade. 
Contudo, quando existe um envolvimento maior das turmas nos processos através das brincadeiras e suas manifestações 
corporais, a percepção dos elementos de suas identidades e realidades passadas e presentes se apresentam como mais deta-
lhados favorecendo a compreensão de suas histórias pelos participantes jovens e adultos e por seus educadores.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO FÍSICA , IDENTIDADE 

TÍTULO: PROJETOS DE LETRAMENTO EM TURMAS DE EJA: O ALUNO COMO AGENTE 
AUTOR(ES): REGINA LÚCIA DE MEDEIROS 
RESUMO: Tem sido cada vez mais prestigiada e pesquisada pelos professores de ensino de língua materna a proposta 
de trabalho que consiste em mostrar aos alunos as possibilidades de agir no mundo por meio da escrita e romper com as 
crenças que a vêem circunscrita à escola e dissociam suas ferramentas das condições reais de uso. Essa busca reflete as 
mudanças do mundo contemporâneo, para o qual já não é suficiente a simples decodificação de palavras, mas é exigido 
o uso delas por meio da escrita e da leitura como prática social. Partindo dessa realidade, proponho uma discussão acerca 
da execução de projetos de letramento em turmas de EJA. Este trabalho tem como objetivos discutir a importância de 
um ensino que ajude a transformar os alunos em agentes sociais efetivos, avaliar as contribuições da escrita colaborativa 
para esse trabalho e refletir sobre as resistências encontradas. O corpus aqui comentado é formado por textos escritos por 
alunos de uma turma de jovens e adultos bastante heterogênea, acompanhada por mim quando participei de um projeto 
maior de letramento do professor (Letramento do professor em comunidades de letramento: agência, protagonismo e 
inclusão, promovido pelo MEC em parceria com a UFRN). Para tanto, busco as orientações dos estudos do letramento, 
da concepção dialógica da linguagem, da abordagem de gêneros discursivos proposta pela Nova Retórica e da teoria social 
contemporânea. Também utilizei aportes teórico-metodológicos de natureza etnográfica.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, LETRAMENTO, AGÊNCIA 

TÍTULO: JOVENS E ADULTOS: UMA EXPERIÊNCIA COM O RECURSO DA INFORMÁTICA
AUTOR(ES): RENATA CRISTINA NUNCIATO 
RESUMO: Este trabalho relata a experiência vivenciada sobre a utilização dos recursos tecnológicos da informática por 
uma sala da 2ªsérie da FUMEC (EJA I), da EMEF Dr. João Alves dos Santos, localizada no Bairro Boa Vista, no Muni-
cípio de Campinas. Tentar romper com os esquemas convencionais de ensino e colocar os alunos em contato com uma 
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ferramenta que marca presença nos cenários do trabalho, lazer e vida cotidiana (caixa eletrônico, supermercados, hospitais, 
escolas, eleição etc.), foi o que motivou a fazer uma abordagem desses indivíduos em relação às aulas de informática que 
ocorreram semanalmente, no laboratório de tecnologia da escola. Apontando as dificuldades, necessidades, importâncias e 
descobertas no uso desta tecnologia moderna, este trabalho revela o contato e a oportunidade da informática no ambiente 
escolar, como um estímulo para a aprendizagem e para o desenvolvimento intelectual e cultural do aluno. O computador, 
então, passa a contribuir não apenas para a inclusão digital e social desses indivíduos, como também, no que se refere a uma 
classe de EJA, um recurso extra para apropriação de leitura e escrita, uma motivação ao conhecimento e oportunidade de 
investigar diferentes aspectos do processo de aprendizagem na educação de adultos, numa mistura de realização e prazer, 
elevando a auto-estima desses alunos.
PALAVRAS-CHAVE: JOVENS E ADULTOS, INFORMÁTICA, CIDADANIA 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 13

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E O PROTAGONISMO DOS ALUNOS DA EJA NA ESCOLA 
MUNICIPAL PROFESSORA ZAHIRA CATTA PRETA MELLO
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA 
RESUMO: O Brasil passa por intensas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, apresentando em um ritmo 
acelerado novos desafios e possibilidades de crescimento para a população. Nessa realidade, a educação se insere como 
um poderoso instrumento de modernização e avanço social. O presente trabalho objetiva uma reflexão sobre o processo 
histórico da educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil, focando em especial a criação e implementação dessa modali-
dade de ensino na Escola Municipal Professora Zahira Catta Preta Mello, em Ponta Grossa - Paraná. A pesquisa também 
teve como objetivos identificar o perfil dos alunos beneficiados pela EJA na referida escola. A investigação partiu de uma 
pesquisa bibliográfica, documental, descritiva e interpretativa. Os instrumentos utilizados foram os questionários aplicados 
aos alunos da EJA na referida escola. Como resultado, obteve-se que os alunos entrevistados têm consciência da importân-
cia que o conhecimento sistemático tem em suas vidas, como também no próprio trabalho, que possibilita a melhoria das 
condições de ascensão na carreira ou busca de uma melhor oportunidade. E apesar de todas as dificuldades enfrentadas por 
estes alunos, percebe-se a perseverança em procurar uma escola e continuar a trajetória estudantil, um dia interrompida por 
diversos fatores. Comprova-se, então, o grande interesse dos alunos pelos estudos, sua dedicação e força de vontade, além 
do valor que atribuem a educação como instrumento de emancipação social e conquista do exercício pleno da cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

TÍTULO: A LEITURA DO JOVEM EM UM COLÉGIO PÚBLICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
AUTOR(ES): RODRIGO RUAN MERAT MORENO 
RESUMO: A leitura é uma prática muito discutida dentro e fora do âmbito educacional e acadêmico. A pesquisa “A 
leitura do jovem: concepções e práticas”, da qual faço parte, tem como um dos objetivos trazer de volta esse debate, exa-
minando concepções e suportes de leitura relacionados ao jovem que vive, atualmente, na cidade do Rio de Janeiro. Além 
disso, busca-se examinar definições acerca do conceito de juventude em circulação na sociedade contemporânea. Esta 
investigação é realizada por meio da abordagem teórica que toma a leitura como prática histórica, social e cultural (Chartier, 
2001), confrontando-a com as concepções de leitura disseminadas pelo poder público. Este trabalho visa discutir alguns 
dos resultados da pesquisa mencionada, obtidos através da aplicação de 200 questionários em um colégio estadual da rede 
pública, situado na zona sul do Rio de Janeiro. A partir das respostas coletadas, procedeu-se à análise e aos comentários, 
estabelecendo-se categorias, tais como: leitor ideal, leituras preferidas, leitura obrigatória, entre outras. Vale ressaltar que 
também foi criado um perfil do colégio pesquisado a partir dos resultados obtidos. Na etapa enfocada, houve o diálogo 
especialmente com base no estudo “Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura”, de Michèle Petit (1999), procurando-
se observar as concepções e as funções de leitura recorrentes.
PALAVRAS-CHAVE: JUVENTUDE, LEITURA, COLÉGIO PÚBLICO 

TÍTULO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS NO 
BRASIL
AUTOR(ES): ROSA CRISTINA PORCARO 
RESUMO: O presente trabalho desenvolve uma análise das políticas educativas voltadas para a EJA, com o objetivo de 
avaliar que consequências geram para o processo de ensino nessa área. Para tal, buscou-se analisar a trajetória histórica da 
EJA no país, verificando os diferentes movimentos do governo no sentido do atendimento a esta população. O que se 
pode constatar, com essa análise histórica, é que a América Latina, hoje, vive um processo de regulação de hibridismo, com 
a influência que os organismos internacionais ligados à ONU têm na definição das políticas educacionais. Nesse sentido, 
percebe-se o recuo do Estado no financiamento e na oferta dos serviços sociais, o deslocamento da fronteira entre o públi-
co e o privado e a disseminação de responsabilidades na sociedade, até então tarefas do governo. Porém, a educação escolar 
permanece como importante instrumento de regulação social, exercendo a gestão do trabalho e da pobreza, utilizando-se 
do regime de parceria, que possibilita a constituição de espaços públicos não estatais de gestão democrática de políticas 
sociais e oferece a possibilidade de ampliação do controle da sociedade civil sobre o aparato político-administrativo e bu-
rocrático do Estado. Ocorre, então, a filantropização das políticas sociais. Novos atores surgem: empresariado, sindicatos, 
cooperativas de trabalhadores. O Estado deixa de ser o agente de produção da educação de adultos, reservando-se o papel 
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de coordenação e controle de resultados. A reforma educacional dos anos 90, então, se mostra eficiente em operar a des-
centralização da oferta e do financiamento do ensino de jovens e adultos. O Governo passa a focalizar, com Programas de 
Alfabetização de Adultos, as regiões com altos índices de pobreza, assumindo a configuração de ações compensatórias de 
combate à pobreza, em vez da construção de uma efetiva política pública de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POLÍTICAS EDUCATIVAS, REGULAÇÃO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO NACIONAL DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS (1999 – 2008) EM FOCO
AUTOR(ES): SANDRA MONTEIRO LEMOS 
RESUMO: Estando na fase inicial de uma pesquisa de Doutorado, o estudo, ora apresentado, tem por objetivo proble-
matizar o estado do conhecimento na Educação de Jovens e Adultos, no período compreendido entre 1999 e 2008. Tal 
estudo conta com os aportes dos Estudos Culturais em Educação e sua bricolagem com outros campos, como os estudos 
pós-modernos e os estudos pós-estruturalistas, através da análise dos resumos de teses e de dissertações disponíveis nos 
portais CAPES, MEC e CEREJA, fazendo uso da expressão “Educação de Jovens e Adultos”, como descritor de busca. 
Uma análise inicial mostra que houve uma expansão considerável, de pesquisas em relação à temática Educação de Jovens 
e Adultos no período examinado, sobretudo, em comparação com o estudo de Haddad (2000), mesmo não computando 
o ano de 2008, uma vez que os resumos referentes a esse ano ainda não estão disponíveis no Portal CAPES. A diversidade 
de temáticas e subtemáticas identificadas permite estabelecer determinadas correlações com as políticas públicas desen-
volvidas para essa modalidade de ensino, bem como destacar aquelas que podem ser reconhecidas como dominantes ou 
emergentes nesse período, realizando uma análise de possíveis recorrências e raridades temáticas, identificadas ao longo 
dos últimos 10 anos.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ESTADO DO CONHECIMENTO, ESTUDOS CULTURAIS 
EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: REPRESENTAÇÃO- EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO
AUTOR(ES): SELMA COTTA CHAUVET COELHO 
RESUMO: Este trabalho tem por motivação os estudos sobre o conhecimento humano, em particular, o ato de aprender/
ensinar. A partir da apresentação da etapa final da pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação- UERJ, 
cujos resultados foram apresentados no ano de 2007, buscamos definir os limites e os alcances do termo Representação 
quando relacionado ao ato de aprender/ensinar. Não pretendemos aqui tratar do conceito, propriamente deste termo, mas 
fixar e estabelecer a sua extensão. A pesquisa ora em questão indicou que, no ato de aprender/ensinar, decisões internas dos 
sujeitos envolvidos guiam as trocas com o mundo externo, onde o contexto tem seus efeitos sobre o pensamento, derivan-
do então a idéia de que o conhecimento pode ser potencializado, quando os sujeitos realizam ligações entre as experiências 
de aprendizagem e suas vivências, reais e subjetivas, numa relação inversa à da prática escolar, onde a ênfase recai sobre a 
transmissão dos conteúdos formais. Com isto temos como tarefa a identificação do conceito de ser humano subjacente 
ao conceito de Representação utilizado neste texto, que concorra para desvelar: de que sujeitos falamos, em que tipo de 
sociedade e em que modelo de aprender/ensinar, bases que sustentarão os limites da definição que motiva este trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÃO, ENSINO-APRENDIZAGEM, INTERAÇõES-SUBJETIVAS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 25
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 13

TÍTULO: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CURITIBA SOB A ÓTICA DE GÊNERO E 
TECNOLOGIA
AUTOR(ES): SIVONEI KARPINSKI HIDALGO 
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa que caracterizou a Educação de Jovens e Adul-
tos nas escolas municipais de Curitiba sob a perspectiva dos protagonistas do processo educacional frente às questões de 
gênero e tecnologia. Traçou o perfil destes e identificou os motivos que levaram homens e mulheres a retomar os estudos, 
conhecendo, a partir de seus relatos, as relações de gênero presentes no espaço escolar, destacando a influência da escola 
no cotidiano e no trabalho. Foi possível também, conhecer as percepções que atribuem à tecnologia. Como metodologia, 
utilizou-se dados quantitativos, análise documental e entrevistas semi-estruturadas. 
A pesquisa apontou, ainda, um significativo número de mulheres retomando os estudos. Os motivos para a volta ao estudo 
na EJA são diferentes para homens e mulheres e esta modalidade de ensino, representa um espaço onde as desigualdades de 
gênero, herança do poder masculino se manifestam, embora apontem uma pré-disposição à mudança. As percepções sobre 
as relações de gênero oscilaram entre as manifestações tradicionais marcadas por desigualdades e relações de poder e as 
mudanças que vêm acontecendo no âmbito social. A EJA é pertinente à vida de homens e mulheres, pois cumpre algumas 
das exigências sociais fundamentais ao empoderar os sujeitos com a tecnologia da leitura e da escrita que lhes possibilita a 
inclusão na sociedade. A tecnologia perpassou transversalmente as categorias que emergiram das entrevistas, nas múltiplas 
dimensões e significados que esse termo envolve e esteve presente nos motivos que fazem os/as alunos/as retornar à esco-
la, pois é pertinente à vida e ao mundo de hoje; nas percepções de gênero enquanto fato dicotômico, pois os artefatos vistos 
como tecnológicos, para os homens estão na esfera pública e para as mulheres na esfera privada e, enquanto tecnologia para 
o letramento, causa impactos no trabalho tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; , GÊNERO; TRABALHO, TECNOLOGIA 
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TÍTULO: ASPECTOS CONTRIBUTIVOS DO MANUAL DO LIVRO DIDÁTICO DO PNLA/2008 NA 
FORMAÇÃO DO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
AUTOR(ES): SONIA HARACEMIV, ANA MARIA SOEK 
RESUMO: Com o objetivo de analisar as perspectivas de trabalho pedagógico apresentadas nos manuais dos livros didáticos 
inscritos no PNLA/2008, a pesquisa visou identificar os elementos teóricos, didáticos e metodológicos que pudessem de algu-
ma forma contribuir na ação docente e na formação inicial e/ou continuada do alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado. 
Para tanto foi necessário primeiro contextualizar o uso de materiais didáticos nos principais Programas de Alfabetização de 
Jovens e Adultos no Brasil, caracterizando também o Programa Brasil Alfabetizado bem como o Programa Nacional do Livro 
Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos. Em seguida buscou-se identificar os critérios recomendados no Edital do 
PLNA/2008 para elaboração do manual do alfabetizador, para assim selecionar dentre os manuais avaliados pelo programa a 
amostragem de pesquisa. A análise dos manuais baseou-se em parecer descritivo elaborado pela pesquisadora. A metodologia 
de pesquisa nesse sentido pautou-se na possibilidade de identificar, analisar, comparar e avaliar as perspectivas de trabalho 
pedagógico apresentados nos manuais. Buscou-se aporte de fundamentação nas contribuições dos teóricos como Paulo Freire, 
no que tange a Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil, e nos estudos de Lajolo (1996), Munakata (1999 e 2002), Molina 
(1987), Freitag, Motta e Costa (1989) entre outras referências que discutem a questão dos livros didáticos e a formação docente. 
A preocupação nesse sentido não foi somente em identificar informações ou conceitos, mas fundamentalmente a explicitação 
que a ação alfabetizadora requer. Assim, as questões que nortearam o estudo pautaram-se em função de caracterizar a natureza 
do trabalho pedagógico previsto nas orientações e encaminhamentos de um manual didático, analisando a fundamentação 
teórico-metodológica em que se baseia, bem como a estrutura didática (planejamento, tempo, objetivos, estratégias de ensino 
e recursos didáticos) entre outros subsídios para aperfeiçoamento do trabalho docente.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; , MATERIAL DIDÁTICO DE EJA, FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES 

TÍTULO: O DIÁRIO AUTOBIOGRÁFICO: A POTÊNCIA DESSE GÊNERO DISCURSIVO NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA
AUTOR(ES): SUELI SALVA 
RESUMO: Este artigo tem por objetivo refletir acerca da experiência de escrita de diários realizada por um grupo de alunos 
da Educação de Jovens e Adultos, em uma escola da rede municipal de Porto Alegre. Os diários foram escritos durante o 
ano de 2007 e alguns alunos seguiram a escrita de forma autônoma, mesmo no período de recesso escolar. Ao observar os 
materiais no ano de 2008, foi possível perceber que os diários contêm narrativas autobiográficas que extrapolam a prática de 
escrita escolar. Esse processo parece ter possibilitado exercícios de leitura do próprio discurso, como também dá indícios de 
reconstrução da experiência, mediante um processo reflexivo com o qual o sujeito constrói significados sobre o vivido. Esse 
estudo considera o relato narrativo como uma forma específica de discurso organizado em torno de uma trama argumentativa, 
que envolve a dimensão do tempo, personagens e situações no qual o sujeito produz a sua própria trama de vida. Enquanto 
gênero textual, o diário é composto por textos de diferentes extensões que respeitam o transcorrer do tempo sem necessaria-
mente conter uma linearidade; podem conter narrativas de caráter mais íntimo e pessoal como podem conter simples registros 
fragmentados de acontecimentos do cotidiano. Os diários aqui analisados são portadores de uma diversidade discursiva onde 
misturam textos, imagens, poesias e desenhos. A escrita de um diário se caracteriza como uma experiência que resulta em 
construções narrativas, profundamente conectadas ao sujeito, que produz a si, enquanto é produzido pela própria narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA E LEITURA, DIÁRIOS AUTOBIOGRÁFICOS, EXPERIÊNCIA 

TÍTULO: SIGNIFICADOS DO APRENDIZADO DE LEITURA E ESCRITA PARA EDUCANDOS DO PEJA 
(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA UNESP, CAMPUS DE ARARAQUARA: 
ANÁLISE INICIAL SOBRE PERCEPÇõES ACERCA DA APROPRIAÇÃ
AUTOR(ES): SUZANA SIRLENE DA SILVA, NARA DEVI DASI ALMEIDA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados iniciais obtidos com uma investigação con-
duzida antes e após um ano de atividades realizadas em três salas de alfabetização do Programa de Educação de Jovens e 
Adultos - PEJA em Araraquara, projeto de extensão universitária da UNESP. A problemática central da pesquisa foi veri-
ficar e caracterizar os impactos deste processo educativo tanto no cotidiano dos educandos participantes do projeto e nas 
práticas que envolvem esta esfera de suas vidas, como nas concepções manifestas por eles sobre a função dessa aquisição 
sobre si próprios. Para isto, elaborou-se um roteiro de entrevista contendo questões acerca das percepções e concepções 
dos participantes, 11 alunos matriculados no PEJA, com o objetivo de caracterizar o perfil dos mesmos, bem como suas 
expectativas em relação à aquisição da leitura e da escrita, processo no qual passaram a estar envolvidos. Foram realizados 
dois momentos de entrevistas, um antes do início e o outro ao final do ano letivo. As entrevistas foram analisadas, estabe-
lecendo-se posteriormente um confronto, uma comparação entre os dados acerca das percepções e concepções iniciais 
e posteriores, buscando identificar e compreender as implicações da frequência a um programa de educação de jovens e 
adultos. Os resultados, embora preliminares, indicam uma tendência de avaliação do programa como sendo de significativa 
relevância para a vida pessoal dos alunos. Indicam também que, ao final do ano letivo, a percepção sobre o valor da apren-
dizagem de leitura escrita tende a se acentuar, enfatizando as contribuições da alfabetização em nossa sociedade, a despeito 
do momento em que ela possa ocorrer. A concepção acerca da função social da linguagem escrita consolida-se e passa, 
de uma visão idealizada, para uma avaliação ancorada em percepções reais. Por fim, são analisadas as maiores dificuldades 
enfrentadas pelos educandos para aprendizagem da leitura e da escrita.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONCEPÇõES ACERCA DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
LINGUAGEM ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: TERCEIRA IDADE: FONTE FUNDAMENTAL PARA REVER VALORES E ATITUDES
AUTOR(ES): SUZI MARIA JOSÉ ALCARAZ HÖNEL 
RESUMO: No Brasil, a preocupação com a terceira idade divide-se em duas partes: a política do estado e a científica da 
medicina. Para o Estado, esta questão se dá por meio de leis, decretos, portarias e por via previdência social a partir dos 
sessenta anos de idade, enquanto a medicina busca proporcionar uma vida mais harmônica através do equilíbrio do físico 
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e mental. Porém, a terceira idade não pode ser vista apenas com estas duas vertentes; o idoso de hoje é ativo, participativo 
e senhor de sua própria educação, tornando-a permanente para conquistar uma velhice feliz e consciente de seus direitos. 
Portanto a valorização do conhecimento adquirido por meio da vivência dos idosos, a redescoberta da capacidade da me-
mória, da concentração e da vontade de expor seus conhecimentos pode contribuir para gerar uma sociedade mais equili-
brada, coerente e respeitosa com o legado para as futuras gerações. Desta forma, este projeto desenvolveu atividades com 
o objetivo de valorizar e resgatar a auto-estima da comunidade pertencente à terceira idade, diagnosticando, por meio de 
desenhos e pequenos textos, a história de vida dos participantes, a mudança de valores ocorridos na sociedade, no modo de 
vida e no reflexo do desenvolvimento tecnológico no ambiente. Os resultados obtidos no processo de interação educativa 
denotaram um alto grau de participação e interação do grupo; a valorização da auto-estima colaborou com a interatividade 
familiar e o resgate no interesse pela leitura e a escrita, através dos recursos disponibilizados pela biblioteca do CDCC na 
sensibilização das questões ambientais. 
PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRA IDADE, LEITURA, MEIO AMBIENTE 

SESSÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 26
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO PARA EJA: UMA EXPERIÊNCIA EM 
CONSTRUÇÃO NA REME DE CAMPO GRANDE – MS
AUTOR(ES): TEREZINHA BAZÉ DE LIMA, ANGELA MARIA DE BRITO, LUCIA CELIA FERREIRA 
DA SILVA PERIUS 
RESUMO: O estudo vem sendo realizado em torno da seguinte questão inicial: como organizar coletivamente um refe-
rencial que contribua com os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos(EJA), em especial com a organiza-
ção da prática pedagógica do professor em sala de aula? Foi a partir da organização de um grupo de estudo que denomina-
mos de Grupo Estruturante que iniciamos o desenvolvimento de um projeto de formação continuada de professores com 
a participação da equipe técnica responsável pela modalidade de ensino e gestores das escolas da Rede Municipal de Ensino 
de Campo Grande/MS. A referida formação centra-se na escrita coletiva e reflexiva de um documento norteador denomi-
nado de Referencial Teórico Metodológico para EJA para contribuir na organização didática do trabalho docente nas salas 
de aula da Educação de Jovens e Adultos. O objetivo principal do trabalho é a reflexão crítica do grupo acerca das questões 
que envolvem os alunos dessa modalidade de ensino e também conhecer as experiências prévias dos professores que 
ocorreu por meio da coleta de dados e a seleção dos procedimentos necessários para atuação pedagógica com qualidade no 
contexto sala de aula, visando a transformação social. Os resultados preliminares apontam o compromisso do grupo com 
a leitura teórica e a escrita, com base na pesquisa que gera a produção científica que tem como culminância a organização 
do referencial visando a formação continuada em serviço a partir das dificuldades apontadas pelos professores.
PALAVRAS-CHAVE: PROPOSTA PEDAGÓGICA , FORMAÇÃO CONTINUADA , PROFESSORES DE EJA 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 
AUTOR(ES): VALDECY MARGARIDA DA SILVA 
RESUMO: A educação de jovens e adultos tenta tapar um buraco na exclusão social e a desmoralização do ensino. 
É preciso banir a idéia de ver a EJA como um trabalho emergencial, como se os resultados pudessem ser imediatistas, 
criando projetos provisórios, dando a entender que qualquer pessoa é capaz de desempenhar a função de educador de 
adultos. Pensar em educação inclusiva é refletir a respeito dos diferentes aspectos relacionados à oralidade e ao processo 
de alfabetização e letramento dos diferentes sujeitos de uma sociedade em suas especificidades biopsicossociais, culturais e 
antropológicas. A prática docente com adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados da Educação de Jovens e Adultos 
– EJA - evidencia a necessidade de uma organização curricular que considere o texto de uso social como principal recurso. 
Com a preocupação de aproximar o estudo da língua de seus usos, desenvolvemos em uma sala de aula de Educação de 
Jovens e Adultos de uma escola da rede municipal de ensino de Campina Grande - PB, um trabalho que visa, principal-
mente, o aperfeiçoamento da prática social da interação linguística através do desenvolvimento das habilidades do aluno 
de falar e ouvir, escrever e ler, em diferentes situações discursivas, ou seja, um ensino que visa o letramento. A experiência 
vivenciada mostrou que é necessário refletirmos sobre a complexidade inerente aos processos educativos vivenciados em 
nossas escolas, repensando estratégias de ação e o reconhecimento dos distintos modos de pensar e agir dos alunos em seus 
percursos rumo ao letramento e à inclusão social.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: COLEÇÃO GÊNEROS EM AÇÃO: UMA PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DO 
ALFABETIZADOR DE JOVENS E ADULTOS DA REDE SESI-SP
AUTOR(ES): VALERIA PENHA DE OLIVEIRA RUGGERI, PAULA HELENA DE ANDRADE 
QUERIDO 
RESUMO: O trabalho apresenta a Coleção Gêneros em Ação, material didático e ao mesmo tempo, proposta metodoló-
gica do Programa de Alfabetização Intensiva da rede SESI-São Paulo. Fruto de pesquisa e experimentação, o material vem 
revelando resultados positivos quanto à ampliação e à aquisição de novos conhecimentos na área de Língua Portuguesa, 
produzindo impactos significativos na tarefa de alfabetizar. A coleção “Gêneros em Ação“, que está em fase de conclusão, 
é composta por sete volumes, sendo um teórico-metodológico e seis teórico-práticos. Pautada na concepção sociointera-
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cionista, a coleção privilegia o desenvolvimento de gêneros discursivos organizados por agrupamentos: Informar, Instruir/
Prescrever, Argumentar, Relatar, Narrar e Expor. Cada volume teórico-prático oferece uma descrição do agrupamento, 
um estudo detalhado de três gêneros pertencentes a esse agrupamento, orientações para o trabalho com esses gêneros e 
sugestões de atividades, organizadas didaticamente na perspectiva de sequência didática. O objetivo é que prática e teoria 
se comuniquem durante todo o processo de estudo dos gêneros, retroalimentando-se. A utilização da coleção em classes 
de alfabetização de jovens e adultos não prevê um trabalho rigorosamente sequencial de exploração. A coleção está funda-
mentada em pesquisas nas áreas de Linguística Aplicada ao Ensino e à Educação, assim como nas diretrizes dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Nesta comunicação será focalizado o volume teórico-prático “Narrar”, que trata dos gêneros lenda, 
adivinha e anedota. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, GÊNEROS DO DISCURSO, MATERIAL 
DIDÁTICO 

TÍTULO: TEATRO DO OPRIMIDO - IMPLICAÇõES METODOLÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS
AUTOR(ES): WALDIMIR RODRIGUES VIANA - BOLSISTA PLENO DA FUNDAÇÃO FORD 
RESUMO: Apresento a seguir uma síntese do projeto de pesquisa: Teatro do Oprimido - Implicações Metodológicas para 
a Educação de Adultos, a ser desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG. 
A proposta nasce a partir de uma ampla experiência com a metodologia do Teatro do Oprimido, criada pelo brasileiro 
Augusto Boal. Visa analisar teórica e praticamente, à luz de Paulo Freire, as possibilidades desta forma de teatro para a for-
mação de adultos; homens e mulheres educandos da EJA, oriundos normalmente das classes trabalhadoras, promovendo o 
conhecimento e a criação artísticos, a postura política, bem como a acessibilidade cultural a partir do ambiente educacional. 
Dentre outros questionamentos a pesquisa pretende indagar: quais seriam outros caminhos para que o ensino da arte não 
seja uma falácia na escola formal? O Teatro do Oprimido, baseado na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, poderia ser 
uma oferta metodológica para a arte educação na escola formal e não formal, sobretudo na EJA? E a atual LDB 9394/96, o 
que ela diz ou omite sobre a questão da arte? Pelos fundamentos legais, onde podemos interferir e o que podemos projetar 
com nossa pesquisa? Como podemos “ler” este sistema teatral e a obra freiriana nos dias de hoje, neste tempo de velhas e 
novas opressões? Neste sentido, será feita uma abordagem qualitativa buscando dados que gerem interpretações e reflexões 
em torno do tema e sobre as práticas teatrais dos alunos que, por meio do método, serão criadores, fruidores e críticos tea-
trais. Em última análise, a pesquisa pretende verificar a contribuição pedagógica que pode emergir do Teatro do Oprimido, 
pensando em sua aplicabilidade no meio educacional e suas implicações efetivas para o ensino da arte, direcionada neste 
caso para educandos adultos na EJA.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, TEATRO DO OPRIMIDO, METODOLOGIA 

TÍTULO: REGISTRO ESCRITO DOS SABERES DOS ANTIGOS COLONOS DA CAFEICULTURA 
FLUMINENSE: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORAS DE 
PESSOAS JOVENS E ADULTAS DO CAMPO.
AUTOR(ES): WANDA MEDRADO ABRANTES 
RESUMO: Esta comunicação procura sistematizar o percurso metodológico da formação de educadoras de pessoas 
jovens e adultas assentadas pela reforma agrária, especificamente na dimensão da leitura e da escrita, parte integrante de 
uma proposta mais ampla de um projeto que visava inventariar, registrar e difundir os saberes dos antigos colonos da 
cafeicultura fluminense no município de Trajano de Morais, no estado do Rio de Janeiro. Coerente com os princípios 
político- pedagógicos da educação popular, a autora sinaliza a narrativa, a emancipação, a tessitura de conhecimentos em 
rede, a intertextualidade, enquanto “pistas” dos caminhos metodológicos que marcaram essa experiência formadora. Ainda 
fazendo parte desse trabalho, o diálogo com Paulo Freire, Boaventura Santos, Certeau e tantas outras pessoas (professoras, 
artistas, escritores, trabalhadores rurais, representantes de sindicatos) ajudam a compreender algumas questões que foram 
surgindo no cotidiano dessa experiência como, por exemplo, os níveis diferenciados de conhecimento de leitura e de escrita 
entre os assentados, incluindo a presença de uma pessoa analfabeta, desafiando a busca de modos de se ensinar a ler e a 
escrever. Finalmente, os resultados gerados pelo projeto, destacando-se toda a produção dos assentados (livro, fotografias, 
ilustrações) para registro dos saberes do colonato, serão apresentados e discutidos no coletivo, no intuito de ampliar as 
discussões práticas e de pesquisa na vertente da educação continuada de pessoas jovens e adultas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LEITURA E ESCRITA, FORMAÇÃO DE EDUCADORAS 
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SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: DESAFIO À CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
INCLUSIVOS.
AUTOR(ES): ADRIANA CUNHA PADILHA 
RESUMO: O acesso do aluno com deficiência introduziu mudanças na discussão sobre a função social da escola. Diante desta 
questão destacamos algumas indagações: como as práticas escolares estão se organizando frente a essas mudanças? Partindo do 
pressuposto de que os documentos expressam uma concepção de mundo, estariam estes refletindo tais questões sociais? O texto 
do projeto pedagógico da escola estaria dialogando sobre esse novo contexto? O ato de incluir não deve significar simplesmente 
matricular no ensino regular tais alunos, mas assegurar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica por 
meio de propostas e metas a serem discutidas e reconfiguradas no coletivo. Segundo Medel “as recomendações legais sobre 
educação inclusiva, constituem-se contexto legal e político que tem impacto na construção e implementação dos projetos político-
pedagógicos da escola” (2008, p.05). O objetivo deste estudo é refletir sobre a construção e desenvolvimento dos projetos político-
pedagógicos e sua relação com práticas escolares inclusivas. Os autores que fundamentam este estudo trabalham numa perspectiva 
crítica (Saviani, Jannuzzi, Veiga). Na construção dos dados realizaremos análise documental de seis projetos político-pedagógicos 
de escolas de grande, médio e pequeno porte elaborados no ano de 2008 abrangendo cinco regiões administrativas do município 
de Campinas SP. Os textos dos projetos político-pedagógicos serão analisados nas dimensões: formal ou técnica e política. Na 
dimensão formal analisaremos os seguintes elementos: a) as finalidades da escola; b) a estrutura organizacional; c) o currículo; d) 
o tempo escolar; e) o processo de decisão; f) as relações de trabalho; g) avaliação (Veiga 2007, p.23). Espera-se como resultado da 
pesquisa subsidiar propostas de construção de sistemas educacionais inclusivos.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, DEFICIÊNCIA, INCLUSÃO 

TÍTULO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PNE E LDB NA PRÁTICA: COMO SE EXECUTAM AS LEIS 
QUE REGULAMENTAM A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NO BRASIL?
AUTOR(ES): ADRIANO APARECIDO BEZERRA 
RESUMO: O Brasil é um país privilegiado no tocante as leis que regulamentam a inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. O artigo 208 da Constituição Federal, bem como os artigos 58, 59 e 60 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB definem parâmetros para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em 
classe comum da rede regular de ensino. Porém, a simples produção legislativa não representa uma mudança real para edu-
cação inclusiva, é preciso conciliar a política e a prática para que tenhamos um país realmente fundado nos princípios dos 
Direitos Humanos e da Declaração de Salamanca. Este artigo pretende fazer uma reflexão a respeito das práticas considera-
das inclusivas, documentadas por meio de pesquisa científica, e as determinações das leis que regulamentam tal modalidade 
de ensino. Assim, verificaremos como a Constituição, a LDB e o PNE são aplicados e se são aplicados pelas instituições de 
ensino, bem como se o Estado fornece condições de trabalho para os profissionais da rede regular de educação. Devemos 
lembrar que, segundo as leis, é papel do Estado fornecer instalações, transporte e materiais para que os profissionais da edu-
cação possam atuar na pedagogia de alunos com necessidades educacionais especiais. Os profissionais devem estar sempre 
atualizados quanto à metodologia e técnicas de ensino para melhor atender tal alunado . A inclusão dos alunos especiais 
no contexto da escola regular não é um ato de bondade ou de nobreza, nem pode ser considerado como tal, trata-se única 
e exclusivamente do reconhecimento de um direito moral e legal deste aluno. Por sua vez, é um direito moral e legal do 
professor ter condições, fornecidas pelo Estado, para exercer seu trabalho com qualidade e eficiência. 
PALAVRAS-CHAVE: ALUNOS COM NECESSIDADE EDUCACIONAIS ESPECIAIS , DIREITOS, INCLUSÃO 

TÍTULO: ENSINO DE ORDENAÇÃO DE PALAVRAS A CRIANÇAS E ADULTOS SURDOS
AUTOR(ES): ANA CAROLINA SELLA, DOMITILA SHIZUE KAWAKAMI GONZAGA, JULIANA 
BARBOSA CONSONI 
RESUMO: Apesar da maior parte dos seres humanos desenvolverem a linguagem sem que haja necessidade de programa-
ção, muitos estudos vêm mostrando que pessoas com deficiência precisam que tal programação exista para desenvolverem 
a linguagem falada pela comunidade da qual fazem parte. Dentre as habilidades que devem ser aprendidas está a gramática, 
que pode ser compreendida como um conjunto de regras que organizam a produção e a compreensão linguística dos indi-
víduos. Faz parte da gramática a sequenciação de comportamentos verbais. Haja vista a importância da sequenciação quan-
do se objetiva a comunicação, estudos que auxiliem na compreensão de como tal repertório é adquirido são necessários. 
O presente estudo investigou se, após o estabelecimento classes de palavras e após o ensino de uma sequência de palavras, 
outras palavras seriam ordenadas sem ensino direto. Participaram do estudo quatro crianças e quatro adultos surdos. Foram 
utilizadas doze palavras impressas. Na Fase 1, foram estabelecidas as classes de palavras 1) nomes próprios, 2) verbos e 3) 
complementos, através de um procedimento denominado escolha de acordo com o modelo. Na Fase 2, ensinou-se uma 
sequência nome próprio®verbo®complemento, seguida de testes para verificar a ordenação de outras palavras. Todas as 
instruções foram apresentadas na Língua Brasileira de Sinais. Na Fase 1, as três classes de palavras foram estabelecidas em 
uma média de 1 hora de ensino/participante. Na Fase 2, duas crianças e um adulto foram ensinados uma sequência nome 
próprio®verbo®complemento; os outros participantes demonstraram comportamentos de sequenciar imediatamente 
após a conclusão daFase 1. A questão mais interessante foi o fato de participantes, que em pré-testes não sequenciaram 
corretamente as palavras, o fizeram após o estabelecimento das três classes de palavras, sem ensino direto de seqüência 
alguma. Os resultados do presente estudo contribuem para a programação de ensino de pessoas com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, ORDENAÇÃO DE PALAVRAS, SURDOS 
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TÍTULO: A LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA NO 
BRASIL
AUTOR(ES): ANA PAULA RIBEIRO FREITAS 
RESUMO: O presente artigo objetiva-se a resgatar a luta pela garantia do direito à educação de um segmento social que 
foi duplamente excluído ao longo da história da educação brasileira: os jovens e adultos com deficiência. Para tanto, realiza 
um resgate histórico a partir da leitura dos principais textos legais constatando que o primeiro documento que garante 
efetivamente o direito à educação a esta população é a Constituição de 1988 (CF/88), uma vez que os demais documentos 
ora garantiam este direito apenas aos jovens e adultos, como a Constituição de 1934, ora apenas às pessoas com defici-
ência, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. A expansão do atendimento a esta população 
também ocorreu em períodos diferenciados, sendo que a educação de jovens e adultos foi a primeira a ter aumentado as 
taxas de matrícula, bem como a fazer parte do público-alvo das políticas governamentais (BEISIEGEL, 2004; GALVÃO, 
DI PIERRO, 2007; HADDAD, 2007; PAIVA, 2003), enquanto a educação das pessoas com deficiência continuava a ser 
responsabilidade das esferas não-governamentais (BUENO, 1993; CARVALHO, 1997; JANNUZZI, 2004; MAZZOTTA, 
1999). Atualmente, com as mudanças políticas, econômicas e sociais, jovens e adultos com deficiência têm assegurado o 
direito à educação, sendo destacada a importância dos mesmos terem acesso a um espaço comum de aprendizagem. Con-
tudo, apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios para que este direito saia da esfera do declarado para constituir-se 
uma realidade na vida desta população, sendo fundamental que ocorram mudanças no âmbito político, técnico-científico, 
pedagógico e administrativo, de modo a garantir aos sistemas de ensino acesso a recursos humanos, materiais e financeiros 
que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção de uma escola para todos.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

TÍTULO: VIVENDO, EXPERIMENTANDO, CRIANDO... FAZEMOS TEATRO. 
AUTOR(ES): ANA PAULA TIEKO DA SILVA 
RESUMO: A APAE/Valinhos, mantenedora da Escola de Educação Especial “Maria Antônia Celani“, desenvolve há 15 
anos o projeto de teatro que atende 10 pessoas com deficiência intelectual, formando assim o Grupo de Teatro Vem Ser. O 
grupo constrói, elabora, ensaia histórias a partir da realidade dos integrantes e/ou a partir de temas solicitados pelos con-
tratantes, com pesquisas prévias na realidade concreta, para a encenação. Com o teatro podemos trabalhar os aspectos do 
pedagógico e terapêutico, assim constituindo um grande recurso para o desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, afe-
tivo e afetivo-emocional, desenvolvendo habilidades de expressão, comunicação e principalmente de desinibição. Trabalha 
com a criação de histórias para a interpretação das mesmas. A atividade de Teatro dá condição de desenvolver a capacidade 
criativa do educando, trabalhar com a sua sensibilidade e proporcionar a interdisciplinaridade na entidade. A atividade Te-
atro oferece possibilidade de ampliar ainda mais o horizonte de conhecimentos, melhora sua auto imagem, além de torná-
los mais críticos e abertos ao mundo que os cercam. As apresentações das peças ocorrem em locais diversos tais como 
escolas, empresas, universidades, asilos, eventos (congressos, seminários etc.) comunidade de bairro. Realizamos, dentro 
deste contexto de trabalho, o projeto “ A pessoa com deficiência intelectual leva arte, cultura, música e lazer ao paciente no 
hospital“ trabalho voluntário realizado uma vez ao ano no hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos. 
O projeto do teatro, além da arte, está também e fundamentalmente esclarecendo sobre a deficiência, as possibilidades e 
as condições que as pessoas com deficiência intelectual tem de atuar e se desenvolver, quando concedidas as possibilidades 
para tal. Isto tudo exposto pelas próprias pessoas com deficiência. O Teatro sempre será um meio de informação, além da 
arte que descontrai e encanta muitas pessoas. VEM conhecer o trabalho realizado pelas pessoas com deficiência intelectual. 
SER consciente das inclusões sociais.
PALAVRAS-CHAVE: TEATRO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, INCLUSÃO SOCIAL 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 2

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A EXPERIÊNCIA 
DE CURITIBA.
AUTOR(ES): ANDREA MALMEGRIM ELIAS, JORDANA DE SOUZA SEHNEM ALVES 
RESUMO: Diante da diversidade de estudantes na escola, requisitando dos sistemas educacionais respostas que atendam 
às diferentes necessidades individuais, observam-se, em nosso país, importantes esforços para garantir o acesso universal 
à educação básica. O processo de construção de um sistema educacional inclusivo é responsabilidade de todos e leva a 
uma ampla discussão e posicionamento a respeito. Para tanto, foi criada na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba 
a Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais, que tem como finalidade coordenar os processos referentes 
à orientação e ao atendimento às necessidades educacionais especiais de estudantes das Instituições de Educação e Ensino 
Públicas Municipais. Tendo como base os fundamentos da educação inclusiva e os eixos norteadores das políticas da Secre-
taria Municipal de Educação e normas do respectivo Sistema de Ensino. Para a efetivação desse trabalho a coordenadoria 
conta com três gerências: a de Currículo de Educação Especial, a de Apoio à Inclusão e a do SITES (Sistema Integrado de 
Transporte para o Ensino Especial). O objetivo da Gerência de Currículo é subsidiar por meio de assessoramentos cons-
tantes e capacitação continuada, os profissionais que atuam com Classes Especiais, Salas de Recursos, Centros Municipais 
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de Atendimento Especializado e Escolas Municipais de Educação Especial. As ações da Gerência de Apoio à Inclusão ob-
jetivam assegurar o acesso e a permanência de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/ superdotação, de diferentes faixas etárias, em turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o 
desenvolvimento de seu potencial, através do atendimento adequado às suas necessidades. A Gerência do SITES tem por 
finalidade transportar os estudantes com deficiência às Escolas Especiais. Esta comunicação deseja compartilhar a experi-
ência do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REDE MUNICIPAL DE CURITIBA 

TÍTULO: A DANÇA COMO LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO DE SURDOS
AUTOR(ES): ANDREZA FERNANDA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Estudar a educação de surdos nos reporta não só a questões referentes aos seus limites e possibilidades, 
como também aos preconceitos existentes nas atitudes da sociedade para com eles. A inclusão do aluno com surdez deve 
acontecer desde a educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe utilizar os recursos de que necessita para supe-
rar as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos escolares, exercendo sua cidadania. A Língua de Sinais é, 
certamente, o principal meio de comunicação entre as pessoas com surdez e a dança facilita a comunicação entre surdos 
e ouvintes. Esse trabalho tem como finalidade mostrar que a dança pode auxiliar no processo de educação inclusiva de 
surdos, trazendo benefícios psicomotores e na sua vida social. Os surdos podem sentir os sons das músicas através de 
vibrações das ondas sonoras no corpo e no chão: percebem os ritmos e as pausas e captam rapidamente os movimentos 
da coreografia observando o professor. Eles necessitam de oportunidades para ampliar seus saberes, pois em sua maioria, 
enfrentam graves problemas de exclusão social e na aprendizagem escolar. O linguista Steven Pinker diz que “A linguagem 
é uma janela para a natureza humana, que expõe características profundas e universais de nossos pensamentos e sentimen-
tos”, e é isso que a dança proporciona aos surdos: faz com que a comunicação seja mais efetiva e permite ao surdo não 
apenas ver, mas transver o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: DANÇA, SURDEZ, LINGUAGEM 

TÍTULO: A RESSIGNIFICAÇÃO DA LIBRAS APÓS O DECRETO FEDERAL 5626/05 
AUTOR(ES): ANIZIA COSTA ZYCH 
RESUMO: Este trabalho é resultado de vivências, experiências e investigações relacionadas ao fator linguístico da comuni-
dade surda de Irati, considerando a importância da comunicação, na estruturação da cidadania. A língua de sinais constitui-
se em significativa marca da identidade e cultura surda, sendo na contemporaneidade, o fator decisivo da relação do surdo 
com o saber sistematizado, tendo reconhecidas suas especificidades além da escola. Como uma das mais importantes 
ferramentas de interação com o contexto sócio-cultural, o Decreto, enquanto organiza as novas bases de interação, liberta 
os surdos das amarras da estigmatização que até então esteve renegado. Ressignificando a interatividade histórico-sócio-
cultural e linguística da comunidade surda, situando-a no universo da intercomunicação. Portanto, no sentido de aprofun-
dar reflexõe referentes às transformações sociais que serão evidenciadas na organização política-social e educacional dos 
surdos, busca-se realizar o aprofundamento de estudos. No enfrentamento do desafio do discurso da escola inclusiva, de 
acolher a todos, o Decreto ousa investir na erradicação da exclusão deste alunado. Assim sendo, por meio deste documento, 
a Língua Brasileira de Sinais impõe-se como auspicioso instrumento de superação das adversidades linguísticas das pessoas 
surdas. Através do reconhecimento e respeito pela sua utilização no contexto escolar e segmentos adjacentes, certamente a 
população usuária desta linguagem estará resgatando sua identidade sócio-cultural.
PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS, DECRETO 5626/05, INTERCOMUNICAÇÃO 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DE PEDAGOGOS DOCENTES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL SOBRE A 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM ESTUDO DE CASO NA APAE DE TRÊS LAGOAS, MATO 
GROSSO DO SUL.
AUTOR(ES): BIANCA FERREIRA 
RESUMO: Com a afirmação da formação para a docência nos Cursos de Pedagogia após a instituição das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o referido curso, temos refletido sobre tal formação junto a linha de pesquisa História da formação 
e do desenvolvimento profissional do pedagogo, no interior do Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, História e 
Educação (GEPEFHE). Como desdobramento das atvidades da referida linha de pesquisa elegi as representações de peda-
gogos docentes das escolas especiais sobre a política de inclusão, pois afinal o que pensam a respeito da mesma? Como os 
pedagogos docentes em educação especial compreendem a política de educação inclusiva emanada da política educacional 
brasileira. Sendo assim, o estudo tem como principal objetivo coletar e analisar as representações dos pedagogos docentes 
de escolas especiais sobre a educação inclusiva. Procedendo à revisão bibliográfica sobre o tema, parece-nos que as vozes 
dos pedagogos docentes que atuam em educação especial não se fizeram ouvir, fato que justifica tal pesquisa em um 
cenário em que as APAES configuram um movimento de resistência à educação inclusiva de PNES em escolas regulares. 
Posto isto, logo se pretende responder, na conclusão desta pesquisa às seguintes indagações: quais as visões dos pedago-
gos docentes que atuam na APAE de Três Lagoas sobre a política de educação inclusiva? Como concebem a inclusão de 
estudantes portadores de necessidades educativas especiais em escolas regulares? Que conhecimentos este pedagogos tem 
sobre o delineamento legal da política de educação inclusiva? E, enfim, como se posicionam sobre tal política, posto que 
atuam em escolas que podem ser definidas como exclusivas, tanto no sentido da exclusividade do atendimento especial, 
quanto no sentido da exclusão destas crianças e adolescentes das escolas regulares. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES SOCIAIS, PEDAGOGOS, EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

TÍTULO: PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
AUTOR(ES): CHRISTIANA LOURENÇO LEAL 
RESUMO: Muitas são as discussões acerca de como ensinar Português para alunos com deficiência auditiva. Primeiramente, 
deve-se levar em conta que os surdos fazem parte de uma comunidade linguística própria e que é através de sua língua que eles 
estruturam seus pensamentos. Assim, não é possível ensinar qualquer “segunda língua” para estes alunos sem considerar sua 
“primeira língua”, mesmo sabendo que eles são uma minoria linguística inserida em um país que ainda engatinha em relação à 
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quebra de alguns preconceitos e paradigmas já ultrapassados. Em segundo lugar, é importante entender que, apesar de alguns 
dos nossos processos de referenciação (como o uso dos pronomes, por exemplo) também existirem em língua de sinais, há 
inúmeros recursos de coesão que existem em português, mas não na língua de sinais e vice-versa. Com base em minha experi-
ência de dois anos em sala de aula composta apenas por alunos surdos, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio 
de Janeiro, pretendo, com este trabalho, desenvolver um estudo inicial sobre os processos de referenciação que há na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), suas semelhanças e diferenças em relação às estratégias de referenciação que temos em Língua 
Portuguesa. O principal objetivo deste trabalho é, de alguma forma, fornecer subsídios para demais professores de Português 
que se deparem com uma questão recorrente e tão sem resposta: como ensinar Português para surdos?
PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, REFERENCIAÇÃO, ENSINO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 3

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: O DESCOMPASSO NA ESCRITA DO SURDO
AUTOR(ES): CONCEIÇÃO MARIA MARINHO DOS SANTOS 
RESUMO: As questões que envolvem a problemática da aprendizagem da língua portuguesa escrita pelo surdo têm 
sido motivo de preocupação de vários pesquisadores da área da surdez e educação. Estes trabalhos têm alimentado esse 
debate, demonstrando que apesar dos avanços significativos, ainda provoca inúmeros questionamentos que apontam para 
as questões sobre o descompasso existente na apropriação da língua portuguesa escrita pelo surdo. O objetivo deste artigo 
é refletir sobre a apropriação da língua escrita pelo surdo, tendo em vista que esse processo é extremamente complexo, já 
que as crianças surdas, de famílias ouvintes, não têm no seu convívio social o acesso a linguagem oral, dificultando assim 
a realização das práticas sociais; ou seja, o surdo quando chega à escola, geralmente não apresenta uma língua na qual ele 
possa se basear para aprender a língua portuguesa escrita, diferente das crianças ouvintes que possuem a influência da 
comunicação oral existente em sua língua materna. Por esse motivo, o surdo apresenta um atraso em seu desempenho 
linguístico escrito, principalmente nas produções textuais. As dificuldades de escritas se estendem também as situações de 
compreensão de leitura, nas quais eles usam mecanismos que se constitui como ferramentas cruciais para a aprendizagem 
da língua portuguesa escrita. Podemos assim dizer que é notório que a prática educacional ainda é excludente nas diversas 
atividades de ensino da língua portuguesa escrita. Dessa forma, os surdos constituem-se um público mais prejudicado, 
devido as suas necessidades específicas que são complexas e ainda ignoradas.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, SURDO, LINGUA PORTUGUESA 

TÍTULO: O ACOLHIMENTO CONTROLA E O CAOS É DEMOCRÁTICO? A DIFÍCIL “TAREFA” DE 
SONHAR COM OUTRA ESCOLA.
AUTOR(ES): CRISTIANE CORREIA TAVEIRA 
RESUMO: Construiu-se o objeto desta pesquisa no campo das representações sociais. As hipóteses em relação aos tipos 
de escolas acolhedoras e caóticas surgiram a partir de falas em que as escolas menores poderiam facilitar o acolhimento dos 
alunos com deficiência, manifesta na preferência de pais e professores ao sugerirem ambientes inclusivos. Generalizavam-
se nos discursos que as maiores escolas têm fama pior, em termos de confiabilidade no educar e no cuidar. As análises 
abrangem as redações produzidas por alunos de duas escolas, permitindo apreender a força das imagens e das práticas 
sociais que circulam em instituições e grupos. As redações na escola do tipo acolhedora partiram do texto “Flavia – flavia, 
a professora ao contrário” (Machado,1984), utilizado para que alunos imaginassem uma escola ao contrário. Os alunos não 
romperam, em suas redações, com o modelo de escola que vivenciam, trazendo as condições de aprisionamento que se 
exprime na metáfora o aluno “encarteirado”. A escola ao contrário é a demonstração daquilo que o aluno acredita que o 
professor aceite como desejável: o silêncio. A redação “O Ambiente Zen”, onde todos, antes de entrar na escola, teriam que 
tomar um calmante para tirar o estresse e “É preciso se acostumar com a escola” ilustram estas percepções. O contraste 
ocorre na escola caótica onde alunos precisaram pensar numa máquina que vai melhorar o mundo. Contra o instituído 
surgem redações como “Celebrita”, que se constitui numa máquina de trocar cérebros dos alunos, e a redação “ Máquina 
força X”, criada para melhorar a mentalidade dos professores. As escolas buscam afirmar a clientela a qual se destinam e a 
consolidar a perspectiva de educação inclusiva a qual estabelecem. O aluno precisa mostrar-se o mais próximo possível da 
normalidade exigida, do padrão de aprendizagem desejado pelos professores e a instituição, mesmo que não possa atender 
ao estabelecido.
PALAVRAS-CHAVE: ALUNO COM DEFICIÊNCIA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REPRESENTAÇõES SOCIAIS 

TÍTULO: GESTÃO EDUCACIONAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXOS DESSAS CONCEPÇõES 
NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.
AUTOR(ES): CRISTIANE LAZZERI 
RESUMO: O presente trabalho é resultado da apreciação de uma das categorias de análise estudadas na minha monogra-
fia de conclusão do curso de Especialização em Gestão Educacional. Para realizar esse estudo procurei refletir a respeito 
das repercussões da atual proposta de gestão educacional no ambiente escolar. Este texto pretende discutir os reflexos 
desta nova organização escolar no ideário dos gestores educacionais, aqui entendidos como todos aqueles que compõem a 
comunidade escolar, bem como a perspectiva da educação inclusiva. A partir da década de 90, muitas transformações vêm 
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sendo produzidas no âmbito da educação. O ensino brasileiro vem sofrendo muitas mudanças dinamizadas pelas políticas 
educacionais que orientam o fazer nas escolas. A política de inclusão é uma delas. Com o processo inclusivo os professores 
estão tendo que reestruturar suas concepções de educação e processo de ensino-aprendizagem. Porém, estes não se sen-
tem preparados para atender às demandas da política educacional inclusiva. A essa questão respondem: “é muito difícil”. 
No decorrer deste estudo busquei desvendar nas falas dos entrevistados, o que “é muito difícil”. O aporte metodológico 
utilizado na pesquisa foi a análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas junto aos gestores educacionais. As entrevistas revelaram que existe um mal estar instalado nas escolas 
que se evidencia no posicionamento dos profissionais docentes diante dos percalços diários do ambiente escolar. Estes se 
encontram desacreditados com sua prática. Os sentimentos de incapacidade e descredibilidade, diante da inclusão revelam 
por que é “muito difícil” incluir esses alunos.
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO EDUCACIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSÃO 

TÍTULO: VIVÊNCIAS DA INCLUSÃO NA ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE OS MODOS DE 
PARTICIPAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) E DO ALUNO(A) NA DINÂMICA DOS PROCESSOS DE 
INCLUSÃO.
AUTOR(ES): CRISTINA HULSHOF 
RESUMO: Este trabalho visa abordar a forma como ocorre a educação inclusiva na escola, tendo como perspectivas 
a atuação da criança e do professor na dinâmica de implementação das políticas publicas de inclusão. Busca, portanto, 
analisar o confronto entre os discursos sobre deficiência e educação e a concretização da educação inclusiva nas escolas, 
considerando como importante aspecto interveniente as condições materiais, sociais e políticas nos diferentes contextos 
da educação. Partindo do pressuposto de que este trabalho tem sua ancoragem teórica e metodológica na abordagem 
histórico-cultural, destacamos a importância do estudo dos processos de inclusão como uma atividade que diz respeito não 
apenas aos alunos, mas a todas as pessoas que na escola participam, de algum modo, das políticas de inclusão. Assim, en-
tendemos que além das limitações biológicas, a exclusão social dos indivíduos que apresentam deficiência torna-se também 
um obstáculo para seus desenvolvimentos. É preciso compreender, portanto, que os caminhos para o aprendizado destes 
diferem do comum, mas os objetivos educacionais devem ser os mesmos. Nesse sentido, entendemos como um desafio a 
proposta de pesquisar a emergência de proposta políticas de inclusão nos últimos anos, a sua relação com o cotidiano da 
escola brasileira e as suas implicações em termos do desempenho escolar da criança portadora de deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO SOCIAL 

TÍTULO: A INCLUSÃO NA PERSPECTIVA DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS
AUTOR(ES): DANIELA CRISTINA BARROS DE SOUZA 
RESUMO: A obrigatoriedade da inclusão escolar está assegurada por meio de leis e decretos elaborados em busca de uma 
sociedade que supere os processos de exclusão e segregação existentes em diferentes segmentos, começando pela educação. 
Diante da proposta educacional, sabemos que as escolas podem se organizar de formas diferentes. No Brasil, um destaque 
significativo pode ser dado a instituições públicas e privadas de ensino. Independentemente de sua natureza administrativa, 
todas as escolas brasileiras devem se abrir para o ensino universal, atendendo todos que precisem fazer parte de seu alunado. 
Assim, pode-se afirmar que a educação inclusiva não existe apenas para o ensino público. As escolas privadas também pre-
cisam obedecer à legislação e aos anseios da sociedade, o que quer dizer garantir acessibilidade e os recursos pedagógicos da 
Educação Especial. Diante disso, a opção pela escola pública ou privada deve ser da família que precisa ter a possibilidade 
de escolher qual é a melhor escola para seu filho, tenha ele deficiência ou não. É fato que a inclusão se faz presente nessas 
diferentes escolas e saber como cada uma delas está lidando com essa situação é pertinente, uma vez que apesar de pro-
postas pedagógicas diferentes e ainda que organizadas em diferentes instâncias, as escolas estão sob o regimento da mesma 
lei. Para tanto, este relato resulta de uma pesquisa de Mestrado da linha de Pesquisa “Práticas Educativas e Formação de 
Professores” do Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT/Unesp. Essa pesquisa objetiva mostrar por meio de 
um estudo de caso como quatro escolas públicas e privadas de um município do interior do Estado de São Paulo se orga-
nizaram e modificaram seus currículos e a gestão escolar para vivenciar as experiências de inclusão escolar quando o corpo 
discente teve alunos com deficiência matriculados, conseguindo resultados favoráveis.
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO , CURRÍCULO, ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NO COTIDIANO DE CRIANÇAS COM BAIXA VISÃO
AUTOR(ES): DANIELA FERNANDA FERREIRA COSTA, MARIA ELISABETE RODRIGUES FREIRE 
GASPARETTO 
RESUMO: A presente comunicação mostra projeto de leitura e escrita desenvolvido no Centro de Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação Prof. Dr. Gabriel Porto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - CEPRE/
FCM/UNICAMP, durante o ano de 2007, com crianças com baixa visão em idade escolar. A baixa visão pode restringir 
e limitar o desempenho dessas crianças nas atividades de leitura e escrita. Portanto, este trabalho surgiu como proposta 
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aos escolares que participam do Programa Infantil de Deficiência Visual do CEPRE para a efetivação do uso de recursos 
de tecnologia assistiva nas atividades de leitura e escrita durante o processo de habilitação e reabilitação. O trabalho teve 
como objetivos: incentivar os escolares com baixa visão a fazerem uso dos recursos de tecnologia assistiva nas atividades de 
leitura e escrita, verificar a adesão ao uso do auxílio prescrito e estimular a leitura e a escrita entre os participantes. Realizou-
se um estudo de natureza qualitativa, baseada em princípios da pesquisa participante, focalizando as declarações e ações 
dos sujeitos durante as atividades de leitura e escrita com o uso de recursos de tecnologia assistiva. As atividades de leitura 
e escrita tiveram como projeto, o tema gerador, “O Cotidiano“, no qual os escolares apresentavam narrativas do próprio 
cotidiano, ou de notícias de sua cidade, escola e mundo utilizando os recursos de tecnologia assistiva disponível. Portanto, 
a partir das vivências, verificou-se que o acesso à leitura e escrita foi facilitado, porque os escolares sistematizaram o uso 
de recursos de tecnologia assistiva na rotina diária o que proporcionou maior autonomia e independência no desempenho 
dessas atividades, ampliando as ações além do âmbito escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, BAIXA VISÃO, RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

TÍTULO: SENTIDOS LEGITIMADOS E SILENCIADOS SOBRE A INCLUSÃO/EXCLUSÃO NO 
CONTEXTO ESCOLAR
AUTOR(ES): DANIELA GIORGENON 
RESUMO: Este trabalho orientado pela Profª Drª Lucília Maria Sousa Romão, ancora-se na Análise de Discurso (AD) de 
matriz pechetiana, referencial teórico que objetiva compreender como a língua faz sentido em seu entrelaçamento com a 
história e com o(s) sujeito(s). Toma a linguagem como objeto não transparente e analisa a relação do sujeito com o sentido, 
caracterizando como uma posição discursiva que, em determinado contexto sócio-histórico, faz falar certos sentidos e não 
outros, movido pelo mecanismo da ideologia que fixa um dizer naturalizando um efeito como evidente e o apagamento 
de outras significações. Neste trabalho, que é parte do projeto de mestrado ainda não concluso, intitulado “Sentidos de 
inclusão e exclusão na voz de sujeitos escolares”, buscamos escutar e analisar as vozes do sujeito-professor a respeito da 
inclusão de crianças e adolescentes nomeados como “com deficiência mental” no ensino fundamental. Considerando a 
teoria da AD, sinalizamos que o sentido sobre/de inclusão é determinado pelas posições ideológicas definidas pelas posi-
ções de poder/não-poder manifestas no contexto sócio-histórico. Iremos então rastrear o modo como a ideologia assujeita 
os sujeitos-escolares em sujeitos de seus discursos, observando como eles, afetados pela posição que ocupam na escola, 
nomeiam e assumem posições discursivas sobre a inclusão/exclusão escolar. Buscamos refletir sobre a inclusão torcendo 
os fios discursivos pelo avesso, escutando no dizer os sentidos silenciados.
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITO, SENTIDO, INCLUSÃO ESCOLAR 

TÍTULO: LIVROS EM NOVOS FORMATOS: NOVOS TEMPOS PARA MÚLTIPLOS LEITORES
AUTOR(ES): DEISE TALLARICO PUPO, CELMA DOS ANJOS DOMINGUES 
RESUMO: O objetivo do trabalho é apresentar um panorama sobre as recentes discussões acerca do Livro Aces-
sível e sua importância. A evolução das civilizações seria impossível se o conhecimento não fosse registrado em 
algum suporte. Da Antiguidade até o século XXI, os seres humanos descobriram materiais diversos para contar suas 
descobertas, inventos, histórias e poemas: papiro, pergaminho, tábuas, até a era do papel que, desde o século XII, tem 
sido um aliado seguro para a escrita. Avanços na captação e divulgação de informações e conhecimentos são firma-
dos ao longo da história. A década de 90 é marcada por movimentos pela inclusão e pela legislação condizente, que 
coincidem com os avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação, contribuindo para o acesso à leitura por 
pessoas com deficiência. A Política Nacional do Livro, expressa na Lei nº 10.753 de 30 de outubro de 2003 propõe às 
pessoas com deficiência visual o direito de serem consumidores de Livros Acessíveis, destacando-se: livro em sistema 
braille; livro em áudio (produzido por meio de voz humana ou sintetizada); livro digital (magnético e ótico, escrito 
em código binário, cujos arquivos devem ser compatíveis com leitores de tela); livro em caracteres ampliados (para 
pessoas com baixa visão, respeitando-se os contrastes, espaçamento entre caracteres, linhas e colunas, qualidade da 
impressão, numeração das páginas, dentre outros detalhes técnicos). O livro em formato Daisy é uma modalidade 
de livro acessível em formato digital que integra recursos de leitura visual, sincronizada à narração em áudio, com 
navegabilidade plena (anotações, marcadores e apresentação de imagens). Pode ainda apresentar o texto na tela do 
computador em vários estilos para atender à demanda de pessoas com deficiência visual.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO ACESSÍVEL, INCLUSÃO, BIBLIOTECA ACESSÍVEL 

TÍTULO: O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE LETRAMENTO DA CRIANÇA SURDA
AUTOR(ES): DENISE MARINA RAMOS, ZILDA MARIA GESUELI 
RESUMO: Sabe-se que o ambiente familiar é de suma importância para o processo de aprendizagem da 
criança. No caso da criança surda, ressalta-se ainda a influência da qualidade da interação família/criança 
surda na formação da auto-imagem do surdo (Silva, 2003), a qual contribui significativamente para o seu 
desenvolvimento linguístico-cognitivo. No rastro de tal discussão, a presente pesquisa tem como objetivo 
observar o papel da família na aprendizagem do português escrito como segunda língua da criança surda. 
O uso da língua de sinais como primeira língua é de fundamental importância, pois é por meio dela que as 
crianças buscam ler e interpretar o português escrito. Pelo fato de não ouvir, o surdo faz uso diferenciado 
da oralidade, apoiando-se menos e indiretamente na relação escrita/oralidade, daí considerarmos também o 
aspecto visual da escrita como um fator relevante para o processo de aquisição do português. A imagem deve 
ser considerada como um fator constitutivo no processo de letramento de alunos surdos. Para a realização 
da pesquisa, estaremos atuando com um grupo de crianças surdas na faixa etária de 6 a 8 anos, filhos de pais 
ouvintes, inseridos na rede regular de ensino e em processo de aquisição da escrita. No contato com mães 
em interação com seus filhos surdos, observamos que as crianças cuja família assume a língua de sinais como 
primeira língua e entende a escrita do português como o aprendizado de uma segunda língua, propiciando 
maior contato com material escrito e partindo de um contexto significativo, apresentam melhor desempenho 
na produção escrita.
PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, LETRAMENTO, FAMÍLIA 
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TÍTULO: ATENDIMENTO ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP
AUTOR(ES): ELAINE ALVES RAIMUNDO 
RESUMO: A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME – SP) vem buscando firmar sua política de atendi-
mento a alunos com necessidades educacionais especiais, mais especificamente ao longo das duas últimas décadas, período 
no qual configurou e vem implementando diretrizes da educação especial na educação básica. Nos últimos cinco anos, esse 
atendimento educacional especializado é regido pelo Decreto nº 45.415 e pela Portaria nº 5.718, ambos de 2004. Nesses 
documentos, a SME – SP privilegia o atendimento do referido alunado em classes comuns de sua rede de ensino, de acordo 
com os princípios da inclusão social e escolar, e institui os chamados Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 
(Cefai), os quais tornaram-se referência para o desenvolvimento dos trabalhos relativos à inclusão escolar. Os princípios 
que a legislação local define para a inclusão escolar referem-se a assegurar a educação para todos, prevendo flexibilização 
curricular, acessibilidade física, além de formação inicial e continuada de professores, estando em sintonia com a legislação 
nacional – Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394 de 1996). Existem 
13 Cefai, cada um desses ligado a uma das 13 Diretorias Regionais de Educação que são as responsáveis pelas escolas 
municipais da região do município de São Paulo que abrangem. Com esse horizonte reflexivo em vista, esse trabalho visa o 
confronto entre as práticas dos centros com o previsto em legislação, uma vez que estes são considerados referência para as 
tomadas de decisões relativas à inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais. Tem como propósito 
sistematizar e analisar as condições de implementação dos centros localizados em três diferentes regiões do município de 
São Paulo: o Cefai Butantã, localizado na região Oeste; o Cefai Guaianases, localizado na região Leste e o Cefai Jaçanã – 
Tremembé, localizado na região Norte.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, POLÍTICA EDUCACIONAL , MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 5

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: LEITURA DA VIOLÊNCIA SOCIAL: UM DESAFIO À POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM 
DIREITOS HUMANOS
AUTOR(ES): ELIAS CANUTO BRANDÃO 
RESUMO: Considerando o índice de violência ocorrido nas instituições de ensino nos últimos anos e amplamente divul-
gado pela mídia escrita, falada e televisiva, objetivamos discuti-lo como desafio à política de educação em direitos humanos, 
visando compreender as interferências e desgastes sobre educadores, educandos, corpo pedagógico, direção e pais. É 
nosso objetivo analisar o grau da violência e como conflita com a Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH), o Estatuto da Criança e do Adolescente e, em que situação/momento a violência explode nos espaços 
educativos. É preocupação compreender se os reflexos são de ordem moral, psicológica e jurídica e por que repercutem na 
mídia, resultam em Boletins de Ocorrências (B.O), sindicâncias, ameaças de alunos sobre educadores ou vice-versa, além de 
demissões por justa causa. Observaremos em caso de investimentos em políticas públicas de prevenção social e econômica, 
a exemplo de políticas para o primeiro emprego aos jovens e salários descentes para os docentes, se a violência tomaria di-
mensões ao ponto de interferir e prejudicar na aprendizagem dos educandos e no lado profissional, moral e psicológico dos 
docentes. Investigaremos a situação atual dos jovens brasileiros que não estudam, não trabalham e o grau de analfabetismo, 
confrontando-os com dados sobre o emprego/desemprego de jovens considerados em situação de risco, vulneráveis à 
violência social, política, econômica e cultural. Estudaremos também se o índice de criminalidade sofre alteração nos locais 
onde são implementados programas de esporte e lazer, música, pintura, teatro, direitos humanos, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, JOVENS EM SITUAÇÃO 
DE RISCO 

TÍTULO: APRENDIZAGEM PARA TODOS
AUTOR(ES): ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS 
RESUMO: O que pretende-se abordar neste texto é a necessidade de uma educação inclusiva, objetivando contribuir para 
o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para um novo paradigma que se impõe na renovação do modelo edu-
cacional vigente. Sabe-se que inclusão é um processo, pois é mais que um estado de mudança que ocorre quando de uma 
necessidade imediata, mas é um processo que interfere nas relações dentro da escola que se prepara para ser acolhedora, 
competente, assegurando a aprendizagem a todos os educandos. Na política educacional do município de Ponta Grossa 
se busca a qualidade de educação a todos, respeitando-se as diferenças. Para assegurar que todos os alunos tenham con-
dições adequadas para a aprendizagem, eliminou-se barreiras que dizem respeito à acessibilidade física, como barreiras ao 
aprendizado, garantindo ferramentas adequadas para que todos pudessem aprender. Não somente garantindo o acesso ao 
ensino regular ou a integração do sujeito no ambiente, mas assegurando que o mesmo compartilhe dos mesmos direitos 
destinados aos alunos ditos “normais” . Planejou-se medidas curriculares específicas, além de individuais. As adaptações 
curriculares indicam uma proposta coerente, baseada, antes de tudo, em processos e atividades que ocorrem na escola, e 
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não em produtos e resultados. É um processo coletivo de tomada de decisões voltado a ajustar a resposta educativa às dife-
rentes características e necessidades dos alunos, tendo em vista garantir-lhes o pleno acesso ao ensino e à cultura. Os resul-
tados obtidos com tal prática demonstram que todos são capazes de aprender, mas que precisam ser estimulados. Todos os 
trezentos e dois alunos incluídos na Rede Municipal de Ensino tiveram algum avanço na aprendizagem e 74 avançaram para 
a segunda etapa do Ensino Fundamental. Os referidos alunos participam de concursos, projetos e atividades educacionais 
diversas. Não são meramente incluídos, mas já são parte do contexto.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, INCLUSÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS 

TÍTULO: CONTRIBUIÇõES DA COMUNICABILIDADE DAS IMAGENS DOS LIVROS DIDÁTICOS 
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA ALUNOS SURDOS
AUTOR(ES): ERNANI NUNES RIBEIRO 
RESUMO: Resumo de pesquisa de mestrado em educação que propõe analisar a comunicabilidade das imagens como 
linguagem suplementar e complementar nos textos didáticos. As hipóteses abordadas para tal pesquisa são que as imagens 
contidas nos livros didáticos não são exploradas como facilitadoras comunicacionais. As imagens presentes nos livros nem 
sempre são intencionalmente usadas para complementar ou suplementar a informação textual. Dentro deste foco é pro-
posto discutir as contribuições da comunicabilidade das imagens no livro didático abordando uma educação coerente com 
as orientações recentes de uma perspectiva inclusiva. A partir do enfoque que a educação deve ser, para todos, no formato 
da inclusão, com qualidade, igualdade de condições e oportunidade em todo o processo educacional. Compreendendo 
que o processo de comunicação se faz presente em todas as esferas de conhecimento, as imagens têm grande destaque. 
A importância do estudo das imagens tem sido discutidas e aprofundadas em pesquisas no campo da semiótica social, da 
psicologia cognitiva e em estudos culturais entre outros, a exemplo a tradução intersemiótica usada pela áudio-descrição, 
proposta que é discutida e usada na fundamentação teórico-metodógico deste trabalho, pois compartilha o interesse de 
melhor compreender as relações entre imagens e aprendizagem. As leituras de textos imagéticos em livros didáticos podem 
ser um instrumento para atender a tal dinâmica de sala de aula, tendo destaque como uma contribuição significativa para 
educandos surdos, visto que estes sujeitos têm nas imagens maior relação com sua realidade cotidiana. A partir do estudo 
das contribuições da comunicabilidade das imagens, podemos encontrar mecanismos para favorecer o processo cognitivo, 
favorecendo o acesso ao conhecimento, a sociedade e a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, IMAGENS, INCLUSÃO 

TÍTULO: A MÚSICA NA PONTA DOS DEDOS: ENSINO E DIFUSÃO DA LEITURA E ESCRITA 
MUSICAL EM BRAILLE.
AUTOR(ES): FABIANA FATOR GOUVÊA BONILHA, CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 
RESUMO: Este estudo, realizado em nível de Doutorado e apoiado pela FAPESP, tem por motivação a experiência pes-
soal de sua autora como musicista com deficiência visual. Nele são problematizados o ensino e a difusão da musicografia 
Braille. Esta, por sua vez, consiste no código por meio do qual as pessoas cegas lêem e escrevem partituras. Existem dife-
renças qualitativas entre a musicografia Braille e a notação musical em tinta. Pressupõe-se que a compreensão do processo 
cognitivo inerente à leitura musical em braille constitui um subsídio à formulação de uma proposta educacional que norteia 
o ensino dessa notação. Este trabalho tem por objetivo abordar o processo cognitivo inerente à leitura musical em braille, 
tendo em vista a elaboração de uma proposta educacional em prol do ensino desse código. Mediante o estudo da normati-
zação contida no “Novo Manual Internacional de Musicografia Braille”, tornou-se possível enumerar os principais desafios 
enfrentados dentro do processo de ensino-aprendizado dessa notação. A partir de um referencial qualitativo, neste estudo 
aborda-se a estruturação dessa proposta educacional, a qual possa ser aplicada em diferentes contextos, considerando-se 
as demandas dos estudantes com deficiência visual, e a realidade das escolas de música brasileiras. O presente trabalho visa 
também investigar ferramentas tecnológicas voltadas para a produção de partituras em braille e elaborar procedimentos 
para transcrição dessas obras. Com base nos dados coletados, está sendo produzido um material, de caráter pedagógico e 
reflexivo, que subsidia o trabalho de educadores e alunos cegos.
PALAVRAS-CHAVE: MUSICOGRAFIA BRAILLE, DEFICIÊNCIA VISUAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

TÍTULO: A MEMÓRIA COMO DIREITO: CONTRIBUIÇõES DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PARA O 
PROCESSO DE INCLUSÃO DOS SURDOS
AUTOR(ES): GABRIELE VIEIRA NEVES 
RESUMO: Historicamente foi negado aos surdos o direito de se comunicarem e de serem educados em sua língua natural: 
a língua de sinais. Esta dupla negação de direitos os colocou durante muito tempo às margens dos processos formais de 
educação. Pode-se observar isto claramente ao tomar-se como exemplo a cidade de Caxias do Sul – RS, onde a educação 
escolar dos surdos é um processo que efetivou-se como política pública somente a partir da década de 1960, com a cria-
ção de uma escola especial de ensino fundamental, que passou a atender à demanda de ensino médio apenas a partir de 
2001. Mas a exclusão não se dá apenas no plano das políticas públicas. Assim como outras minorias culturais, os surdos 
de Caxias do Sul têm sua história narrada apenas no plano do relato informal, passado de geração em geração. O silêncio 
historiográfico também é uma forma de exclusão e de negação do direito à memória. Resgatar sua história é não permitir 
que sua trajetória de luta por participação social e efetivação de direitos se perca no tempo, valorizando sua cultura e suas 
experiências enquanto seres humanos e enquanto comunidade que também contribuiu para a construção da história do 
município. Neste sentido, o presente estudo além de fazer uma breve recuperação histórica da educação dos surdos tendo 
como referencial teórico-metodológico a História Cultural, objetiva refletir sobre a relevância da realização de trabalhos so-
bre história da surdez, especificamente na área da História da Educação, e com isto, trazer algumas reflexões que surgiram 
em decorrência da elaboração do projeto de dissertação de mestrado para Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA, SURDEZ, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
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SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 6

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: OFICINAS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONSTRUINDO A INCLUSÃO SOCIAL. 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE EDUCADORES EM SERVIÇO 
AUTOR(ES): GLEIDIS ROBERTA GUERRA, DEIGLES GIACOMELLI AMARO 
RESUMO: A construção da Educação Inclusiva e Inclusão Social é um processo que deve se dar com a participação e o 
envolvimento de todos e o constante investimento na formação profissional. A partir deste princípio, o Centro Municipal 
de Educação Inclusiva “Cleberson da Silva” – CEMEI tem como objetivo oferecer ações de apoio que contribuam para 
este processo. O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta, para o ano de 2009, de uma das ações de formação conti-
nuada da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município de Mauá. As OAEDI têm como objetivos: discutir 
de forma sistematizada os conceitos, princípios e práticas da educação e da sociedade inclusiva; constituir-se um espaço 
de discussão e reflexão sobre as necessidades específicas para o desenvolvimento das pessoas considerando suas caracte-
rísticas e referendadas pelo princípio da Inclusão Social; possibilitar um espaço de troca de conhecimentos e experiências 
individuais e coletivas valorizando a vivência pessoal e profissional de cada participante. A proposta de trabalho 2009 conta 
com 7 módulos com temas desencadeadores diferentes, cada um com 7 encontros de 2h30 de duração, perfazendo um 
total de 17h30 presenciais, sendo: Módulo I – Adaptação de atividades, recursos e sistemas de comunicação alternativa; 
Módulo II – Desenvolvimento e Aprendizagem; Módulo III – Gestão na Prática Inclusiva; Módulo IV – Compreendendo 
as deficiências e suas características; Módulo V –Avaliação na educação inclusiva; Módulo VI – Primeiras Noções de Braille; 
Módulo VII – Primeiras Noções de Libras. Para complementar as 20 horas de trabalho, o participante desenvolverá um 
trabalho de registros e reflexões, em um caderno denominado Caderno de Atividades. O objetivo deste caderno é que, de 
uma maneira singular, cada participante realize seus registros e marcas, apontando suas vivências no grupo como forma de 
auxiliar a aprendizagem e retomar o conteúdo das reflexões realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSÃO SOCIAL 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: A PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS DAS SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): HEYDE APARECIDA PEREIRA DE JESUS 
RESUMO: Apresentam nesta comunicação parte dos resultados de um estudo de caso etnográfico, numa abordagem 
qualitativa, que teve por objetivo conhecer a concepção de educação em direitos humanos de uma escola estadual de 
periferia das séries iniciais do Ensino Fundamental. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: observação 
do cotidiano escolar, entrevistas do tipo semi-estruturadas com a direção escolar e coordenação pedagógica, professoras, 
funcionárias(os), alunos e alunas e análise do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar. Após a Constituição de 
1988, o Estado democrático admite os direitos humanos como parte integrante do arcabouço jurídico e institucional, das 
políticas sociais e da cultura democrática, tornando a educação em direitos humanos tema central da política de Estado. Em 
2003 o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos lançou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
tendo sua versão finalizada em 2006. O documento contempla dentro dos cinco grandes eixos de atuação a educação bási-
ca. A partir de um recorte da análise de dados optou-se para neste momento explicitar a percepção das professoras acerca 
da educação em direitos humanos, sobre as possibilidades e possíveis dificuldades em desenvolvê-la. O estudo revelou que 
a escola é uma organização complexa e deve ser estudada por dentro para que a pesquisa acadêmica possa contribuir para 
o desvelar dos fatores que dificultam a concretização desta educação. A pesquisa reafirmou os direitos humanos como 
indivisíveis e interdependentes nesta sociedade capitalista que a tudo e a todos consome e atestou que esta perspectiva de 
educação se expressa mais nos princípios e condutas que regem o cotidiano escolar do que nas informações e discursos 
transmitidos porque ensinar alguém a ser justo, por exemplo, não se confunde com ensinar o conceito de justiça, dado que 
a conduta não ocorre simplesmente da posse ou ausência de uma informação.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, DEMOCRACIA 

TÍTULO: PRECONCEITO E/OU FALTA DE ACESSIBILIDADE À LEITURA: DESAFIOS PARA 
INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 
AUTOR(ES): JACIETE BARBOSA DOS SANTOS, SILVIO ROBERTO SILVA CARVALHO 
RESUMO: Esse trabalho apresenta uma reflexão sobre as implicações do processo de inclusão de estudantes com defi-
ciência no ensino superior e a necessidade de acessibilidade à leitura como condição imprescindível para o desempenho 
acadêmico desses sujeitos. Trata-se de um estudo desenvolvido no âmbito do projeto de doutorado em Educação do PP-
GEduc/UNEB(2009/2012). Com esse trabalho pretende-se verificar se há uma relação entre o nível de acessibilidade de 
instituições de Educação Superior e manifestação de preconceito sob forma de discriminação e segregação de estudantes 
com deficiência “incluídos” no contexto universitário. Interessa-nos entender, sobretudo, como o preconceito se apresenta 
em relação aos estudantes com deficiência “incluídos“ no contexto universitário. As questões que permeiam essa investiga-
ção são: será que a falta de acessibilidade predispõem os sujeitos ao preconceito em relação aos estudantes com deficiência 
“incluídos” na universidade? Como reagem os sujeitos na universidade, diante da convivência com estudantes com defici-
ência? Será que as experiências de leitura com estudantes com deficiência contribuem para a manifestação/enfrentamento 
do preconceito? Será que a garantia da acessibilidade interfere nas expectativas de gestores, docentes, coordenadores de cur-
so, funcionários e colegas em relação ao de desempenho acadêmico de estudantes com deficiência “incluídos” no contexto 
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universitário? Será que o acesso à leitura contribui para inclusão dos estudantes com deficiência no contexto universitário? 
O trabalho inicia-se com a justificativa para realização da pesquisa, para em seguida discutir questões sobre o preconceito, 
a falta de acessibilidade de estudantes com deficiência no contexto universitário e a leitura como condição inexorável para 
inclusão sócio-educacional das pessoas com deficiência na universidade. Deficiência + Preconceito + Inclusão 
PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA , PRECONCEITO, INCLUSÃO 

TÍTULO: SOCIEDADE, COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL ATRAVÉS DA ARTE-EDUCAÇÃO
AUTOR(ES): JARBAS PARISE MOSCATO 
RESUMO: O trabalho reúne as reflexões acerca dos elementos presentes no processo educativo em educação especial 
e a forma com que a figura do deficiente foi sendo constituída perante a sociedade e como esta mesma sociedade foi se 
responsabilizando com estas pessoas. A partir da ótica do professor traz a tona questões relacionadas a comunicação, e 
a relação comunicativa entre os seres humanos que vivenciam padrões culturais diferentes. Percebe-se o ensino de artes 
como possibilidade de leituras pelos seres humanos e com isso fortalecer o potencial no desenvolvimento educacional em 
educação especial. São elaborações acerca da arte em suas diferentes linguagens, não priorizando uma sobre a outra, mas 
tratando o espaço dialógico desta mediação como criatividade e produção de estruturas de comunicação para ampliar as 
possibilidades de inclusão. Cabe lembrar que a desorganização das funções superiores leva os alunos a um desestímulo 
do aprendizado ao qual se reflete em todos os ambientes em que ela se encontra seja na família, sociedade ou escola. Por 
isto torna-se necessário um planejamento de um currículo que envolva a comunidade escolar juntamente com a família 
nestes espaços de relações onde a escola não o alcança. As relações de convivências estabelecidas nestes espaços são de 
extrema importância para os sujeitos, quando uma pessoa presta atenção na atividade realizada pela outra, e esta percebe 
que esta sendo observada, constituísse ai uma relação de troca, a possibilidade de comunicar e com isso instaurar a relação 
dialógica na aprendizagem. Desta forma as ações afirmativas e o compartilhamento de experiências dos diferentes campos 
do saber caracterizam o desafio da integração das inter-relações sociais, que possam garantir os direitos das pessoas com 
deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTE-EDUCAÇÃO 

TÍTULO: O TRAJETO DE UMA EXPERIÊNCIA DE PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA A PARTIR 
DA INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
AUTOR(ES): JOCINARA LOPES DE OLIVEIRA, SUZELEI DE CÁSSIA SOUZA 
RESUMO: Há muitas opiniões - algumas divergentes - sobre a inclusão e este é um assunto polêmico. Sabemos da impor-
tância da comunicação no processo de ensino-aprendizagem e que, para o surdo, a língua de sinais, como primeira língua, é 
primordial para auxiliar no seu desenvolvimento. Mas e quando o professor recebe um aluno surdo numa sala de ouvintes, 
sem o apoio de intérprete? A partir da trajetória, no decorrer do Ensino Fundamental, de um aluno surdo inserido numa 
escola de ouvintes, e com especial destaque nos anos de 2002 e 2003, esta comunicação tem como objetivo relatar e refletir 
sobre essa experiência de inclusão, numa escola da Rede Municipal de Campinas e do trajeto da professora e da família 
na busca de envolver a comunidade escolar nesse processo de aceitação da diferenças. Tal experiência passou por várias 
etapas que envolveram estudos, dificuldades na sensibilização da comunidade escolar, integração escola-família e escola-
universidade, além de várias iniciativas na prática pedagógica da professora em sala de aula e fora dela. Esse trabalho teve 
como desdobramento um projeto de Estudo de Libras na escola, que contou com a participação da comunidade escolar e 
extra-escolar, em desenvolvimento até os dias de hoje. Apesar do referido aluno já ter se formado, continuamos recebendo 
o apoio voluntário de sua família nos nossos grupos de estudos de Libras. Nas avaliações do Projeto Pedagógico da escola 
e dos envolvidos no processo, essa experiência foi uma iniciativa que possibilitou reflexões e transformações em nosso 
cotidiano escolar. Como suporte teórico, serão utilizadas as reflexões de Silva (2005), Góes e Laplane (2007).
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO, INTERAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS 
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: AS DIFICULDADES DA AÇÃO INTERPRETATIVA VIVENCIADAS PELOS INTÉRPRETES 
DE LIBRAS NA CIDADE DO RECIFE
AUTOR(ES): KARLA PATRICIA RAMOS DA COSTA 
RESUMO: A interpretação constitui-se uma das atividades mais antigas da história. Os primeiros intérpretes foram os 
hermeneutas, que se propunha a traduzir a vontade divina para o povo. Seguindo essa trajetória, antes do Renascimento, os 
intérpretes eram muito pouco mencionados o que pode ser atribuído à primazia do texto escrito sobre a oralidade. Mesmo 
quando essa atividade começou a ser realizada com mais frequência, os usuários desses serviços não distinguiam, como 
atualmente é feito, as diferentes categorias de intérpretes, tais como: intérpretes de conferências, de tribunais, acompanha-
mentos, educacionais etc. Nesse contexto a história desse profissional se caracteriza como um verdadeiro mosaico de fatos, 
até chegar a nossa época. Segundo Quadros, até bem pouco tempo o intérprete não era considerado como profissional, 
portanto não havia preocupação com sua formação. O que representa uma grande lacuna no processo da legitimação 
da sua profissão. Elaboramos este trabalho com o objetivo de mostrar as dificuldades encontradas pelos intérpretes de 
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LIBRAS para contribuir na aprendizagem e melhoria da interação - surdos x ouvintes. A ausência da língua de sinais do 
contexto social/escolar determina a necessidade que os surdos sentem de contar com a presença de um mediador que 
possa facilitar essa comunicação, traz consigo uma grande expectativa por parte da comunidade escolar, que certamente 
espera uma melhoria do desempenho do estudante surdo. Para esse fim utilizamos uma metodologia qualitativa, e como 
instrumento de pesquisa, entrevista com 10 (dez) intérpretes de LIBRAS do Ensino Fundamental II e Médio, de escolas 
públicas estaduais do Recife, (mais de 70% do total). Os dados obtidos através dos relatos desses profissionais foram ca-
tegorizados e posteriormente analisados à luz do referencial teórico adotado. Resultados: Os sujeitos revelaram que estão 
satisfeitos com seu trabalho, pois consideram que estão contribuindo para a concretização dessa comunicação, embora 
reconheçam que existem inúmeros obstáculos a serem superados.
PALAVRAS-CHAVE: INTÉRPRETE DE LIBRAS, AÇÃO INTERPRETATIVA, DIFICULDADES NA INTERPRETAÇÃO 
EM LIBRAS 

TÍTULO: INVENTÁRIO DE CONCEPÇõES DE LEDORES E LEITORES CEGOS SOBRE A 
LEITURA
AUTOR(ES): LUCIENE MARIA DA SILVA 
RESUMO: O trabalho relata os resultados de um estudo sobre as concepções de leitores cegos e seus ledores no sentido 
de compreender as motivações, a ressignificação da leitura, das palavras ditas pelo ledor e ouvidas/sentidas pelo leitor cego. 
Cabe então, diferenciar os dois tipos de leitores a quem me refiro: ledor é aquele que lê para as pessoas com deficiência 
visual, e leitor cego é quem escuta as leituras feitas em voz alta. Muitas vezes os ledores representam a única alternativa 
viável para os que pretendem estudar ou se informar sobre determinados conhecimentos, mas que se encontram impossi-
bilitados devido à inexistência de livros transcritos para o braille, ou por não terem adquirido fluência necessária na leitura 
que resulte num aproveitamento minimamente satisfatório. Partindo de uma abordagem qualitativa, com inspiração no 
método de história oral, realizei entrevistas filmadas com três ledores e cinco leitores cegos, sendo cinco mulheres e três 
homens com idade entre vinte e sete a sessenta e seis anos. Foi possível concluir que a leitura mediada por um ledor com-
porta um paradoxo: é praticada como recurso obrigatório pelos leitores cegos, dado a insuficiência de livros traduzidos em 
braille, e como atividade voluntária pelos ledores, o que imprime um caráter filantrópico que enquadra a atividade e provoca 
tensões que podem desfavorecer a aproximação entre o leitor cego e o texto. Mas é também a atualização da leitura em 
voz alta, tipo de leitura que caiu em desuso, além de se apresentar como uma ação de presteza e solidariedade que permite 
aproximações e identificações pelas histórias de vida, memória e cumplicidade. Essa pesquisa resultou no documentário 
denominado “Lendo Vozes“.
PALAVRAS-CHAVE: DEFICIENCIA VISUAL, LEITOR CEGO, LEDOR VOLUNTÁRIO 

TÍTULO: SALA DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA LUCILIA 
VERNASCHI DE OLIVEIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM/PR NERLI 
NONATO RIBEIRO MORI – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
AUTOR(ES): LUCILIA VERNASCHI DE OLIVEIRA 
RESUMO: Esse estudo teve como objetivo investigar como a prática pedagógica empreendida nas salas de recursos 
(SR) para alunos com distúrbios de aprendizagem e deficiência mental tem contribuído para o desenvolvimento da escrita 
desses, que frequentam esse contexto escolar de apoio especializado. A fim de compreender esse processo, a questão 
norteadora da presente pesquisa foi: como se deu o histórico escolar de aprovação, retenção e evasão desses alunos no 
período de 2003 a 2007? Como se encontra, no momento atual, a produção da escrita dos alunos que frequentaram as SR 
em 2003? Para responder o questionamento, foi estudado o percurso escolar de alunos que frequentaram duas SR de 1ª 
a 4ª séries no ano de 2003. Num primeiro momento verificou-se a situação escolar desses alunos (48), daquele período a 
2007. A média anual dos resultados estatísticos aproximados das duas escolas pesquisadas demonstrou que, ao longo dos 
cinco anos, a aprovação foi de 28%, a retenção foi de 14% e 58% dos alunos da SR abandonaram esse serviço de apoio 
pedagógico especializado. Quanto à situação de evasão escolar do ER, a taxa média anual aproximada de retenção no 
período de cinco anos foi de 02%, 64 % de aprovação e 34% de retenção. Na sequência, analisou-se a linguagem escrita 
atual de quatro alunos que participaram da SR por cinco anos e encontram-se matriculados no ER, em contraponto com 
a inicial. Os dados demonstram que esse serviço não se consumou efetivamente, dado o grande número de evasão da SR. 
No entanto, há a possibilidade de apoio paralelo à sala comum. Assim, com base nos resultados alcançados, conclui-se que 
a continuidade deste tipo de apoio especializado pode contribuir de forma significativa para a efetivação de uma educação 
realmente inclusiva no contexto paranaense.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, SALA DE RECURSOS, DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

TÍTULO: JOGOS, BRINQUEDOS E BRICADEIRAS: UM ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO DE ALUNOS 
DO ENSINO REGULAR E ALUNOS QUE FREQUENTAM A SALA DE RECURSOS. LUCYANNE 
CECÍLIA DIAS GOFFI/UEM NERLI NONATO RIBEIRO MORI/UEM
AUTOR(ES): LUCYANNE CECÍLIA DIAS GOFFI 
RESUMO: Neste estudo investigamos o brincar, durante o recreio, de alunos que frequentam Sala de Recursos do ensino 
fundamental séries iniciais. Para tanto, delimitamos os seguintes objetivos: identificar os jogos e brincadeiras utilizados no 
recreio; analisar a interação entre esse alunado e verificar a participação dos sujeitos nos jogos e brincadeiras. Participaram 
dessa pesquisa oito alunos do ensino fundamental séries iniciais, que frequentam sala de recursos de uma escola estadual 
da região noroeste do estado do Paraná. Foram utilizadas imagens gravadas e transcritas, anotações em diário de campo e 
análise dos documentos escolares dos sujeitos. A coleta e análise dos dados tiveram como fundamentação teórica autores 
da teoria histórico-cultural, especialmente Vigotski, Leontiev e Elkonin, que em suas pesquisas apontam a importância dos 
jogos para o desenvolvimento infantil e interação social. Os resultados alcançados indicaram a ocorrência das seguintes 
atividades no recreio: jogo do latão; jogo de luta; esconde-esconde; jogos de sorte ou azar e outros jogos (barata-no-ar e 
pega-pega, uno, verdade e conseqüência). Quanto à análise da interação entre os sujeitos, verificamos que 38% dos alunos 
pesquisados não interagiram durante as brincadeiras com os colegas do ensino regular e 62% interagiram. Todavia, dentre 
os 62% que interagiram com os colegas do ensino regular, observamos que 24%, não participavam das atividades e nem 
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interagiam com os colegas de maneira efetiva. Quanto aos demais sujeitos (38%), esses interagiram tanto com os colegas 
do ensino regular quanto com as brincadeiras. Podemos afirmar que apesar de estarem incluídos no ensino regular, alguns 
alunos que frequentam sala de recursos brincam com seu próprio grupo. A pesquisa realizada permitiu conhecer e com-
preender aspectos importantes do recreio na escola, bem como delinear algumas ações alternativas para contribuir com o 
processo de interação social neste espaço ainda pouco estudado do cotidiano escolar.
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS E BRINCADEIRAS, INTERAÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

TÍTULO: ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR: ÁREA DE EXATAS 
AUTOR(ES): M.CRISTINA DE O. REGINA 
RESUMO: Deficientes dirigiam-se preferencialmente para área de humanas quando da graduação. Com o surgimento 
dos computadores, a computação, ou correlatos, ganhou espaço crescente neste segmento. Outras áreas vão se tornando 
alternativas com avanços em geral. Objetivo : verificar a percepção de docentes da área de exatas sobre aspectos da Inclusão 
Educacional e Acessibilidade para deficientes. Método: cursos sorteados em Universidade Privada (arquitetura, engenharia 
elétrica, química, computação) amostra selecionada por cluster, dados coletados por questionário semi-fechado. Resulta-
dos: 84% entre 40 e 60 anos de idade, 61% genero masculino(p=0.034, Fischer), 53% com 20 anos ou mais de docencia 
na Universidade Privada. Havia diferença significativa entre os cursos: idade maior em arquitetura; maior frequencia de 
genero masculino em engenharia elétrica e computação; maior escolaridade (doutorado e pós-doutorado) em engenharia 
elétrica, química e computação; maior tempo de instituição e cargo em arquitetura; maior frequencia de indicação de 
suporte psicológico a médio e longo prazo em química; maior frequencia de indicação de acesso à laboratórios e direção 
em computação, engenharia elétrica e química; maior frequencia de acesso facilitado a ginásio de esportes em engenharia 
elétrica; maior frequencia de contemplação de necessidades especiais( método, avaliação) em arquitetura; maior frequencia 
de disciplinas inviáveis em química. Conclusão: amostra destacou-se por indicar suporte psicológico e disciplinas inviáveis a 
estudantes deficientes, em química especialmente, e indicar acesso vigente a espaços como laboratórios, centros acadêmicos 
e ginásio de esportes.
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO EDUCACIONAL, ACESSIBILIDADE, DEFICIENTE UNIVERSITARIO 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 8

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: ENSINO SUPERIOR, LEITURA E DEFICIÊNCIA VISUAL: ENTRE DESAFIOS E (SUPER)
AÇõES
AUTOR(ES): MANUELA CUNHA DE SOUZA 
RESUMO: Recorte da pesquisa Olhar oblíquo: a formação do leitor literário, este presente trabalho descreve e 
analisa, a partir de entrevista narrativa, a perspectiva de dois deficientes visuais sobre a educação no ensino supe-
rior: atuação do docente e da universidade. É discutida a necessidade de adequação do material, capacitação do 
professor como um mediador, preconceitos e desafios que o não-vidente encontra no mundo acadêmico. Incluir 
não é apenas inserir o deficiente em instituições educacionais sem dá-lhe subsídio para ser autônomo e construtor 
de conhecimento. Pontua-se também a relação do universitário cego com a leitura, verificando suas possibilida-
des (desde textos em braille até a escuta por ledores ou programas de computador), mediadores de leitura e os 
reais suportes disponibilizados no ensino superior. Alicerçado principalmente nos estudos do argentino Alberto 
Manguel, Ivanê Coimbra, Manuel Martin e Salvador Bueno, este artigo é voltado para estudiosos ou interessados 
nas políticas de inclusão, bem como todo professor, pois o docente trabalha com a diversidade e deve suprir as 
especificidades de seu alunado. Sendo assim, é traçado um panorama da realidade do portador de deficiência visual 
e possíveis ações que visam um ensino que não só pregue a inclusão, mas que democratize o conhecimento de fato, 
considerando as especificidades dos educandos.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR, DEFICIENTE VISUAL, LEITURA 

TÍTULO: LEITURA, CULTURA E DEFICIÊNCIA MENTAL: A CONSTITUIÇÃO SOCIAL DOS 
SUJEITOS. 
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA CARVALHO 
RESUMO: Esse trabalho aborda a questão da leitura no contexto da educação de jovens e adultos com deficiência 
mental. Enfatiza a importância do direito à leitura como prática social, de acesso aos bens culturais e discute o seu 
papel na constituição dos processos de desenvolvimento, na presença do comprometimento do funcionamento 
mental, nas etapas de vida jovem e adulta. Tendo como fundamento a Psicologia histórico-cultural (VYGOTSKY, 
1987; 1988; 1989 e BAKHTIN, 1990; 1997) assume a tese da constituição social dos sujeitos e problematiza a pre-
valência do entendimento da deficiência mental como condição definitiva e definidora de incapacidade do indivíduo 
ante as exigências de ordem cognitiva, emocional e social demandadas pelo processo de seu desenvolvimento. Nesse 
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contexto, retoma dados construídos na pesquisa de doutoramento da autora (Relação do Sujeito com o Conheci-
mento: Condições de Possibilidades no Enfrentamento da Deficiência Mental, CARVALHO, M. F. UNICAMP, 
2004) para enfocar o papel desempenhado pelas atividades de leitura no contexto do trabalho pedagógico dirigido 
a essa população. Discute as condições de possibilidades de relação desses jovens e adultos com diferentes gêneros 
textuais (literário, poético, jornalístico, biográfico etc.), ressalta o papel desempenhado pelo educador leitor, relaciona 
e explicita os modos de organização das atividades e os modos de participação dos sujeitos e questiona a suposição 
ainda vigente de que a condição de “não-leitor” é impeditiva ao acesso e à fruição da leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA MENTAL, LEITURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO 

TÍTULO: O RECONTO DE UMA NARRATIVA EM LÍNGUA DE SINAIS EM ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE
AUTOR(ES): MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BRANDAO DE AMORIM 
RESUMO: O objetivo desse estudo foi investigar a habilidade dos surdos EJA para compreender e produzir textos narra-
tivos por meio da LIBRAS que foram comparados com ouvintes EJA. Foi avaliada a qualidade dessa compreensão através 
da condição de reproduzir fidedignamente uma história em diferentes gêneros narrativos - Vídeo, História em Quadrinhos 
e Escrita. Participaram deste estudo 60 sujeitos de ambos os sexos, cursando a 4ª. série do ensino fundamental de uma 
escola da rede pública municipal da cidade do Recife, divididos em dois grupos: Grupo 1 – ouvinte EJA (30); Grupo 2 – 
Surdos EJA (30). Todos foram submetidos a um teste denominado Type Token Test para avaliar a habilidade linguística. 
Posteriormente, por meio de uma fita previamente gravada, cada grupo recebeu as mesmas instruções para realizar o re-
conto de história nos diferentes gêneros narrativos, dentro do seu código linguístico apropriado. A videografia foi utilizada 
para garantir a análise dos recontos. O estudo seguiu o modelo da gramática de histórias defendido por Stein e Glenn. Os 
resultados apontaram que a História em Quadrinhos foi a que gerou menos dificuldades, e a escrita como a que gerou mais. 
Este estudo sugere mudanças das práticas pedagógicas no processo ensino – aprendizagem dos que trabalham diretamente 
com esta população minoritária, pois os surdos ainda continuam sendo vistos como aqueles que possuem dificuldades de 
comunicação, havendo pouco investimento de experiências que o encorajem a construir significados. Consequentemente 
restam-lhes poucas oportunidades para aumentar a sua compreensão de mundo. Conclui-se que, para consolidar um apren-
diz, este deve ser autônomo, sendo sempre possível incrementar a capacidade de aprender através de mediação cognitiva 
apropriada, mediação esta que se sugere, através do presente estudo, ou seja, a língua de sinais.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LIBRAS-LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, PRODUÇÃO DE TEXTO 

TÍTULO: POLÍTICA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E DIREITOS HUMANOS.
AUTOR(ES): MARIA IOLANDA FONTANA, FABIANA NEVES REGO BARBOSA 
RESUMO: Este trabalho apresenta a política pública de atendimento pedagógico domiciliar implantado pela Secretaria 
Municipal de Curitiba no ano de 2008, que em cumprimento ao Art. 13 da Resolução do CNE/CEB n.º 02/2001, atende 
crianças e adolescentes impossibilitados de frequentar a escola por motivo de tratamento prolongado de saúde. Destaca-se 
neste serviço, a realização de práticas pedagógicas embasadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais, adaptadas 
às condições físicas e psicológicas de cada estudante. Dentre as práticas apresenta-se à sistematização das atividades de 
leitura e a criação e utilização da biblioteca itinerante para estimular o gosto pela literatura e também desenvolver as habili-
dades de ler, interpretar e escrever textos. Os dados que se apresentam resultam da análise, dos relatórios dos atendimentos 
pedagógicos realizados a partir de maio do ano de 2008 até o mês de abril do presente ano e fundamenta-se em referencias 
teóricos relacionados a prática pedagógica, alfabetização e letramento. O estudo revela que as atividades pedagógicas desen-
volvidas nos atendimentos, ao priorizar a leitura e a literatura, constituem-se em ações afirmativas que contribuíram para o 
desenvolvimento de habilidades e para a promoção dos estudantes no ano letivo de 2008. Assim, constata-se o importante 
papel social da política do atendimento pedagógico domiciliar aos estudantes, que provisoriamente ou permanentemente 
possuem necessidades educativas especiais, por garantir-lhes o direito à educação.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS , PRÁTICA PEDAGÓGICA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

TÍTULO: ESTUDO DAS AÇõES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA COM O ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 
AUTOR(ES): MARIA TERESA ROCHA TRIÑANES 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo problematizar o trabalho pedagógico da equipe escolar do ensino fundamental 
de nove anos na Escola de Tempo Integral (ETI) da rede pública estadual paulista, composta por alunos com deficiência vi-
sual incluídos. Dados do Censo Escolar do ano de 2006 revelam que o número de alunos matriculados com deficiências no 
ensino fundamental regular aumenta anualmente. Esse aumento de matrículas exige uma ação especializada que contribua 
com o apoio e suporte aos professores da sala regular de ensino. O Ministério da Educação tem como meta a implantação 
de dez mil ETIs em 2009. Em um levantamento do número de alunos com deficiência visual nessas escolas constata-se 
a existência de apenas uma ETI com alunos com deficiência visual. Por quê? A fundamentação teórica está baseada nos 
princípios que garantam os direitos humanos para a educação inclusiva no Brasil, contempladas na Legislação Nacional 
e nos documentos internacionais. A metodologia será baseada na perspectiva qualitativa, sendo composta de entrevistas 
semi-estruturadas e análise documental. Serão entrevistados: professores do ensino regular, professor do atendimento edu-
cacional especializado e o coordenador pedagógico. Os resultados esperados poderão contribuir na avaliação da proposta 
da ETI; no desenvolvimento das ações pedagógicas inclusivas; nos processos de ensino-aprendizagem; na reflexão da 
prática docente que tem o aluno com deficiência visual como parte integrante da diversidade da sala de aula regular; e nas 
relações entre o professor do atendimento especializado e os demais profissionais do espaço escolar.
PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA VISUAL, INCLUSÃO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 
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SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 9

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 2

TÍTULO: SUBJETIVIDADE E SURDEZ
AUTOR(ES): MARILIA MARINHO SILVA 
RESUMO: Nesta comunicação procuramos analisar os processos relativos à linguagem e a surdez, procurando entender 
as condições adversas que afetam a formação da subjetividade do sujeito surdo em seu processo identificatório. A questão 
que se coloca faz parte uma pesquisa maior, nossa tese de doutorado: Reflexões sobre identidade e surdez – aspectos 
pedagógicos e interacionais de uma professora surda com alunos ouvintes. Assim, a intenção dessa reflexão, não é apenas 
problematizar as condições de interlocução do surdo com ouvintes, mas apontar o prolongamento da experiência dos 
surdos no lócus sociocultural em que eles se constituem na comunidade. Dessa forma, dirigimos a presente discussão aos 
processos socioculturais para chegar a uma visão do que é real e de como a sociedade pensa a naturalização de traços sociais 
do sujeito surdo no caso específico de nossa comunicação, de uma professora que nasceu ouvinte e tornou-se surda. Na 
análise, utilizaremos estudos na área da Linguistica Aplicada e Educação para entender identidade e surdez através dos 
referenciais teóricos dos estudos de Maher (2001), Cameron (2001), Geertz (1989), Perlin (1998), Moura (2000). Os resul-
tados de nossa análise evidenciam que o reconhecimento desses fundamentos está em permanente questionamento em 
nosso estudo - saber de que surdo estamos falando – quando estabelecemos teoricamente uma linha de análise em relação 
à identidade desses sujeitos, nos estudos que tratam a surdez.
PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, SUBJETIVIDADE, LINGUAGEM 

TÍTULO: O ATO DE LER: ESTREITANDO RELAÇõES FAMILIARES NO HOSPITAL
AUTOR(ES): MARISTELA RODRIGUES FREITAS MARTIN, SHEILA GONÇALVES SERRANO 
RESUMO: Uma parceria entre as Secretarias Municipais, Educação/Saúde de Campinas, possibilitou que uma equipe de 
pedagogas habilitadas em educação especial organizasse o serviço de brinquedoteca hospitalar no Pronto Socorro Infantil 
(PSI) de um hospital público. Este trabalho teve início no ano de 2008, funcionando em três períodos. O espaço para o 
pedagogo nos hospitais pediátricos trouxe a possibilidade de se olhar à criança/adolescente, de forma integral, somando-
se a proposta de humanização já existente. (Lei 11.104 de 2005) Na hospitalização, a criança/adolescente é submetida a 
procedimentos dolorosos, invasivos. O ambiente estranho somado a dor física e emocional, podem marcar negativamente 
as pessoas. A internação pode significar a separação familiar, amigos, escola, brinquedos. É um rompimento em sua rotina, 
sendo substituída pela hospitalar. O brincar como recurso terapêutico/pedagógico pode trazer uma área de conforto, onde 
o lúdico ganha espaço através de brincadeiras, resgatando no paciente o direito de se expressar de forma ativa. Entendendo 
a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, rompendo preconceitos de que seja secundário e sem função. 
Propiciar um momento lúdico, capaz de amenizar o estranhamento e o desconforto do paciente e de sua família, pode ser 
um aliado na adesão ao tratamento e na recuperação do paciente que se torna resiliente. No trabalho da brinquedoteca do 
PSI damos a oportunidade ao acompanhante de ler um livro, revistas ou artigos para o paciente que, em nosso ver, media a 
transposição da dor, que resignificada, estreita o laço afetivo familiar. Esta experiência permitiu, segundo relatos, um olhar 
diferenciado da equipe hospitalar para a família e para o paciente de modo holístico.
PALAVRAS-CHAVE: HOSPITAL, FAMÍLIA, LEITURA 

TÍTULO: TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO: UMA ANÁLISE GEOPOLÍTICA DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS ESTUDANTES INGRESSOS NO SISTEMA DE RESERVAS DE 
VAGAS DA UERJ NO PERÍODO DE 2003 A 2009.
AUTOR(ES): MONIQUE MENDES FRANCO, VIVIANE SILVA DE GOUVEA 
RESUMO: A política de reserva de vagas nas universidades públicas brasileiras, no bojo das denominadas políticas de ação 
afirmativa e de direitos humanos, têm oportunizado o acesso às minorias e segmentos tradicionalmente excluídos do siste-
ma educacional público superior. No caso do estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
foi uma das pioneiras na implantação da medida em 2003. Todavia, a validade da política vem sendo questionada quando 
se identifica escolas de excelência na origem formativa desses estudantes. Este trabalho tem como objetivo apresentar parte 
dos resultados da pesquisa que investiga a origem das escolas públicas e privadas dos estudantes que ingressaram pelo siste-
ma de reserva de vagas na UERJ, incluindo negros, estudantes da escola pública, deficientes e indígenas, de 2003 até 2009. 
Tendo como suporte a pesquisa e análise documental de ingresso desses estudantes, dados muito pouco trazidos ao conhe-
cimento público e acadêmico, inicialmente apresentaremos uma análise quantitativa e qualitativa desses estabelecimentos. 
Em seguida, partimos para uma análise sócio-cartográfica dessas escolas na qual pretendemos indicar os supostos nichos 
de excelência e/ ou espaços segregados de modo a identificar os aspectos geopolíticos subjacentes à política de cotas. A 
perspectiva foucaultiana de território e de tecnologias de governo orienta a abordagem crítica dos resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA, COTAS, TERRITÓRIO 

TÍTULO: REFLEXOS DA REMEDIAÇÃO FONOLÓGICA NAS HABILIDADES DE LEITURA EM 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
AUTOR(ES): ROBERTA MORENO SÁS, MARIA AMELIA ALMEIDA 
RESUMO: Para o presente relato foi feito um recorte de um estudo mais amplo, orientando a análise para o objetivo de 
verificar a eficácia de um programa de remediação fonológica nos níveis de leitura em alunos com Síndrome de Down e 
consequentemente com deficiência intelectual. Participaram do estudo 8 alunos com diagnóstico da Síndrome de Down 
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em fase alfabética de aprendizagem da escrita. Eles foram divididos em dois grupos: Grupo Experimental (GE) e Grupo 
Controle de Espera (GC). O estudo aconteceu nas escolas regulares da rede pública de ensino, onde os participantes 
estavam matriculados e envolveu três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste. Foi utilizado o delineamento de grupos e ins-
trumentos variados para seleção e caracterização dos participantes e mensuração da eficácia do programa de intervenção. 
Na intervenção, foi utilizado um programa de remediação fonológica, constituído de 8 etapas (correspondência grafema–
fonema 1, discriminação de fonemas em sílabas, classificação de palavras pares, discriminação de fonemas em palavras, 
correspondência grafema–fonema 2, identificação de fonema, segmentação de fonema e supressão de fonema). A análise 
dos dados se deu por meio da comparação do desempenho dos participantes no pré-teste e no pós-teste, por meio da 
descrição dos resultados e foi utilizado ainda o teste “t“ pareado e adotado nível de significância de 5% (p
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, SÍNDROMDE DE DOWN 

TÍTULO: LEITURA E JOGOS: UMA PRÁTICA INCLUSIVA NA SALAS DE RECURSOS 
AUTOR(ES): ROSANA APARECIDA ALBUQUERQUE, LUCIANA FIGUEIREDO LACANALLO, NERLI 
NONATO RIBEIRO MORI 
RESUMO: O ensino de língua portuguesa, em especial as discussões sobre o processo de leitura e escrita, vem despertan-
do constantemente a preocupação dos educadores e pesquisadores de modo geral. Diante dessa preocupação, este trabalho 
apresenta a utilização de jogos em Sala de Recursos (SR) de 5ª a 8ª séries como recurso capaz de possibilitar a apropriação 
de conceitos científicos na área de Língua Portuguesa. Essas salas configuram-se como serviço especializado de apoio à 
inclusão, que tem por objetivo dar apoio a alunos com distúrbios de aprendizagem e deficiência mental, matriculados no 
ensino regular, e foram objeto de estudo do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Maringá. A pesquisa 
contemplou estudos bibliográficos e pesquisa de campo realizada em três escolas estaduais do município de Maringá no 
período entre maio e setembro de 2007, o que inclui visitas para levantamento de dados sobre as SR e seu alunado; obser-
vações da prática pedagógica e entrevistas com as professoras. Por meio do trabalho observado, percebemos a necessidade 
de aproximar cada vez mais o jogos do ensino de língua portuguesa tendo em vista a necessidade de estimular a apropria-
ção de saberes por meio de práticas pedagógicas que assegurem o sucesso do processo de leitura e escrita a todo cidadão, 
independente de suas necessidades.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, JOGOS, SALA DE RECURSOS 

SESSÃO - EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 10

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: ANÁLISE DAS AÇõES DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO À 
INCLUSÃO (CEFAI) NA CONSTITUIÇÃO DE REDES DE APOIO
AUTOR(ES): ROSANNA CLAUDIA BENDINELLI 
RESUMO: A importância da inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular é notória e 
tem sido amplamente discutida. É necessário avançar os estudos para que saiamos do plano ideológico e mergulhemos 
de forma efetiva na investigação de práticas inclusivas no âmbito da rede pública. Atualmente inicia-se um processo de 
compreensão de que a inclusão, visando a uma educação de qualidade, não pode ser feita sem apoios à equipe escolar e aos 
alunos, sejam estes apoios internos ou externos à instituição de ensino. Nesse sentido, começamos a vislumbrar no Brasil 
bibliografias que discorrem sobre a importância do ensino colaborativo e da constituição de redes de apoio. Essa discussão, 
porém, é ainda escassa em nosso país: poucos autores têm se aprofundado nessa temática. Com referência ao processo de 
inclusão escolar, vemos que, na esfera pública, medidas têm sido tomadas. Em 2004, a Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo (SME – SP), buscando firmar sua política de atendimento na esfera da educação especial, criou os Centros de 
Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI). Decreto e Portaria que regulamentam os CEFAI, entre outras ações, 
indicam a possibilidade de serviços de educação especial conveniados, como uma das formas de estabelecer uma rede de 
apoio. O presente projeto propõe uma pesquisa qualitativa que visa, em um primeiro momento, ao aprofundamento teóri-
co acerca do significado e relevância das redes de apoio, entrando na teoria do ensino colaborativo e, em seguida, à averigua-
ção e análise sobre como estas estão sendo constituídas no âmbito de dois CEFAI, avaliando seus resultados, contribuições 
e consequências tanto para a equipe escolar, quanto para os alunos com necessidades educacionais especiais.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL, REDE DE APOIO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

TÍTULO: CARTILHAS SOBRE POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE: FORMAS DE INTERVENÇÃO NA 
VIDA DA POPULAÇÃO
AUTOR(ES): ROSELI BELMONTE MACHADO 
RESUMO: Este trabalho procura analisar uma série de cartilhas sobre políticas públicas de inclusão e acessibilidade 
fabricadas e criadas por membros da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, as quais entraram 
em circulação no Estado no primeiro semestre do ano de 2009. Tais cartilhas são destinadas à população em geral 
visando distribuir informações sobre modos técnicos de tornar locais públicos acessíveis, ao mesmo tempo em que 
regulam a vida dos responsáveis por lojas, cinemas, teatros e outros estabelecimentos. Para o embasamento teórico-
metodológico de minha análise, trago as ideias de Michel Foucault sobre os conceitos de Biopoder, Biopolítica e 
Governamento, em que o autor aponta estratégias que o Estado utiliza a desde o final do século XVIII, como formas 
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de controle e regulação da vida da população. Meu objetivo principal é o de compreender como as formas de gover-
namento e biopolítica operam na vida dos indivíduos e da população como um todo e, dessa maneira, os subjetivam 
a modificarem seu modo de pensar e agir sobre um determinado assunto, conceito, tema etc. As análises dos textos 
das cartilhas indicam a intencionalidade dos mesmos em tornar os indivíduos responsáveis pelo cumprimento dos 
projetos de acessibilidade, desde rebaixamento de calçadas até a instalação de elevadores com botoeira em Braille 
para orientar pessoas com deficiência visual. Tais ações preconizadas pelas cartilhas, de certa forma, diminuem a 
responsabilidade dos governos, já que há um desejo de compartilhamento de responsabilidades com a população em 
geral. A partir dessas proposições, é possível refletir sobre os efeitos que essas ações trazem ao Estado, na medida em 
que há, continuamente, um deslocamento de suas responsabilidades.
PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE, POPULAÇÃO, GOVERNAMENTO 

TÍTULO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO ESCOLAR: AS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O COTIDIANO DA SALA DE AULA.
AUTOR(ES): SHIRLEY SILVA 
RESUMO: As políticas educacionais na área da atenção às pessoas com deficiência, em termos de legislação e em suas 
operacionalizações nas diferentes esferas de governo, têm afirmado positivamente o direito à educação escolar. Além da 
afirmação do direito à educação escolar, afirma-se que o mesmo deva ocorrer nos espaços comuns de ensino. O direito 
à educação ultrapassa os muros das instituições-escola; quando se trata da instituição-escola há proposições a serem 
desenvolvidas com os alunos e alunas - a produção de conhecimento e a construção de um cidadão/cidadã singular e 
coletivo/a. A construção da coletividade, por vezes, tem sido traduzida como a produção da socialização entre os alunos 
e as alunas. A construção da singularidade, também por vezes, tem sido traduzida como as manifestações dos compor-
tamentos dos mesmos alunos e alunas, aliando-se ainda com os contornos familiares. A produção de conhecimento 
com certeza tem sido um dos objetivos mais diversos, em sua compreensão e em seu desenvolvimento. Como pensar o 
desenvolvimento destes princípios de uma instituição-escola com os alunos e alunas com deficiência que compõem seu 
cotidiano? As professoras e os professores, o que pensam e como efetivam seu trabalho pedagógico com estes alunos 
e estas alunas? Na afirmação - o conhecimento permite aos homens e mulheres a efetivação de sua cidadania, estarão 
contempladas as pessoas com deficiência? Este trabalho se propõe, assim, a apresentar um debate a respeito da necessi-
dade emergente de se analisar as práticas educativas e a produção de conhecimento em desenvolvimento com os alunos 
e as alunas com deficiência nas instituições-escola.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA EDUCACIONAL, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
ESCOLAR 

TÍTULO: EJA EM ATIBAIA - UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO 
AUTOR(ES): SIMONE BACCI 
RESUMO: A EJA é um direito constitucional. Não se trata de chance, ajuda ou gratidão. Trata-se de oferecer escola 
pública de qualidade a jovens, adultos e idosos que durante a época escolar estavam comprometidos em outros afazeres, 
como por exemplo, o trabalho no campo. Para que os alunos de EJA permaneçam na escola e para que essa permanência 
seja de sucesso, é preciso acolhimento e tratamento adequado aos alunos portadores de necessidades especiais, levando em 
consideração o processo de inclusão, bem como as necessidades individuais de cada um e a evasão na EJA e nas turmas 
de PBA; de acordo com relatos dos gestores do PBA durante o encontro de Gestores que ocorreu em Brasília neste mês, 
a evasão escolar atinge cerca de 30% dos alunos matriculados e esse movimento de entrada e saída de alunos está intima-
mente relacionado ao trabalho, família, saúde etc. Em nosso município realizamos um estudo no período de 2004 - 2008, 
trabalhando com levantamento de dados sobre frequência, evasão escolar, aprovação e reprovação nas turmas de EJA. 
Inicialmente, o índice de evasão escolar atingia cerca de 32% dos alunos. Após quatro anos de estudos e pesquisas com 
alunos e professores de EJA, algumas ações foram implantadas e hoje temos um índice de evasão de 16%, uma redução 
significativa, alcançada através da implantação de políticas públicas que visam o acesso e a permanência com sucesso dos 
alunos jovens, adultos e idosos na escola.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS, EJA, EVASÃO ESCOLAR 

TÍTULO: ESTRANHOS NO NINHO: A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA UNICAMP
AUTOR(ES): SUSIE DE ARAUJO CAMPOS ALCOBA 
RESUMO: Este trabalho discute parte dos resultados de pesquisa que investigou o modo como os professores da Uni-
camp encaram as possibilidades de alunos com deficiência seguirem os cursos oferecidos, visando conhecer fatores, li-
gados às atitudes pessoais, que promovem ou dificultam a sua inclusão nesta universidade. Entrevistas abertas com trinta 
professores de todas as áreas de conhecimento mostraram grande diversidade de opiniões e situações na universidade, 
que foram discutidas a partir de um referencial multidisciplinar, buscando dar-lhes uma perspectiva histórico-cultural. 
Apesar dos progressos em tornar a instituição mais acessível, o direito dos alunos com deficiência terem as mesmas 
condições de participação nos cursos que os demais ainda não é inteiramente garantido e nem sempre compreendido. 
Há a necessidade de se superar a visão da deficiência como limite incontornável, localizado apenas na pessoa que a 
carrega, e o consequente cunho assistencialista que ainda subsiste em algumas posturas e ações relacionadas com elas. 
Foi possível perceber hesitação e insegurança em receber estudantes com deficiência, decorrente da falta de experiência 
e contato prévio com esse tipo de aluno e do desconhecimento dos apoios e adaptações possíveis ou já disponíveis na 
universidade. Os dados também indicaram que é preciso vencer as resistências às diferenciações que os estudantes com 
deficiência demandam, incentivando o desenvolvimento de uma nova concepção geral do ensino na universidade, com 
ênfase na flexibilidade curricular. Embora esses alunos possam se sentir ou ainda sejam considerados como “estranhos 
no ninho“, os relatos mostraram a importância da presença deles para desafiar a universidade a buscar caminhos para 
transformar-se em um ambiente inclusivo e a necessidade da participação desses estudantes na construção das condi-
ções propícias para o exercício de sua capacidade e autonomia.
PALAVRAS-CHAVE: ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EDUCAÇÃO SUPERIOR, DIREITO À EDUCAÇÃO 
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SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: ENSINO E IDEOLOGIA: PROPOSTAS DE ATIVIDADES COM NARRATIVAS CURTAS EM 
SALA DE AULA 
AUTOR(ES): ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA 
RESUMO: Neste trabalho, as discussões estão centradas no texto literário, mais especificamente com narrativas curtas. A 
pretensão principal é proporcionar ao professor caminhos que possam nortear seu trabalho de sala de aula, a fim de levar o 
aluno à análise e à compreensão das idéias contidas no texto, através dos elementos básicos que o compõem e dos efeitos 
de sentido. Considera-se, para tanto, a concepção de Marcuschi de que a literatura faz parte do domínio discursivo ficcional 
e a narrativa curta um gênero textual. Um fator primordial para a presença de textos literários na escola é despertar no aluno 
o senso crítico, abrindo-lhe horizontes, integrando-o, assim, à criação artística, construindo uma relação ativa com o texto. 
Várias propostas de trabalho com o texto literário são encontradas nos livros didáticos ou em encartes que acompanham 
algumas obras. A grande maioria não vai além do que está na superfície do texto, esquecendo de analisar o texto como um 
elemento aberto em que os interlocutores são partes constitutivas do discurso e, portanto, de ter consciência de que a forma 
influi na intenção do autor ao produzir o texto. Procurarei, portanto, elencar algumas propostas que possam contribuir com 
o professor do Ensino Fundamental, no trabalho com o texto literário em sala de aula, envolvendo questões discursivas que 
possam levar o aluno a refletir sobre o uso da linguagem. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ENSINO, IDEOLOGIA 

TÍTULO: APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.645/08 EM ALGUNS LIVROS DE LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA DO ENSINO MÉDIO 
AUTOR(ES): ADENIZE APARECIDA FRANCO 
RESUMO: Considerando a necessidade de discutir a nova lei nº 11.645/08, de 10 de março de 2008 que, além de prever 
a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as escolas brasileiras, também destaca o ensino 
da história e cultura dos povos indígenas, buscamos nesse trabalho investigar a aplicação dessa lei nos livros de Língua 
Portuguesa e Literatura para o Ensino Médio. Nesse primeiro momento, nosso corpus de análise está voltado para o livro 
didático de W. R. Cereja e T. C. Magalhães, Português: Linguagens, volume 1, Ensino Médio, publicado em 2005. Através 
dessa pesquisa, buscamos reiterar a necessidade de colocar em prática o segundo parágrafo da lei anterior nº 10. 639, de 9 de 
janeiro de 2003, que revela que “os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileiras serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras”. Como supor-
te teórico adotamos o método quantitativo para verificação e amostragem, num primeiro momento, da presença de textos 
literários cujo enfoque seja o que determina a lei. Além disso, qualitativamente observamos a origem dos textos trabalhados 
e os meios de interpretação sugeridos. Desse modo, tencionamos discutir a presença da literatura afro-brasileira ou africana 
de expressão portuguesa no livro didático em análise. 
PALAVRAS-CHAVE: LEI 11.645/08, ENSINO, LIVRO DIDÁTICO 

TÍTULO: ENTRE PRÁTICAS E REPRESENTAÇõES: A ESCRITA SOB O OLHAR DO ALUNO DE 
ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Partindo da hipótese de que o estudo das representações possibilitaria um meio para se apreender (e, dessa 
forma, entender) o modo como são interiorizadas pelos estudantes as formas de uso e de transmissão da escrita, conside-
rada como artefato simbólico de construção e de socialização de conhecimentos de naturezas diversas, e de que as repre-
sentações seriam elemento constitutivo de competências no campo da didática da escrita, procuro investigar como e em 
que medida as representações sobre a leitura e a produção de textos perpassam o discurso dos aprendizes. Tendo por base 
uma abordagem sociointeracionista, o objetivo deste trabalho, portanto, centra-se em uma reflexão que pretende esboçar 
as representações associadas à escrita que atravessam o discurso dos alunos, uma questão certamente essencial para os es-
tudos em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo e 
interpretativista, em que tomo, como unidade de análise, a materialidade discursiva da enunciação, recorrendo a um corpus 
constituído por 50 textos escritos, produzidos por alunos da terceira série do ensino médio de uma escola pública, em que 
eles se expressam sobre a função da leitura e da produção de textos em suas vidas. Para balizar essa análise, ainda recorro 
a dados coletados em um questionário sócio-econômico-cultural aplicado a esses sujeitos, em que se exploram práticas de 
leitura e de produção de textos.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, PRÁTICAS, REPRESENTAÇõES 

TÍTULO: A LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: PERSPECTIVAS DE INTERVENÇÃO 
METODOLÓGICA
AUTOR(ES): ADRIANA APARECIDA BORIN DE ALMEIDA 
RESUMO: Diante da necessidade educacional e da importância da escola, como principal instituição que promove o 
ensino da leitura e do trabalho com a linguagem, é fundamental que haja uma mudança metodológica no ensino de leitura, 
que vise a suprimir as deficiências e que contribua para a formação de um leitor que além de compreender o texto possa 
interagir a partir dele no mundo em que está inserido. Dessa forma, a leitura aqui proposta é aquela que atribui sentido ao 
texto e que seja instrumento de transformação social, principalmente porque os textos trabalhados serão os literários, uma 
vez que a Literatura é arte e proporciona a apreensão do real, de conhecimento de si mesmo e do papel que se tem a de-
sempenhar em determinado contexto histórico e social. Pressupõe-se, assim, que os alunos que têm o acesso à arte, têm um 
ganho qualitativo na visão crítica, no relacionamento com o mundo e, consequentemente, terão um melhor desempenho 
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escolar. Nessa perspectiva, pretende-se através de uma pesquisa participativa, investigar o acesso à leitura literária no Ensino 
Médio, que sem abandonar o aspecto historicizante, não se prende a ele. Para tanto, a postura epistemológica do professor 
é crucial no desenvolvimento e aplicação das metodologias, pois além de considerar a escolarização, a profissionalização e 
as estratégias que contribuam para a educação do gosto literário, também se coloca como aprendiz, já que avalia os proce-
dimentos e reelabora a sua própria ação, teorizando a partir dela. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , LITERATURA, METODOLOGIA 

TÍTULO: DO FORMALISMO AO FOLHETIM: O ENSINO DA “LITERATURA EM PERIGO“ NOS 
CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS
AUTOR(ES): ODIL JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, ADRIANA DE CAMPOS RENNÓ 
RESUMO: A atual onda de revisões da influência das correntes imanentistas no ensino da literatura vem, depois de mais 
de trinta anos de intensa atividade crítica em nosso País, superar, finalmente, o falso dilema (fruto, na verdade, mais de leitu-
ras equivocadas e redutoras daquelas correntes) entre o texto e a vida. Na ânsia de recuperar o diálogo interrompido entre 
a literatura e o mundo, passa-se, então, a recomendar, nos Cursos de Letras, sem mais pejo, a necessária consideração das 
preferências literárias de grandes públicos, encontradas, principalmente, por força do mercado, nos chamados best-sellers. 
Pode-se correr o risco, agora, de (a radicalizar-se a tendência liberadora) orientar-se o ensino de literatura unicamente pelo 
“gosto”, pela tarefa de provocar unicamente o encontro identificativo entre o texto e o leitor, podendo-se colocar, assim, 
mais uma vez em perigo, as relações estéticas transfiguradoras que a arte literária estabelece com o mundo. A comunicação 
proposta pretende refletir sobre as influências desse momento complexo por que passam as considerações a respeito dos 
alcances formadores da literatura na realidade cultural brasileira contemporânea, levando-se em consideração, ainda, a ne-
cessidade de manutenção dos “clássicos“ e, ao mesmo tempo, de atender à demanda proveniente da cultura de massa, de 
onde se origina a grande maioria dos alunos que ingressam nos Cursos de Letras.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA E ENSINO, ENSINO SUPERIOR, LICENCIATURA EM LETRAS 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: LITERATURA E ENSINO: O PAPEL DO PROFESSOR LEITOR NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES LITERÁRIOS
AUTOR(ES): ALEXANDRA SANTOS PINHEIRO 
RESUMO: Por relacionarmos os problemas enfrentados pelo Ensino de Literatura às questões que envolvem a “crise da 
leitura” é que chamamos para pauta a análise de Políticas Públicas direcionadas a atenuar a flagrante falta de compromisso 
com a leitura por parte de pais, da escola, dos alunos e de autoridades políticas. Vale lembrar que entendemos por Políticas 
Públicas as ações, programas e projetos de governo (e parcerias privadas), previstos em orçamentos que visam a melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos. Para a proposta desse texto, interessa as direcionadas à educação, mais especificamente, 
às ações que objetivam promover práticas de leituras. Trabalhamos com a premissa de que é preciso somar a esses esforços, 
dentre outras ações, uma transformação socioeconômica (direcionada à construção de uma sociedade menos desigual) e 
uma maior motivação ao professor (desmotivados, dentre outros motivos por: baixos salários, a maioria dos professores 
do ensino fundamental são mulheres, chefes de família que tem até 3 jornadas de trabalho, o stress a que estão sujeitos 
cotidianamente, a violência, etc.). É preciso que o professor não seja obrigado a trabalhar com a leitura, ele precisa acreditar 
na importância desse trabalho, na função humanizadora da Literatura. Como afirma Bordini, para que a leitura da obra lite-
rária ocorra, é preciso, dentre outros elementos citados pela autora, que exista o “professor leitor com boa fundamentação 
teórica e metodológica”, pois é ele quem vai selecionar a grande quantidade de obras oferecidas pelos mercados editoriais. 
A presente comunicação abordará, portanto, a importância do professor leitor para o trabalho de formação de leitores. O 
intuito é de pensar formas para que a leitura literária esteja efetivamente presente em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ENSINO, PROFESOR 

TÍTULO: LITERATURA E CINEMA: POSSIBILIDADES DE LEITURA EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): ALEXSSANDRO RIBEIRO MOURA, ELISANDRA FILETTI 
RESUMO: Este estudo consiste numa reflexão sobre as possibilidades de leitura literária em sala de aula. Seguindo as orienta-
ções de ensino dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que preconizam o estudo de Língua Portuguesa através da abordagem 
dos gêneros discursivos correntes na sociedade, a proposta de uma perspectiva interdisciplinar é um caminho importante para 
a formação do jovem leitor no ambiente acadêmico. As adaptações cinematográficas de obras literárias representam um im-
portante meio de trabalhar a literatura na escola, pois propiciam um diálogo entre diferentes formas de manifestação artística, 
o que torna a atividade de leitura literária mais produtiva. Em suma, o objetivo dessa análise é refletir sobre as experiências 
de leitura literária em sala de aula com o suporte de adaptações cinematográficas. Uma das investigações realizadas procura 
perceber como os alunos do Ensino Fundamental do Cepae/UFG compreendem as linguagens literária e cinematográfica 
da obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare, especialmente no que se refere ao conceito de adaptação, uma vez que a 
escola básica tem se constituído como espaço de valorização do clássico literário. Esse entrecruzamento discursivo propicia a 
ampliação do horizonte que determina o trabalho com a literatura e o cinema em sala de aula. O livro Medéia, de Eurípedes, e 
a adaptação cinematográfica homônima, de Pier Paolo Pasolini, completam a lista de obras artísticas analisadas na investigação 
aqui proposta. As possíveis atividades resultantes dessa abordagem constituirão o corpus de nosso estudo.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, CINEMA, LEITURA 
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TÍTULO: GÊNEROS DO DISCURSO, LIVRO DIDÁTICO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
PERSPECTIVAS DE ANÁLISE À LUZ DA TEORIA BAKHTINIANA
AUTOR(ES): ALVARO JOSE DOS SANTOS GOMES, ADRIANA APARECIDA PINTO 
RESUMO: A proposta de trabalho ora apresentada é fruto de um processo de investigação originado a partir de experi-
ências no curso de letras da UFMS/Coxim, Mato Grosso do Sul, a qual elege como objeto de estudo o livro didático de 
língua portuguesa, utilizado amplamente no ensino fundamental, nas escolas públicas da rede estadual de ensino. Feita essa 
constatação, buscamos elementos teórico-práticos para compreender as dinâmicas da utilização deste dispositivo pedagógi-
co (CORDEIRO, 2007) e seus processos de apropriação e práticas de leitura, envolvendo professores e alunos, orientados 
pelos estudos de CHARTIER (1998). A pesquisa dialoga ainda com autores que, desde a década de 1980 vem dedican-
do-se a compreender o livro didático nas suas múltiplas possibilidades. Destacam-se as pesquisas de BITTENCOURT 
(1993, 2004), MUNAKATA (1997, 2004), SILVA (1996), LAJOLO (1996) mediados, ainda, por estudos internacionais 
(CHOPPIN, 2004), no que se refere ao conhecimento dos modos de produção de materiais didáticos. Em BAKTHIN 
(1992, 2003), bem como em SCHNEUWLY e DOLZ (2004) encontramos suporte para entender as questões relativas à 
produção dos discursos presentes nos textos dos livros didáticos e efetivar a compreensão dos gêneros textuais. Tais ques-
tionamentos são materializados a partir de uma das coleções adotadas para o ensino de língua portuguesa no município 
de Coxim, a saber: Português: linguagens de William Cereja e Thereza Cochar Magalhães, compostas por 5 volumes (5º 
ao 9º ano) objetivando compreender a matriz pedagógica orientadora de sua produção nos livros didáticos e as discussões 
presentes no tocante ao ensino dos gêneros textuais em Língua Portuguesa. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, GÊNEROS DO DISCURSO 

TÍTULO: A INTERSUBJETIVIDADE REFERENCIAL E O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS – OS 
ALUNOS LÊEM O QUE O LIVRO ESCREVE?
AUTOR(ES): ANA FLÁVIA LOPES MAGELA GERHARDT, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação busca avaliar as atividades didáticas de leitura em língua materna, considerando o conceito de 
intersubjetividade referencial (Sinha & Rodriguez, 2008), que postula a necessidade de os referentes visualizados num contexto 
de interação serem observados pelos interactantes numa perspectiva sócio-cognitivista – no sentido atencional, funcional, 
interacional, sócio-histórico e, sobretudo, epistêmico (Gerhardt, a sair). Constata-se que o conhecimento partilhado é um 
construto que não pode se aplicar apenas à percepção dos referentes num plano objetivo de representação, mas deve também 
reconhecer as dimensões sócio-cognitivas de constituição de um dado conceito – em específico, para nós, a dimensão epistê-
mica, porque, em sala de aula, coexistem e convivem pelo menos duas diferentes dimensões epistêmicas de pensamento – a 
realidade construída pelos alunos e a que é suposta pela escola. Verificaremos, com base na avaliação de uma atividade de 
leitura de livro didático de língua portuguesa de ensino médio, se o livro assume como realidade a cognição dos alunos: os 
conteúdos que o livro atribui à construção de mundo dos alunos são de fato representativos do seu pensamento? Formula-se 
essa questão nos termos da relação institucional mantida entre os agentes escolares e os alunos, do universo sócio-cultural de 
onde eles provêm, e das expectativas acerca dos valores e pensamentos que os alunos assumirão a partir do contato com os 
conteúdos escolares. A atividade de leitura será aplicada a duas turmas de primeiro ano do ensino médio. Escolheu-se um texto 
literário para a análise, em virtude do fato de que, embora todo texto seja epistemicamente cognizável, a leitura de um texto 
esteticamente marcado implica explicitamente a consideração da dimensão epistêmica da sócio-cognição. Em termos compa-
rativos, as reflexões realizadas observarão os desencontros entre a expectativa do livro e as respostas dos alunos, que para nós 
representam, eminentemente, uma forma de cognição estreitamente situada e vinculada ao ambiente escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: SÓCIO-COGNIÇÃO, LIVRO DIDÁTICO, ATIVIDADES DE LEITURA 

TÍTULO: A LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): ANA MARIA DA SILVA 
RESUMO: Este estudo, vinculado ao Grupo de Pesquisa Interação e Escrita (UEM/CNPq www.escrita.uem..br) e ao 
projeto de pesquisa “Práticas de avaliação de leitura e a formação do leitor” (UEM), ampara-se nos pressupostos de ava-
liação, na teoria sobre leitura e letramento, oferecidos pela Lingüística Aplicada e, sobretudo, na concepção de linguagem 
e ensino epistemologicamente provenientes dos conceitos bakhtinianos e vygotskinianos. Assim, o trabalho leitura – eixo 
constituinte do processo de escrita, junto à produção textual e análise linguística – é discutido, tendo em vista a realidade 
evidenciada nas aulas de língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental do ensino público da região Noroeste 
do estado do Paraná. Apresentam-se, nessa perspectiva, os dados da investigação de uma pesquisa sobre os instrumentos 
de avaliação de leitura nas séries iniciais elaborados de acordo com a Prova Brasil, comparando-os com a prática de leitura 
observada em sala de aula. A análise dos dados comprova que, embora haja uma diretriz que respalde o trabalho de leitura, 
a ineficácia no processo de ensino dessa habilidade não permite um desenvolvimento satisfatório. Por meio desse resultado, 
certifica-se, ainda, que o alcance do letramento – que pressupõe a construção de sentidos pelo sujeito, tendo em vista um 
entorno real e social de uma prática de leitura e produção textual – não ocorre em virtude da ausência de procedimentos e 
instrumentos adequados na aula de língua portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTERAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08
TÍTULO: ELEMENTOS ARTICULADORES EM ARTIGO DE OPINIÃO - UMA EXPERIÊNCIA COM 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ANA MARIA DE CARVALHO LEITE 
RESUMO: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada sobre a aplicação inédita de uma seqüência di-
dática com artigo de opinião, proposta pela Olimpíada de Língua Portuguesa 2008, em uma turma de 3º ano do Ensino 
Médio, de uma escola da rede pública estadual de Minas Gerais. Pergunta-se: Até que ponto a utilização de uma nova 
metodologia, com atividades sistematizadas de leitura e escrita, tendo por base as características de um gênero textual, 
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pode contribuir para o desenvolvimento de capacidades do aluno como produtor de textos? A pesquisa motiva-se 
pela constatação de que grande parte dos alunos que concluem o ensino médio da rede pública estadual, segundo 
dados oficiais e observação in loco, não domina um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências relacio-
nados aos procedimentos de leitura e escrita, compatíveis com seu período de escolaridade. Para responder à questão, 
busca-se embasamento nos recentes estudos em Linguística Textual sobre texto, articulação textual, coesão e coerência. 
Comparam-se a prática tradicional vigente e as atuais tendências de ensino de Língua Portuguesa, contempladas nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN 1998) e nos Conteúdos Básicos Comuns (CBC 2008) de Língua Portuguesa, 
que orientam para o estudo dos gêneros textuais, apresentados em textos, como unidades organizadoras do ensino e da 
aprendizagem da língua. Segue-se o modelo de experimentos antes – depois, com dois grupos de alunos, pertencentes a 
duas turmas distintas: uma funciona como grupo de controle, escrevendo um artigo sem participar das oficinas; a outra 
realiza a sequência didática. O corpus de análise compõe-se dos textos produzidos por ambos os grupos, segmentados 
em proposições, de modo a examinar os usos dos elementos articuladores e os aspectos próprios do artigo de opinião. 
Ao final, são confrontados os dados obtidos, quantitativos e qualitativos, submetidos a uma reflexão sobre o que podem 
indicar, tendo em vista a questão levantada.
PALAVRAS-CHAVE: ELEMENTOS ARTICULADORES, SEQUÊNCIA DIDÁTICA, ENSINO MÉDIO 

TÍTULO: O QUE É SER PROFESSOR DE LITERATURA?
AUTOR(ES): ANA PAULA BELOMO CASTANHO 
RESUMO: O que é ser professor de literatura? A partir dos anos 80, disseminaram-se no Brasil pesquisas envolvendo 
o ensino da literatura nas escolas. Várias publicações do período tornaram-se leitura indispensável aos interessados pelo 
assunto. As últimas décadas, em especial, tornaram-se palco de um significativo crescimento das discussões acerca da esco-
larização da literatura e de suas consequências na formação do leitor. Ressalta-se que no momento em que se intensificam 
debates a respeito da importância da literatura e da ficção para o desenvolvimento integral do ser humano, intensifica-se 
também a busca por alternativas que amenizem a oposição entre literatura e escola. Entretanto, o enfoque, quase sempre, 
está na metodologia adotada pelo professor e na busca por alternativas que amenizem o problema. Entendendo que toda 
e qualquer metodologia é precedida de uma concepção de literatura, este trabalho busca apresentar alguns saberes essen-
ciais pertinentes ao professor. O objetivo, portanto, é o de contribuir para o mapeamento de alguns possíveis caminhos, 
ou saberes, que fundamentem o professor em sua atuação e o auxilie na escolha de métodos. O trabalho partirá de quatro 
indagações: O que é literatura? Para que ensiná-la? Como ensiná-la? Como concebê-la na formação do professor?. As 
reflexões serão cuidadosamente construídas a partir das perspectivas de estudiosos como Antonio Candido, Carlos Ceia, 
Nelly Novaes Coelho, José Luiz Fiorin, Marisa Lajolo, Rildo Cosson, Daniel Pennac e Edgar Morin. Tais concepções ora se 
aproximam ora se distanciam uma das outras, o que possibilitará uma reflexão rica dos caminhos a serem traçados.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, PERFIL DO PROFESSOR, SABERES ESSENCIAIS 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO DA FACE EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): ANA PAULA DIAS 
RESUMO: Em qualquer forma de interação verbal, aquele que ocupa a posição de falante tem a consciência de que está 
numa posição vulnerável, pois corre o risco de ser interrompido ou sofrer objeções. Por isso mesmo, ele procura controlar 
(monitorar) suas próprias palavras, assim como as palavras e reações dos interlocutores. Com esse procedimento, o falante 
procura manter a situação de equilíbrio precário que se instaura no processo interacional. Uma das formas de manter esse 
equilíbrio é construir uma auto-imagem pública de si mesmo, na qual se evidenciem os traços positivos e se ocultem os 
traços negativos. Da mesma forma, o falante busca resguardar a imagem dos interlocutores, evitando aquilo que possa 
ser tomado por invasivo ou comprometedor. A essa imagem os estudiosos atribuem o nome de persona (Jung) e face 
(Goffman). O conceito de face foi caracterizado por Goffman (1970) de acordo com as necessidades e desejos de cada 
interactante de uma conversação. Ele estudou procedimentos de preservação da face, pois, para ele, quando se entra em 
contato com o outro, tem-se a preocupação de preservar a auto-imagem pública. A essa auto-imagem, Goffman dá o nome 
de face. No contexto da sala de aula não é diferente, pois ameaças podem ocorrer de maneiras diversas como: o professor 
ameaçando sua própria face; o professor ameaçando a face de um aluno; o professor ameaçando a face dos alunos como 
um todo; um aluno ameaçando a face do professor; os alunos como um todo (a classe) ameaçando a face do professor; 
um aluno ameaçando a face de outro aluno. Assim, observamos neste trabalho quais procedimentos são utilizados por 
professores e alunos para preservarem suas faces durante as aulas. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÃO, PRESEVAÇÃO DAS FACES, IMAGEM 

TÍTULO: OS DOCENTES E A PRÁTICA DO ENSINO DA ESCRITA: TENSõES ENTRE UNIVERSIDADE 
E ESCOLA 
AUTOR(ES): ANATULA DA SILVA AXIOTELIS 
RESUMO: Este trabalho é um desdobramento do artigo “Indicadores objetivos de novas práticas no ensino de reda-
ção: indícios de uma mudança?“, apresentado no 16º Cole. Tal artigo buscou investigar que consequências ocorreram no 
ensino de produção textual no Ensino Médio depois da introdução da prova de redação no vestibular da UFRJ, há duas 
décadas. Algumas hipóteses puderam ser confirmadas: o ensino de redação ganhou mais espaço na grade curricular; 
os professores passaram a produzir material didático específico e a dar um dimensionamento teórico-prático para as 
aulas. Além disso, houve tanto um aumento da produção textual quanto a melhora de qualidade das redações, mesmo 
nas escolas de baixo investimento pedagógico. Todas essas mudanças ocorreram em função de tornar os alunos mais 
competitivos no vestibular, o que significa dizer que, no geral, a prática de produção textual no Ensino Médio costuma 
limitar-se a um treinamento para escrever uma redação de vestibular nos moldes exigidos. Se reconhecemos que houve 
melhora, também podemos nos perguntar quais os limites desse progresso: até que ponto o objetivo de se alcançar um 
bom desempenho no vestibular limita o desenvolvimento do senso crítico do aluno e inibe sua subjetividade? Como é 
tratada a interlocução, o encontro entre o autor e o leitor? A aula de redação é uma atividade de produção ou de reprodu-
ção? O ato de escrever pode ser encarado como sinônimo de redigir uma redação de vestibular? Em busca de respostas a 
essas questões, nosso grupo de pesquisa, filiado ao LEDUC - Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e 
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Educação da UFRJ -, realizou o curso de extensão “A Prova de Vestibular da UFRJ: histórias e desdobramentos“. Com 
base nas discussões ocorridas e nos trabalhos finais dos participantes chegamos a algumas considerações iniciais que 
pretendemos compartilhar, pondo em evidência a palavra dos docentes da escola básica. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, TREINAMENTO, SUBJETIVIDADE 

TÍTULO: PRODUÇÃO TEXTUAL E INTERNET - UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ANDREA DA MOTTA MONTEIRO 
RESUMO: Esta comunicação tem o objetivo de relatar a experiência do ensino de Língua Portuguesa, desenvolvido 
com duas turmas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Nilópolis (IFRJ). O 
trabalho foi realizado a partir da percepção de que cada vez mais as tecnologias da informação e comunicação são usadas 
como ferramentas educacionais. No trabalho realizado no Instituto Federal de Educação , buscou-se associar as TIC’s ao 
ensino de produção textual. A partir de estudos teóricos sobre gêneros digitais (Marcuschi, 2005), gêneros textuais (Dio-
nisio, 2005), ensino de língua portuguesa (Valente, 2002) e tecnologias de comunicação na sala de aula (Dionisio, 2005) , 
desenvolveu-se um trabalho a partir do qual os alunos foram levados a usar a internet como ferramenta de pesquisa, escrita 
e discussão. Foram criados, então, um blog e uma rede social particular; aquele utilizado para a publicação de textos sobre 
língua portuguesa sugeridos pelos alunos e a rede social foi criada para incentivar a produção escrita em fóruns e blogs 
internos a serem criados pelos estudantes. Após a criação desses, observou-se como essas páginas virtuais passaram a 
interferir na rotina da sala de aula: índice de frequência , realização de tarefas, participação em aula. 
PALAVRAS-CHAVE: NOVAS TECNOLOGIAS, PRODUÇÃO TEXTUAL, LÍNGUA PORTUGUESA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08

TÍTULO: LITERATURA, IMAGINAÇÃO, LEITORES E ESCOLA: ENCONTROS E DESENCONTROS.
AUTOR(ES): ANDRESSA DIAS KOEHLER 
RESUMO: “João amava Teresa que amava Raimundo / que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili / que não ama-
va ninguém... .” Os encontros e desencontros relatados em Quadrilha, de Drummond, me serviram outrora para refletir sobre 
a forma como nos encontramos com a Literatura em momentos de nossa vida - escolar ou não. Há encontros devidamente 
programados, arquitetados; há outros que acontecem ocasionalmente. Há alguns que, por motivos diversos, não chegam a 
suceder. Partindo dessa reflexão, esta comunicação tem por objetivo compartilhar algumas experiências e proposições que 
resultaram em minha dissertação de mestrado, na Universidade Federal do Espírito Santo, entre 2006 e 2008. O estudo de caso, 
realizado em uma escola estadual do município da Serra, ES, bem como o aporte teórico de autores como Antônio Cândido, 
Vigotsky, Boaventura, Bakhtin, Ginzburg, Alfredo Bosi, dentre outros, foram norteadores para algumas conclusões sobre o 
papel das aulas de Literatura na escola e a relação entre alunos e o ambiente da biblioteca. Esta pesquisa buscou, como questão 
central, compreender em que medida as aulas de Literatura potencializam expectativas geralmente associadas à experiência 
literária. Expectativas essas que, segundo alguns autores, estão associadas a um poder humanizador, manifestado a partir do 
encontro dialógico entre leitor e texto literário. Não um encontro qualquer, mas aquele capaz de levar o leitor a liberar a ima-
ginação, a vivenciar experiências estéticas, a conhecer diferentes culturas em seus aspectos históricos e sociais, a dialogar com 
diferentes textos e linguagens, bem como a trabalhar a subjetividade, a capacidade de fruição e interpretação textual. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, LEITURA LITERÁRIA, IMAGINAÇÃO E LITERATURA 

TÍTULO: O EROTISMO DE GREGÓRIO DE MATOS NA SALA DE AULA: DOIS VIESES, UM 
PRAZER
AUTOR(ES): ANDRÉ GUEDES TRINDADE 
RESUMO: Este trabalho relata uma experiência, como o título ressalta, do Ensino da Literatura de Gregório de Matos 
partindo da temática erótica para as outras geralmente trabalhadas. Abordando especificamente a Estética da Recepção, 
tendo JAUSS (1978) como principal suporte teórico, procurando verificar a eficácia ou não desse tipo de metodologia para 
o Ensino, na qual o foco está na relação atuante entre texto literario e leitor. Para tanto, trabalhamos com duas atmosferas. 
Primeiramente, com alunos do Cursinho Pré-Vestibular Solidário da UFCG, abordando o conteúdo relacionado ao progra-
ma do Vestibular, em seguida, com professores em formação do curso de Letras da UFCG, apreendendo pontos de vista 
sobre o trabalho com a Estética da Recepção, sobretudo, lidando com a temática da eroticidade em Gregório de Matos. 
Nesse sentido, este trabalho, ao mesmo tempo, oferece reflexões sobre a Estética da Recepção, modelando a visão de como 
a temática e o interesse pela leitura têm um papel determinante, ao facultar a passagem da obra da condição de coisa inerte 
à de objeto significativo, como também, reflexões sobre as concepções dos professores de literatura em formação, fugindo 
da pragmaticidade e historicidade, na qual se encontra a abordagem literária no Ensino Médio, sobretudo em Cursinhos 
pré-vestibulares, tentando colocar em prática novas metodologias de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA LITERATURA, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO, PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA NA PERSPECTIVA VYGOTSKIANA
AUTOR(ES): ANDRÉ VINÍCIUS LOPES CONEGLIAN, ANDREY WESTPHAL SANTA MARIA 
RESUMO: Este artigo aborda a questão da formação de professores de Língua Materna na perspectiva vygotskiana. 
A proposta temática deste trabalho surgiu a partir das discussões fundamentadas nas leituras de autores que abordam o 
desenvolvimento humano efetuadas no grupo FOCO: Formação e Concepções do Materialismo Histórico-Dialético na 
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Educação (UEM/CNPq), em que se considera o professor como um mediador pedagógico na interação entre aprendizado 
e desenvolvimento. Desse modo, o aluno não será visto apenas como um mero receptor de informações, mas como um 
sujeito histórico-social que, por intermédio de uma rede de compartilhamento de conhecimentos, adquirirá uma percepção 
crítica da sociedade em que vive, atuando, assim, como sujeito crítico e consciente. Atuação que perpassa, principalmente, 
pelo campo linguístico, portanto, considera-se fundamental uma concepção dialética da língua. Tal concepção exige que 
o professor de Língua Materna seja consciente de seu papel como mediador do ensino de língua e que, a partir do desen-
volvimento real do aluno, que envolve toda a sua bagagem linguística e cultural, e sem desconsiderar as potencialidades de 
expressão que existem na diversidade dialetal, atue na zona proximal de ensino, para que toda potencialidade linguística seja 
transformada em competência linguística, ou seja, o desenvolvimento real de uso da língua. Não é objetivo deste trabalho 
apresentar soluções prontas para a problemática da formação de professores de Língua Materna, mas sim possibilitar cami-
nhos que levem a uma reflexão crítica e consciente acerca dos processos de ensino-aprendizagem da língua materna, para 
que tanto professor quanto aluno sejam vistos como sujeitos críticos na participação desses processos. 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA MATERNA, VYGOTSKY, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A RELAÇÃO DOS ADOLESCENTES COM A LEITURA DE OBRAS CLÁSSICAS 
BRASILEIRAS
AUTOR(ES): ANGELA SIMONE RONQUI 
RESUMO: O presente trabalho discute a importância do gosto pela leitura dos clássicos da literatura brasileira a partir 
de uma pesquisa de campo realizada no 3º ano do Ensino Médio em duas escolas da cidade de Palmital-SP, sendo uma 
pública e outra particular, no início de 2009. Já há algum tempo, pesquisas mostram que o ato de ler é necessário tanto para 
a realização pessoal do indivíduo quanto para o desenvolvimento de um país, através da educação e do conhecimento. Além 
disso, estudos psicológicos revelam que o gosto pela leitura e o seu aprimoramento melhoram a capacidade de aprendiza-
gem. Nesse sentido, desponta como um dos papéis centrais do educador o incentivo à leitura. Pensando nisso, o objetivo 
fundamental desse trabalho é descobrir qual a relação dos adolescentes com a leitura de obras literárias de escritores como 
José de Alencar, Machado de Assis, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, entre outros, cujas obras são 
consideradas clássicos da literatura brasileira. A pesquisa nos revelou que os alunos consideram a leitura indispensável pois, 
ao serem interrogados sobre a importância da mesma, as respostas geralmente se voltaram à necessidade de conhecimento 
para um bom desenvolvimento profissional, domínio de vocabulário e melhoria da capacidade de se expressar. Entretanto, 
muitos afirmaram não gostar de ler os clássicos porque esses possuem uma linguagem difícil, não compreensível e distante 
dos alunos. Frente a esse problema, o presente estudo, a partir da pesquisa feita com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, 
visa a uma reflexão sobre a falta de interesse dos adolescentes em relação aos clássicos brasileiros, além de propor algumas 
sugestões que possam, de certa maneira, amenizar as dificuldades encontradas quanto à leitura dos clássicos.
PALAVRAS-CHAVE: ADOLESCENTES, LEITURA, OBRAS CLÁSSICAS BRASILEIRAS 

TÍTULO: TEXTO E INTERTEXTUALIDADE: UMA CONSTRUÇÃO EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): ANGELITA TEREZINHA MABA DE SOUZA 
RESUMO: O desenvolvimento da vida social exigiu que os homens ampliassem o uso de formas verbais de comunicação 
e compreendessem o funcionamento e alcance da linguagem, pois esta instaura uma realidade imaginária, faz ver o que 
ainda não existe e traz de volta o que desapareceu. Para esta compreensão partiu-se do conceito que um texto funciona 
como mosaico de outros textos, alguns mais próximos, alguns mais distantes, alguns mais pertinentes, outros menos, mas 
todos eles influenciam na leitura, pois compreendemos que o significado de um texto não se limita ao que apenas está nele; 
seu significado resulta na interseção com outros textos. Nesse sentido, temos como objetivo geral analisar qual a compre-
ensão que os alunos têm a respeito dos conceitos de texto e intertextualidade através de discussões a respeito da presença 
de textos religiosos em textos literários, traçando um paralelo com os textos trabalhados no livro didático e nas situações 
do cotidiano. Deste depreendeu-se como objetivos específicos: valorizar o conhecimento do aluno a respeito de texto e 
intertextualidade e enriquecer seu repertório; estimular a reflexão e a discussão entre os alunos através de leituras compa-
rativas; perceber a inferência de textos religiosos em textos literários. Esta pesquisa ancorou-se na Teoria da Enunciação 
do Círculo de Bakhtin e centrou-se no desenvolvimento do leitor, especificamente, alunos da série final (8ª série) de uma 
escola do município de Apiúna, Médio Vale do Itajaí. Os resultados indicam que a compreensão dos conceitos de texto e 
intertextualidade precisam ser construídos socialmente em sala de aula para que os alunos se tornem leitores de sentidos, 
não só da palavra, levando-os a observar em suas leituras a presença de outros textos nos textos em que leem. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO, INTERTEXTUALIDADE, LEITURA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: EDUCAÇÃO LITERÁRIA POR MEIO DO CONTO NO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ATHANY GUTIERRES 
RESUMO: A observação da realidade escolar mostra-se pouco sensível à leitura literária. Os estudantes estão condiciona-
dos a ler literatura por fatores externos, transformando esta atividade cognitiva num exercício mecânico e com um fim em 
si mesmo. A liberdade de expressão, imaginação, criação e o autoconhecimento são quase ignorados. Neste âmbito, a leitura 
desconsidera a busca da identidade e do autoconhecimento como uma das razões primordiais do leitor. Por esses motivos, 
talvez, a leitura tem sido um tema de pesquisa constante, a fim de procurar explicações plausíveis para este fenômeno que 
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é altamente social e firma a relação dos indivíduos com eles mesmos, com outros indivíduos e com o seu próprio mundo. 
Frente ao quadro exposto e com a finalidade de analisar o processo de instrumentalização de leitura do texto literário, em 
específico como o conto pode contribuir para a formação de leitores, serão propostas oficinas de leitura de contos, a partir 
dos pressupostos do método recepcional (AGUIAR; BORDINI, 1993). Os dados apresentados nesta comunicação são 
parte de reflexões da proposta de dissertação a ser realizada no PPGEd/UCS, que objetiva desenvolver uma pesquisa-ação 
a partir da leitura do conto literário como uma experiência (LAROSSA, 2003). Entende-se nesse estudo que o texto literário 
pode ser concebido como ponto de partida para a “reformação” de leitores competentes e ativos na sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, AUTOCONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE LINGUAGEM E DE LEITURA NA PROVA BRASIL: CARACTERÍSTICAS 
E EXEMPLOS 
AUTOR(ES): ÂNGELA FRANCINE FUZA 
RESUMO: Esta pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa “Interação e escrita” (UEM/CNPq) e aos projetos de pes-
quisa: “Manifestações de constituição da escrita na formação docente” e “Práticas de avaliação de leitura e a formação 
do leitor”, a partir da perspectiva sócio-histórica de ensino e aprendizagem, subsidiada nos pressupostos de Bakhtin/
Volochinov e Vygotsky, teve o objetivo de analisar as atividades referentes ao tópico I- Procedimentos de leitura, da Matriz 
de Referência da Prova Brasil, avaliação oficial do Ministério da Educação, aplicada a alunos de 4ª série do Ensino Funda-
mental, identificando as concepções de leitura manifestadas, como também, as concepções de linguagem presentes nesse 
instrumento. Os resultados das análises demonstram que a Prova Brasil apresenta, como concepções de linguagem que 
subsidiam a avaliação oficial, a linguagem como expressão do pensamento e como instrumento de comunicação. Embora a 
Matriz de Referência tenha seus princípios fundamentados na concepção interacionista de linguagem, isso não é constatado 
na prática. Os exercícios não respondem ao esperado pela Matriz, fazendo do aluno um sujeito que só extrai informações 
do material lido, restringindo-se à decodificação do texto. Com isso, a concepção de leitura central da avaliação enfoca a 
extração de idéias do texto original, determinando o trabalho com a decodificação. 
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO DE LEITURA, , PROVA BRASIL,, CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM, LEITURA. 

TÍTULO: NOVAS ABORDAGENS PARA O ENSINO DE LATIM
AUTOR(ES): BÁRBARA ELISA POLASTRI, DANIELLE CHAGAS DE LIMA, DIOGO MARTINS 
ALVES, LUCIANO CÉSAR GARCIA PINTO, RAQUEL FAUSTINO, TATIANA ANDRADE RABELLO 
CARVALHO PACHECO 
RESUMO: O artigo “Novas Abordagens para o Ensino de Latim” é parte do trabalho que está sendo desenvolvido pelo 
Grupo de Estudos “Elaboração de Material Didático para o Ensino de Latim”, que visa a produção de um método que 
se distancie dos demais produzidos no Brasil na medida em que associa o ensino da língua ao da literatura e da própria 
cultura latina. Através de uma breve análise de métodos comumente usados em instituições de ensino, este artigo discute 
criticamente a tradição do ensino da língua latina no Brasil, pois o que se conhece hoje sobre materiais de estudo do Latim 
são métodos tradicionais e pouco atrativos, que enfatizam a gramática da língua, trabalhando-a como um fim em si mesma, 
através de exercícios monótonos. Sabe-se que, atualmente, o latim é pouco utilizado na fala e na escrita, pois já não é a 
língua materna de nenhum povo. Por não ser utilizado cotidianamente, seu estudo baseia-se, sobretudo, na apreensão de 
seu vocabulário e gramática para que se possa, como principal finalidade, ter acesso à leitura dos textos antigos. Tal contexto 
acaba, por vezes, tornando o estudo dessa língua pouco prazeroso e estimulante. Acreditamos na importância de se desen-
volver um método atualizado para o aprendizado desta língua, considerando abordagens atuais de ensino que, a nosso ver, 
sejam pertinentes ao estudo de uma língua antiga. O presente artigo busca apresentar nossa nova proposta para o ensino 
de latim, que traz textos originais e discute a gramática e a literatura latina com base em autores modernos, sem, no entanto, 
desprezar o importante legado dos próprios autores da antiguidade.
PALAVRAS-CHAVE: LATIM, MÉTODOS DE ENSINO, METODOLOGIA 

TÍTULO: O ENSINO DA LITERATURA E A “TRADUÇÃO” DO TEXTO PARA A DIMENSÃO DO 
SABER ESTAGNADO: UMA PROPOSTA.
AUTOR(ES): BEATRIZ PAZINI FERRERIA, MARISA CORRÊA SILVA 
RESUMO: Baseado na experiência ocorrida em 2007 em uma Universidade Pública do Estado do Paraná, no primeiro 
ano do curso de Letras, discutimos um entrave no processo de aprendizagem quando a temática é considerada “chocante”, 
como na tragédia grega Medéia, de Eurípedes. Quando o texto foi lido, houve uma certa agitação por parte dos alunos, no 
clímax da peça, quando Medéia mata os filhos. Na discussão que se seguiu, ficou claro que a leitura de Medéia provocava 
uma tentativa de trazer a experiência para dentro do “normal”: a morte das crianças não era vista como recurso textual, 
simbolismo ou dado cultural, mas sim como situação que exigia um julgamento moral por parte do leitor. Para enfrentar 
esse tipo de “tradução” do texto da dimensão artística para outra na qual o leitor sente-se à vontade, porque é a dimensão 
do falso saber sedimentado e da opinião pré-formada, é necessário um preparo por parte do Educador, a fim de que este 
possa contextualizar os valores da época, as referências e intertextos, além de trabalhar com os alunos no nível conceitual. 
No caso de Medéia, há a subversão de um dos conceitos sagrados de nossa cultura, que é a supremacia do amor materno. 
Nesse ponto, o leitor se sente na posição de juiz, condenando ou “explicando” a atitude de Medéia, relegando ao segundo 
plano os propósitos da peça. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, TRAGÉDIA GREGA: MEDÉIA, “TRADUÇÃO” DO TEXTO 

TÍTULO: O GÊNERO ‘DEBATE’ ENQUANTO OBJETO DE LEITURA/ESCUTA NO LIVRO DIDÁTICO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA
AUTOR(ES): BRUNO ALVES PEREIRA 
RESUMO: Nesta comunicação, nosso objetivo consiste em identificar e analisar os objetos de ensino focalizados e as 
estratégias didático-discursivas requisitadas em atividades de leitura/escuta de debates em um livro didático de língua por-
tuguesa. O corpus em análise é constituído por atividades de leitura/escuta de dois debates presentes na unidade “Os 
elementos do debate”, do livro didático “Projeto Araribá: Português”, destinado a alunos de 8ª série (9° ano) do Ensino 
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Fundamental. A investigação, de natureza descritivo-interpretativa, está baseada nas contribuições teóricas acerca da ca-
racterização do gênero debate (DOLZ et. al., 2004; PIETRO et. al. 1996/1997), dos conceitos de transposição didática 
ou didatização (BRONCKART e GIGER, 1998; RAFAEL, 2001) e da noção de estratégias didático-discursivas (MA-
TENCIO, 2001). Os resultados da investigação indicam a requisição de duas principais estratégias didático-discursivas na 
unidade analisada: a leitura de transcrições de debates, nas quais são retiradas marcas típicas da oralidade, e a elaboração 
de respostas escritas às atividades de leitura propostas. Nas referidas atividades, o objeto de ensino focalizado é, priorita-
riamente, a argumentação. A exploração dos aspectos linguísticos da interação entre os interactantes do debate enquanto 
gênero oral formal público é exígua. Desse modo, as atividades de leitura, que não incluem a escuta, contribuem muito 
pouco para a compreensão das características do gênero debate e para a sua diferenciação de gêneros argumentativos de 
meio de produção gráfico. 
PALAVRAS-CHAVE: DEBATE, LEITURA/ESCUTA, LIVRO DIDÁTICO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: ORIENTAÇõES CURRICULARES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM JATAÍ- 
GOIÁS E SEUS REFLEXOS NOS PROJETOS DAS ESCOLAS
AUTOR(ES): CAMILA ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA 
RESUMO: A pesquisa busca compreender aspectos relativos às escolas da Rede Municipal de Ensino de Jataí – Goiás, 
especialmente, no que tange às orientações da Secretaria Municipal de Educação para a configuração das atividades es-
colares em Língua Portuguesa e como essas orientações refletem o trabalho de ensino da língua nessas escolas. Trata-se, 
portanto, de projeto de pesquisa em desenvolvimento junto à Coordenação do Curso de Pedagogia – UFG/Campus Jataí, 
que tem como objetivo geral verificar a relação entre as orientações curriculares da Secretaria Municipal de Educação de 
Jataí, os projetos de ensino desenvolvidos pelas escolas vinculadas a essa Secretaria e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) de Língua Portuguesa (1º ciclo). Temos como pressuposto para orientação dessa investigação que, dados os “baixos 
índices de desempenho” em relação ao aprendizado da língua materna, os gestores têm se preocupado em definir linhas 
gerais de trabalho para as escolas de forma que essas (escolas) atendam aos resultados esperados em provas nacionais e 
outros indicadores, inclusive relacionados à distribuição de recursos financeiros. Para tanto, tem sido desenvolvida uma 
análise bibliográfica e documental dos materiais que contém indicações e a visão de ensino de Língua Portuguesa pela 
gestão municipal: modelo de projetos a serem desenvolvidos pelas escolas, sugestões de temas para esses projetos, lista de 
“habilidades e competências” em Língua Portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental, documentos que avaliam 
o “desempenho” das escolas. A partir dessa análise, já é possível afirmar que esses materiais sofrem influência direta dos 
PCN, no que se refere aos objetivos a serem atingidos nas etapas do ensino e pode-se inferir que a preocupação com índices 
e estatísticas levam a Secretaria de Educação a se aproximar de orientações nacionais, distanciando-se do contexto local.
PALAVRAS-CHAVE: ORIENTAÇõES CURRICULARES, PROJETOS DIDÁTICOS, PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS 

TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DAS PERSONAGENS EM O ETERNO MARIDO, DE DOSTOIEVSKI: UM 
ASPECTO IMPORTANTE PARA A EXPERIÊNCIA NARRATIVA. 
AUTOR(ES): CARINE ISABEL REIS, EUNICE TEREZINHA PIAZZA GAI 
RESUMO: Este trabalho discute o processo de construção das personagens Veltchaninov e Pavel Pavlovich, do livro O 
Eterno Marido (1976), de Dostoievski. A análise ocorre a partir da duplicidade que é característica das mesmas. Considera-
se que a compreensão do texto literário permite ampliar o conhecimento do ser humano, uma vez que a reflexão em torno 
da constituição das personagens e dos demais recursos de uma narrativa leva o leitor a refletir também sobre as relações das 
quais faz parte, marcadas, muitas vezes, por incoerências em seus comportamentos e atitudes. A análise das personagens 
é realizada à luz dos referenciais teóricos de Forster (1969), Tacca (1983), Pessanha (1981), Candido (2002). No mundo 
ficcional do romance, constituído por elementos humanos, há as suas leis próprias. Há o paralelismo com o cotidiano, isto 
é, o poder da narrativa está em mergulhar nas questões humanas sem ser uma mera cópia, mas sim uma criação complexa. 
Dessa forma o estudo sobre as personagens é precedido de algumas considerações teóricas sobre a natureza da narrativa, 
conforme propostas por autores como Bruner (1997 e 2002), Turner (1996) e Larrosa (1999, 2003 e 2004). Pretende-se 
com isso estabelecer relações entre literatura e conhecimento ou experiência, uma vez que a narrativa propõe novas visões 
e reflexões sobre a vida. Através do estudo das personagens espera-se contribuir para a concepção potencializadora/trans-
formadora da narrativa ficcional no processo de formação e conhecimento humano. 
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVA, PERSONAGENS, CONHECIMENTO 

TÍTULO: A ESCUTA COMO PRÁTICA DE LEITURA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
AUTOR(ES): CAROLINA GONÇALVES SOUZA, MARIA AUGUSTA HERMENGARDA WURTHMANN 
RIBEIRO 
RESUMO: Esta pesquisa agrega algumas inquietações desde a graduação e outras, decorrentes da experiência docente, 
sobre a escuta como prática de leitura, e que geraram o presente trabalho, que tem como objeto de estudo o processo de 
escuta de um texto literário como prática cultural de aprendizagem pela oralidade. Tem como objetivo geral experienciar 
esse referido processo, com alunos de segunda série da E. M. “Profª Diva Marques Gouvêa” (Rio Claro, SP). Para tanto, 
tracei como metodologia um percurso que agregou algumas características da observação participante e da pesquisa-ação, 
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tais como a observação constante, o registro e a postura metodológica de “escuta”, além da abordagem da história cultural, 
no que diz respeito ao estudo do cotidiano, da comunidade de leitores e das práticas culturais de leitura e escuta. Privilegia-
mos leituras diárias do livro As aventuras de Pinóquio, de Collodi (2002). Os registros das falas dos alunos sobre a leitura 
foram feitos por mim, em um Diário de Campo, com o auxílio de câmeras fotográfica e filmadora. O percurso teórico foi 
construído com base nas formulações sobre: a leitura de mundo (FREIRE, 2003); a experiência de leitura (LARROSA, 
2002; 2005); a formação da comunidade de leitores (CHARTIER, 1999); a importância da leitura dos clássicos (CALVINO, 
2004; MACHADO, 2002); e a importância de realizar uma escolarização adequada da literatura (SOARES, 2003 e outros). 
Como considerações finais, apresento, inicialmente, alguns apontamentos sobre os objetivos da pesquisa, que considero 
alcançados. As pesquisas recentes sobre a formação do leitor literário (CEALE) apontam para um problema metodológico 
entre a matéria literária e o ensino de leitura na escola. O estudo de meu objeto de pesquisa fortaleceu uma proposta, tam-
bém de caráter metodológico, que talvez auxilie outras pessoas a pensar o que seria esta escolarização adequada da literatura: 
a proposta de colocar-se à escuta de nossas crianças.
PALAVRAS-CHAVE: ESCUTA, PRÁTICA DE LEITURA, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: LEITURA E LITERATURA NO SÉCULO XIX: CONSIDERAÇõES NAS CARTAS E CRÔNICAS 
DE ALUÍSIO AZEVEDO
AUTOR(ES): CASSIO DANDORO CASTILHO FERREIRA 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo observar as condições de recepção e produção de obras literárias no 
século XIX brasileiro, tendo como parâmetro as considerações presentes em cartas e crônicas do escritor maranhense 
Aluísio Azevedo (1857-1913). Se parte da crítica da época afirmava que Aluísio foi um dos primeiros homens a viver das 
Letras no Brasil, seus apontamentos parecem de extrema importância para traçar um panorama sobre a leitura, a recepção 
e a circulação de romances naquele período. Muitas de suas cartas e crônicas publicadas na imprensa da época demons-
tram a dificuldade da formação de um público leitor já no século XIX, dificuldade esta que podemos perceber na própria 
decisão de Aluísio de abandonar a Literatura e dedicar-se exclusivamente à carreira pública. Esta decisão, tomada por um 
dos romancistas de maior prestígio na época, parece apontar exatamente para a falta de um público que pudesse assimilar, 
acolher e divulgar a produção oitocentista brasileira. Outro aspecto interessante de ser analisado passa pelo próprio projeto 
literário de Aluísio: mesmo filiado a uma estética naturalista, grande parte da obra do escritor maranhense é constituída por 
romances folhetinescos, de grande popularização e recepção naquele período, o que em partes dificultou a construção de 
seu projeto literário, que seria abandonado em detrimento de um cargo de cônsul no exterior.
PALAVRAS-CHAVE: ALUÍSIO AZEVEDO, ROMANCE BRASILEIRO, PÚBLICO LEITOR 

TÍTULO: SIMULAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: PROBLEMAS DO ESTUDO DA MORFOLOGIA 
DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA
AUTOR(ES): CONRAD PICHLER 
RESUMO: Nesse artigo, evidenciamos as relações entre as práticas dos estudos de gênero do discurso em sala de aula com 
o procedimento objetivo-abstrato de estudos linguísticos saussurianos, segundo a teoria de Mikhail Bakhtin. Apesar de a 
contextualização ser ponto basilar dos PCNs e os procedimentos saussurianos não, observamos que a contextualizado é 
substituída por um simulacro, que abstrai/aliena o leitor da inserção efetiva nas práticas da discursividade constante. Dentro 
das práticas de leitura costuma-se defender uma leitura-padrão e textos-padrão; essa construção modelar se enraíza nas 
atividades pedagógicas, sobretudo, constituindo a sala de aula como um simulacro e a prática de leitura, como simulação. 
Podemos estabelecer correspondência entre esse problema e a crítica ao objetivismo abstrato (ou metafísico) ao estudo 
linguístico saussuriano oferecido por Mikhail Bakhtin em “Marxismo e filosofia da linguagem”; neste Bakhtin percebe que 
a investigação abstrata dos fenômenos lingüísticos é uma alienação ao constante movimento da linguagem. Tanto para a 
linguística quanto para as práticas de leitura, percebemos que essa abstração constitui-se dos desejos da classe dominante 
em ditar as regras da práxis da linguagem, sobretudo, isso parece atingir o espaço da escola, no que diz respeito à condução 
das atividades de leitura, alienando o estudante de uma participação efetiva em uma discursividade constante não abstrata, 
nem modelar. A adoção de uma filosofia objetivo-dialético pelos PCNs, que apesar de baseados nos princípios dialógicos 
bakhtiniano (de pressupostos marxistas), não estão em consonância com o objetivismo dialético, posto que se defenda a 
necessidade do resgate e o estudo do contexto de produção do texto sob a forma de eleger ou elencar gêneros discursivos 
e tirar deles estruturas e modelos pré-estabelecidos, o que em outras palavras constitui-se numa morfologia estruturalista, 
essa “gramática” substitui a investigação dos textos e sua discursividade contextualizada e constantemente ativa, por um 
simulacro abstrato e paralisado.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, SIMULACRO, CONTEXTUALIZAÇÃO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: POESIA NA SALA DE AULA: UM EXERCÍCIO ÉTICO E ESTÉTICO.
AUTOR(ES): CYNTHIA AGRA DE BRITO NEVES 
RESUMO: Este trabalho procurou mostrar como a poesia tem sido trabalhada nas aulas de literatura do Ensino Médio 
de escolas da rede pública e privada de ensino do estado de São Paulo e como os alunos-leitores contemporâneos têm re-
cepcionado o texto poético. O interesse por esta pesquisa nasceu da experiência da professora-pesquisadora, que é amante 
da poesia e, portanto, compartilha leituras poéticas com seus alunos, atentando para o estranhamento e para o encanta-
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mento que o texto poético é capaz de proporcionar nas dinâmicas em sala de aula. Buscaram-se, inicialmente, referenciais 
teóricos que justificassem a importância ética e estética de se ensinar arte, poesia e literatura erudita na escola; em seguida, 
uma reflexão histórica acerca das raízes da poesia na cultura ocidental greco-latina, bem como pesquisou-se o berço da 
relação poesia-educação na Antiguidade até o ingresso dessa tradição pedagógica em solo nacional. Ainda dentro de uma 
perspectiva histórica, foram assinalados momentos de ruptura que mudaram significativamente a história da leitura, do 
livro, da literatura e da concepção de poesia na educação, da Antiguidade à Idade Moderna. A partir de então, chegou-se à 
pesquisa empírica, cuja metodologia consistiu em entrevistas orais gravadas com docentes de língua portuguesa de ambas 
as redes de ensino do estado, a fim de investigar o que entendem como poético e como se constrói o ensino-aprendizagem 
da literatura através da poesia nas escolas onde lecionam, deparando-se, neste processo, com críticas e sugestões dos edu-
cadores. Analisou-se a voz dos professores em diálogo com autores da teoria literária e da educação para se concluir que 
a poesia, linguagem de reflexão, insubmissão e prazer, motivadora, sobretudo, da “transvisão do mundo”, merece espaço 
privilegiado dentre os discursos escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, DOCÊNCIA, POESIA NA EDUCAÇÃO 

TÍTULO: PCN E PNLD: PARAMETRIZAÇÃO DO ENSINO DE GRAMÁTICA
AUTOR(ES): DANIELA MANINI 
RESUMO: Este trabalho pretende discutir propostas para o ensino de gramática no Ensino Fundamental II, 
frente de Língua Portuguesa que gera várias discussões, para além das esferas acadêmica e pedagógica, sobre que 
gramática(s) ensinar e sob qual(is) metodologia(s). Para tanto, traz a discussão e a análise sobre o que propõem docu-
mentos oficiais de ensino, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (doravante, PCN) e o 
Programa Nacional do Livro Didático (doravante, PNLD) para o ensino de gramática. Assim sendo, será apresenta-
da, inicialmente, uma explicação geral sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais no contexto na Educação brasilei-
ra, a fim de melhor esclarecer sobre o sentido dos PCN de Língua Portuguesa. Em seguida, faremos uma descrição 
geral dos PCN, destacando o modo como definem e propõem o ensino de gramática, a fim de identificar qual (is) a(s) 
orientação(ões) teórico-metodológica(s) dada(s) para o trabalho com esse eixo de ensino. Por fim, faremos uma des-
crição geral do PNLD e uma análise comparativa sobre como as avaliações do Programa (1999, 2002, 2005 e 2008) 
apresentam os critérios para avaliar as atividades de gramática nos livros didáticos de Português (doravante, LDP) de 
6º a 9º anos (5ª a 8ª séries). O objetivo dessa análise é entender como as orientações dos PCN têm sido incorporadas 
pelo Programa, assim como refletir a respeito do que este espera dos atuais LDP em relação ao ensino de gramática. 
Entendemos que o LDP, em função das sucessivas avaliações por que vem passando através do PNLD, configura-se 
como um material que pode contribuir para a formação docente em exercício, mesmo porque, em muitos casos, é o 
único meio impresso a que têm acesso parte dos professores da escola pública. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS, ENSINO DE GRAMÁTICA, PCN 

TÍTULO: TRILHA DOS VERSOS: LEITURA, APRECIAÇÃO E DECLAMAÇÃO DE POEMAS NA 
ESCOLA
AUTOR(ES): DENISE PEDROSO GOMES 
RESUMO: O Grupo de Pesquisa “Literatura e Ensino” da UENP, Jacarezinho-PR, tem formulado e analisado 
propostas metodológicas com o intuito de subsidiar o trabalho do professor com o texto literário em sala de 
aula. A Metodologia Integradora, proposta por Saraiva e Mügge (2006), e estudada pelo Grupo de Pesquisa, 
embasa a abordagem de textos poéticos desenvolvida em uma turma de 6ª série do Ensino Fundamental na E.E. 
Profa. Josepha Cubas da Silva, em Ourinhos-SP, que esta comunicação visa apresentar. Considerando que na 
leitura de poemas nem sempre se compreende, de imediato, o que o poeta quis dizer, entende-se que a análise da 
forma como se construiu sua musicalidade ou ritmo e do efeito causado pelo jogo das palavras exploradas em 
seus sentidos, sons ou imagens auxilia na construção dos sentidos que, inicialmente, podem apresentar-se implí-
citos e obscuros. Além disso, muitas vezes, a escuta de um poema bem declamado ajuda a perceber melhor esses 
efeitos e a despertar o gosto pela leitura. Assim, a Metodologia Integradora é aplicada com vistas a estimular a 
apreciação de poemas, a desenvolver a proficiência para a leitura e compreensão de textos poéticos e a promo-
ver a declamação desses textos. Para tanto, além dos poemas, são apresentados videoclipes como recursos para 
a apropriação de diferentes formas de ‘reler’ o que os poemas dizem e inspirar as declamações.
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA INTEGRADORA, LEITURA E DECLAMAÇÃO, POEMA 

TÍTULO: LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO: ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DO LEITOR 
EM CURSOS TÉCNICOS DO IF-GOIÁS 
AUTOR(ES): DEUSA CASTRO BARROS 
RESUMO: O presente estudo é resultado de trabalhos desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Goiás, antigo CEFET/GO, visando à formação de um leitor que, consciente de sua liberdade de escolha, transite 
entre os textos clássicos e contemporâneos, selecionando do cânone literário suas preferências estéticas para formação 
de um cânone individual. Na base do trabalho encontram-se reflexões vinculadas à Estética da recepção, especialmente 
nos textos de Iser (1979, 1995), Costa Lima (1979), Stierle (1979) e Zilberman (1989). Para o desenvolvimento do estudo, 
aplicou-se, no contexto das aulas de Língua Portuguesa, estratégias de aproximação do leitor em relação às obras da litera-
tura do século XVIII e XIX, especialmente associadas ao Romantismo, no Brasil e no mundo, tanto da prosa quanto da 
poesia, estabelecendo um diálogo entre temários e modelos do período citado e da época contemporânea. Participaram do 
estudo aproximadamente 150 alunos de turmas de 2º ano, lendo obras escolhidas na biblioteca da instituição e elaborando 
pesquisa sobre o período e as implicações ideológicas do movimento estético a que os autores lidos se filiavam. O resul-
tado alcançado foi um intenso diálogo entre alunos adolescentes e obras de referência da Literatura brasileira e mundial, 
mediadas pela validação (ou não) que tais leitores aferiram às obras lidas, o que efetivamente lhes permitiu uma reflexão 
na construção de suas escolhas literárias e as implicações de tais escolhas na formação de seus referenciais estéticos para a 
“degustação” de obras de arte.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, ENSINO MÉDIO, ESTETICA DA RECEPÇÃO 
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TÍTULO: MEMÓRIA LEITURA IMAGINAÇÃO
AUTOR(ES): DÉBORA RACY SOARES 
RESUMO: Em sentido lato, imaginação, antes de remeter à faculdade criativa, designa a capacidade de representar ima-
gens. Também pode significar a aptidão para evocar imagens percebidas anteriormente. Assim, parece claro que falar em 
imaginação pressupõe considerar duas instâncias. A primeira delas relaciona-se à possibilidade de representação, portanto, 
à linguagem. A segunda mobiliza a memória através da linguagem. Poder-se-ia afirmar que a leitura, por sua vez, ocorre 
no entrecruzamento da memória e das imagens acionadas por essa mesma memória. Imagens re-vistas, re-lembradas ou 
imagens imaginárias, imaginadas, “transvistas” no ato da leitura? “Aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante 
de nós torna-se imagem”, segundo o filósofo alemão Walter Benjamin. Desse modo, estamos atavicamente condenados à 
criação de imagens ao desejarmos reter, na memória, o desvanescente “aquilo”. O esforço da memória revela nossa per-
cepção da fugacidade das coisas, isto é, a consciência aguda do tempo e da morte. Porém, de certa forma, como nos ensina 
Proust, o “real” precisa morrer para ressuscitar na memória. É como se, no caso do escritor à procura do tempo perdido, 
a memória só fosse possível pela via da imaginação. Ainda que a leitura possa mobilizar outros tempos e nos transportar – 
pela imaginação – a outras paragens, mesmo assim estamos situados no inevitável agora. Nessa perspectiva, a leitura aciona 
vários tempos simultaneamente, a cada virar de página. Encontrar o tempo da memória, na memória, convoca imagens 
em ação, em movimento. Se a memória e o esquecimento são como as duas faces de Jano, então, torna-se fundamental en-
tender que virar páginas também pressupõe aceitar a possibilidade de páginas serem viradas, ou seja, esquecidas. Só assim, 
através do esquecimento, podemos lembrar, re-lembrar e imaginar. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP). 
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA, LEITURA, IMAGINAÇÃO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: LÍNGUA E LITERATURA DE MÃOS DADAS: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO DE NEOLOGISMOS PRESENTES NA LITERATURA POPULAR DE JESSIER QUIRINO
AUTOR(ES): EDÊNIA DE FARIAS SOUZA 
RESUMO: O objeto de estudo deste trabalho é constituído pelos textos do livro Bandeira Nordestina(2006) do escritor 
Jessier Quirino. O referido livro reúne os chamados “causos“ por tratar-se das “matutices“ escritas pelo autor. São textos 
escritos em prosa e verso e dizem respeito a festas, relacionamentos, costumes, personagens e problemas socias relacio-
nados ao Nordeste. Bandeira Nordestina, assim como toda a literatura popular, sempre esteve à margem em oposição à 
chamada literatura erudita, consumida pelos discentes no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, propomos neste 
trabalho fazer uma ponte entre o ensino de língua e de literatura analisando os processos de formação de neologismos 
contidos em seus textos contribuindo para uma prática pedagógica mais dinâmica e prazerosa no tocante ao estudo da 
lingua(gem), em sala de aula, questão de grande importância que precisa ser (re) avaliada constantemente, pois é ela que vai 
determinar a produtividade ou improdutividade do processo ensino-aprendizagem e, ainda, apontando para a necessidade 
de aproximar o aluno adolescente do universo da cultura popular nordestina. Acreditamos que oferecer o contato direto 
com esse tipo de literatura possibilita o desenvolvimento da concepção de que a língua é, por natureza, social e reflete os 
usos de linguagem desempenhados por seus falantes, sujeitos históricos que interagem uns com os outros.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUA(GEM), NEOLOGISMO, LITERATURA POPULAR 

TÍTULO: LEITURA DO IMAGINÁRIO NA POESIA LÍRICA: UMA VIAGEM NA BARCA DE CARONTE 
COM PEDRO TAMEN 
AUTOR(ES): EDUARDO OLIVEIRA ZANINI 
RESUMO: A presente proposta pretende abordar alguns poemas do livro Guião de Caronte, publicado em 1997 pelo portu-
guês Pedro Tamen, partindo da concepção de leitura de poesia guiada por significações simbólicas sugeridas pelo texto. Esse 
processo de leitura decorre da particularidade da linguagem poética de não se estruturar unicamente através da representação 
direta da realidade empírica – pelo contrário, sua especificidade baseia-se, dentre outros elementos, na construção de uma 
instância simbólica. No caso específico dos poemas de Guião de Caronte, percebe-se o desenvolvimento de seu tema central 
(o além-vida) utilizando-se de uma concepção mítica corrente durante a Antiguidade e hoje em desuso. Trata-se da figura de 
Caronte, barqueiro responsável pela condução dos vivos ao mundo dos mortos sobre as águas dos rios do além. Essa concep-
ção clássica, contudo, vem matizada por outras configurações mais modernas e mais subjetivas do tema, exigindo do estudante 
uma leitura apurada do texto como um entrecruzamento de perspectivas. O estudo da tensão entre concepções distintas e 
simultâneas do além-vida pode gerar reflexões não apenas filosóficas, mas também culturais e linguísticas. Nesse contexto, 
cabe ao educador construir junto aos alunos uma compreensão das imagens e concepções metafísicas no texto lírico, partindo 
do aspecto temático, a fim de capturar a atenção do jovem, e avançando na compreensão da formalização literária do poema. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, POESIA LÍRICA, PEDRO TAMEN 

TÍTULO: ABORDAGEM DO TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA: PROPOSTAS PARA 
REFLEXõES 
AUTOR(ES): ELBA POMA LOURENÇO 
RESUMO: O sistema educacional brasileiro tem se mostrado nas últimas colocações em todas as pesquisas mundiais so-
bre leitura e qualidade de ensino. Ao ligarmos a televisão, lermos os jornais, navegarmos em sites de notícias pela Internet, 
somos bombardeados com informações que demonstram constante insatisfação de toda a sociedade com a qualidade do 
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ensino, dentre outras notícias pouco animadoras sobre a escola. Nesse contexto, abordar o texto literário em sala de aula 
tem sido um desafio ao professor nos tempos atuais. Questões como a ausência de fundamentação teórica na formação do 
docente, aliada à falta de metodologia adequada para o trabalho com literatura, além dos problemas referenciados, fazem 
com que o trabalho com o texto literário seja executado de forma insatisfatória. A escolha de uma prática de abordagem 
geralmente acontece a partir do que está disponível no livro didático. Poucas são as leituras encaminhadas para o estabele-
cimento de contrapontos com a realidade do aluno e com assuntos que o intrigam ou o seduzem. Há a necessidade de se 
demonstrar que o texto literário pode ser abordado numa dinâmica que estimule a participação dos discentes na construção 
do seu sentido, além de possibilitar a fruição do imaginário, característica inerente à literatura. Assim, esta comunicação tem 
por objetivo contribuir para a difusão de metodologias de ensino de literatura, tendo em vista a necessidade de o professor 
conhecê-las e adaptá-las à realidade escolar, e assim proporcionar o tão almejado diálogo entre leitores e livros.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, METODOLOGIA DE ENSINO, REALIDADE ESCOLAR 

TÍTULO: DA NECESSIDADE DA FORMAÇÃO CONTINUADA: A VOZ DO PROFESSOR
AUTOR(ES): ELY ALVES MIGUEL 
RESUMO: Este trabalho apresenta considerações sobre um projeto de formação continuada denominado “Texto e En-
sino: uma proposta envolvendo os gêneros textuais e os modos de organização do discurso”, desenvolvido no CEFAPRO 
(Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica) de Juara – MT. Seu principal objetivo foi opor-
tunizar aos docentes reflexões para melhoria de suas práticas pedagógicas a partir de discussões sobre a importância do 
texto no ensino de língua materna e de concepções como “gêneros textuais” e “modos de organização do discurso”, dada 
sua recorrência na literatura atual e nos livros didáticos, um dos principais referenciais dos conceitos a serem ensinados 
nas escolas. Para orientar o trabalho, partimos da aplicação de um questionário sobre texto, gêneros textuais, modos de 
organização do discurso, bem como sobre a importância do texto como unidade de ensino e a perspectiva adotada pelos 
PCN (1998) em relação aos gêneros que o aluno precisa dominar para garantir sua participação nas práticas sociais. A 
análise das respostas revelou certa instabilidade conceitual dos termos apresentados. Por essa razão, a definição de gêneros 
textuais como “várias espécies de textos com os quais temos contato no dia-a-dia”, até exemplificações do tipo “narrativo, 
discursivo, descritivo, informativo, crônica, propaganda, cordel, poemas, anedotas, etc.”, além de oscilações quanto aos 
modos de organização do discurso demonstraram a falta de clareza dos docentes em relação a esses conceitos. Em nossas 
reflexões, apoiamo-nos em teóricos como CUNHA (2005), MARCUSCHI (2005), AZEREDO (2006), PINILLA, COS-
TA e OLIVEIRA (2006), COROA (2008). Ao final do módulo percebemos que, embora tenhamos realizado um percurso 
significativo, as concepções docentes são dissonantes das perspectivas teóricas da atualidade, o que gera contradições entre 
o que se propõe nos currículos e a prática efetiva na sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, GÊNEROS TEXTUAIS, LÍNGUA MATERNA 

TÍTULO: CAPITU NARRADORA CONTEMPORÂNEA: REPRESENTAÇõES DE CAPITU POR ELA 
MESMA.
AUTOR(ES): FABIANA DE PINHO 
RESUMO: O narrador de Dom Casmurro, em leituras possíveis, deseja provar a culpa de sua esposa. Assim, desenha uma 
menina/mulher Capitu como adúltera em potencial, dissimulada e diabólica. De acordo com Mary Del Priore,‘Capitu foi 
descrita com todos os ingredientes de um diabo de saias’’. Essa descrição não foge às representações históricas nas quais 
as mulheres não só provocavam o mal, mas também seriam capazes de levar um homem à perdição. As representações 
femininas, construídas sob forte influência do patriarcalismo, estavam fortemente associadas à malignidade que precisaria 
ser domesticada, sobretudo pelo marido. A Capitu ambígua, vilã, vítima, uma discreta feminista antecessora do feminismo, 
com olhos de cigana oblíqua e dissimulada, inspirou autores do século seguinte a criar contos, romances, filmes e outras 
manifestações artísticas. Muitas delas foram criadas depois do advento do feminismo e da abordagem teórica de que fe-
minilidades e masculinidades são construções históricas, portanto, variáveis. Pensando no avanço das discussões sobre a 
redefinição de papéis masculinos e femininos e tentativas, inclusive teóricas, de desnaturalização das hierarquias de poder, 
pretende-se com este trabalho investigar em textos - como os contos Dez Libras Esterlinas, de Nilto Maciel, e Capitu: para 
que saber, de Lya Luft, - que dialogam com Dom Casmurro e cuja narração é conduzida por Capitu, e não mais por Bento 
Santigo, se ocorreram mudanças na representação da principal personagem feminina de Machado de Assis. Bibliografia 
BOSI, Alfredo. Historia concisa da Literatura Brasileira. São Paulo,Cultrix. 2004. FERNANDES, Rinaldo. Capitu mandou 
flores. Sao Paulo, Geração editorial, 2008. SCHPREJER, Alberto.(org.).Quem e Capitu?.Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 
2008. STEIN, Ingrid. Figuras femininas em Machado de Assis.Rio de Janeiro, Paz e Terra,1984. 
PALAVRAS-CHAVE: DOM CASMURRO, MULHER E LITERATURA, LITERATURA E FEMINISMO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: ENSINO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇõES 
DA LINGUISTICA TEXTUAL
AUTOR(ES): FATIMA APARECIDA DE SOUZA MARUCI 
RESUMO: A presente pesquisa objetiva contribuir com as práticas do Professor de Língua Portuguesa no que 
diz respeito à elaboração de procedimentos de ensino ancorados nas contribuições da Linguística Textual. Cir-
cunscreve seu campo investigativo ao estudo dos gêneros textuais, tratando especificamente do estudo de textos 
argumentativos, entendidos como objeto de ensino na Educação Básica, no âmbito do Ensino Médio. O refe-
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rencial adotado alinha-se com a tendência sociocognitiva interacional, considerando que o texto é o lugar da 
interação social. Dessa perspectiva, investiga com quais procedimentos o professor de Língua Portuguesa pode 
abordar teórica e praticamente o ensino dos gêneros textuais possibilitando para os alunos do Ensino Médio a 
produção de textos argumentativos. Considerando que os estudos pertinentes à Linguística Textual são recentes 
e que os professores pareceriam desconhecer esses estudos, apoiando sua prática de ensino ainda na descrição 
de regras de funcionamento da língua, pretendemos com esta pesquisa: (a) investigar os aportes da Linguística 
Textual no ensino da produção de gêneros da tipologia argumentativa, (b) pesquisar as práticas do professor de 
Língua Portuguesa quanto aos procedimentos adotados para o ensino da produção de textos da referida tipologia, 
(c) elaborar uma proposta de procedimentos de ensino voltada para a produção desses textos. O desenvolvimento 
da pesquisa em pauta requer o levantamento e a sistematização do referencial teórico adotado (Koch; Marcuschi; 
Adam; Maingueneau; Dijk) que gravita em torno do aprofundamento teórico dos conceitos de Linguística Textual, 
sócio-interacionismo, gêneros textuais e textos argumentativos. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, TIPOLOGIA TEXTUAL, LINGUÍSTICA TEXTUAL 

TÍTULO: REBULIÇO NO CASAMENTO DO SAPO: A LITERATURA DE CORDEL NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): FERNANDA CHAVES BEZERRA DE MOURA 
RESUMO: A literatura de cordel, outrora marginalizada e afastada da escola, vem recentemente comparecendo em 
manuais didáticos e projetos escolares. Entretanto, o enfoque dado ao cordel nem sempre chama a atenção para o 
valor artístico e literário presente nos folhetos. Daí nossa preocupação em pensar uma metodologia de trabalho que 
privilegie o encontro significativo e lúdico do leitor em formação com esta vertente da poesia popular. Esta comuni-
cação apresenta parte de nossa experiência de pesquisa no mestrado, na qual estudamos a recepção e o efeito estético 
causado pela leitura de sextilhas e folhetos, tendo bichos como personagens, em uma turma do 2° ciclo do Ensino 
Fundamental do município de Campina Grande. Um dos momentos da pesquisa consistiu em atividades de leitura 
oral do folheto “Gosto com desgosto“, do poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. A experiência culminou na 
realização de uma brincadeira dramática a partir da confecção de fantoches baseados na narrativa. Para a elaboração 
e análise da experiência, buscamos fundamento sobre formação do leitor, em Colomer (2007); sobre ensino de 
literatura, em Pinheiro (2001;2007;2008); e sobre a interação texto-leitor em Jouve (2002), entre outros. Uma das 
constatações às quais chegamos foi a de que os alunos atuaram como “colaboradores na busca do significado“ da 
obra trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA DE CORDEL, LEITURA LITERÁRIA, ENSINO 

TÍTULO: MANOEL DE BARROS: UMA LEITURA ESQUIVA DO TEXTO LITERÁRIO
AUTOR(ES): FLAVIO LOURENÇO PEIXOTO LIMA 
RESUMO: Este estudo pretende demonstrar a leitura da imagem poética na obra de Manoel de Barros, centrando 
as reflexões no binômio homem/natureza, a partir dos jogos de sentido metonimicamente encerrados na linguagem. 
Através da superfície textual, procura-se vivenciar uma poética que diz do mundo pelo processo da intercomplemen-
taridade. Isto é, ter-se-ia um espaço onde a imagem congrega diferentes saberes, dando a ver a sua particularidade de 
criação e arte, enquanto práticas pedagógicas vinculadas à construção da linguagem literária voltadas para os jovens 
leitores. Desse modo, assumimos uma postura teórica de que a realidade é mediada pela linguagem e, através dessa, 
adquirimos conhecimento e o comunicamos. Logo, tomamos esta nos planos metonímico e metafórico (com des-
taque ao primeiro plano), demonstrando que eles se intercomplementam operando jogos de sentidos. De sorte que 
a leitura do literário se pauta em uma atitude de e com a linguagem por parte do leitor. Para tal procedimento, nos 
sustentamos em um referencial teórico-conceitual-metodológico amparados em Gilles Deleuze, Karel Kosik, Oc-
tavio Paz, entre outros, enquanto abordagens que fazem da linguagem um espaço de substituição e de contiguidade 
na construção de trilhas para a leitura do texto de literatura, permitindo entender o ato do educador e do educando 
como um fazer referencial e artístico, não apenas como capaz de possibilitar um conhecimento que sensibilize e pro-
blematize o humano, mas que também possa estimular as investigações que tenham como cerne as interfaces entre a 
cultura escrita, a educação e as vivências do conhecimento empírico, 
para, quiçá, tornar a vida mais habitável. 
PALAVRAS-CHAVE: MANOEL DE BARROS, POESIA MODENA, LINGUAGEM 

TÍTULO: ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS EM SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA 
NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
AUTOR(ES): FRANCISCA EDUARDO PINHEIRO 
RESUMO: A presente comunicação visa a mostrar o trabalho que vem sendo realizado com as turmas de Estágio 
Supervisionado II (de Ensino Médio) no Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraíba 
- UEPB em Campina Grande - PB, em que realizamos o estudo de diversos gêneros textuais à luz de teóricos como 
BAKHTIN, BRONCKART, SCHNEUWLI & DOLZ, MARCUSCHI,BEZERRA & DIONISIO, entre outros, que 
constam de uma bibliografia indicada para leitura e discussão durante o período de preparação para o estágio super-
visionado em escolas conveniadas com a Universidade. Preparamos as sequências didáticas de acordo com o modelo 
de Scheneuwly & Dolz que orientam o estudo do gênero escolhido através da leitura detalhada desse gênero em vá-
rios autores e suportes, além do estudo de sua estrutura, construção e linguagem, levando-as aos alunos das Escolas 
Públicas de Ensino Médio de Campina Grande - PB. Em consequência dessas atividades de leitura e compreensão do 
texto proposto, realizadas em sala de aula, os alunos são conduzidos à produção de textos do gênero que acabaram 
de conhecer, ´fazendo, a seguir, reescritura em módulos seguidos e necessários, fazendo a análise linguística devida, 
através da metodologia da ação-reflexão-ação. O resultado que pretendemos obter é que os alunos, objeto de nossa 
pesquisa, tornem-se proficientes em leitura e escrita, saindo-se melhor em sua caminhada, rumo à vida acadêmica, 
profissional e de cidadão critico, bem como apurem o gosto pela leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, SEQUÊNCIA DIDÁTICA, ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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TÍTULO: CRÔNICA: ESTRATÉGIAS DE UM LEITOR ATIVO
AUTOR(ES): GEOVANA LOURENÇO DE CARVALHO 
RESUMO: Este artigo, resultado das reflexões desenvolvidas no Grupo de pesquisa “Leitura e ensino” (UENP-FAFIJA/
CNPq), tem por objetivo demonstrar algumas definições de leitura, compreendendo-a, sobretudo, como atividade múltipla 
que considera todos os recursos linguísticos, pragmáticos e contextuais que constituem um texto durante a atividade de 
processamento e de estratégias de leitura (SOLE, 1998) utilizadas por leitores que processam a leitura de forma eficaz e 
dinâmica, ou seja, fazem uso de variadas e diferentes habilidades e técnicas. É o uso de estratégias que possibilitam o leitor 
compreender, no sentido de apreender e construir, o sentido de um texto. Da mesma forma, quando a compreensão não 
acontece, também são as estratégias que permitem ao leitor identificar as falhas cometidas durante a leitura, para repará-las, 
uma vez que é preciso julgar conforme os objetivos determinados pelo leitor. É na compreensão que o leitor desempenha, 
além das atividades de interpretação, também a interação dessas com seus conhecimentos prévios. Isso ocorre por causa 
das experiências de leitura e da motivação, sendo que, ambas devem estar presentes no leitor. Na busca de cumprir nosso 
objetivo, utilizamos como objeto de análise o gênero crônica, uma vez que para leitura desse gênero é preciso que o leitor 
leve em conta algumas características específicas desse gênero, no caso, o aspecto humorístico, a linguagem descompromis-
sada e a abordagem de temas do cotidiano das pessoas e de tabus sociais.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESTRATÉGIAS DE LEITURA, CRÔNICA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: ENTREVISTA COLETIVA: A VISÃO DE MUNDO DE DRUMMOND PUBLICADA NAS 
PÁGINAS DE JORNAL 
AUTOR(ES): GIOVANA CHIQUIM 
RESUMO: Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da poesia moderna, destacou-se também na produ-
ção de crônicas durante 30 anos, no extinto Correio da Manhã e no Jornal do Brasil. Os cronistas levam para a imprensa 
assuntos variados sobre o cotidiano. É nesse pedaço de página que a notícia factual cede espaço para a literatura, para o 
relato de cenas prosaicas que habitam o dia-a-dia dos homens comuns. Os cronistas são credenciados para expressar sua 
opinião no jornalismo diário e Drummond apropriou-se desse privilégio para construir uma “janela para falar com o públi-
co” (ANDRADE, 1984, p. 197). Avesso ao assédio da imprensa, o escritor recebeu a alcunha de “urso polar” e dizia que o 
que tinha de manifestar estava nos seus escritos. Ele utilizava os jornais e revistas para se comunicar com seus leitores e suas 
colunas podem ser encaradas como uma espécie de “entrevista coletiva”, que desvenda a visão de mundo de Drummond. 
No decorrer desse trabalho, através da análise de textos drummondianos, iremos apresentar a crônica – considerada um 
gênero menor por conta de sua leveza, como uma forma de “literatura engajada”, capaz de debater os acontecimentos 
contemporâneos e despertar o leitor para a reflexão de diversas questões que permeiam a modernidade. 
PALAVRAS-CHAVE: TRÁGICO, GUIMARÃES ROSA, ARISTÓTELES 

TÍTULO: UM ESTUDO DA ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS DE ALUNOS DA 5ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): GLAUBIA MARIA MARTINS DA SILVA 
RESUMO: Cabe à escola, como lugar privilegiado de apropriação e desenvolvimento da escrita, auxiliar o aluno no pro-
cesso de apropriação da escrita argumentativa por meio dos mecanismos próprios da língua, os operadores argumentativos. 
Os Parâmetros Curriculares Nacional: Língua Portuguesa enfatizam a importância de se considerar tanto as situações de 
produção e de circulação dos textos como a significação que nelas é forjada. A partir dessa proposta teórica, convoca-se a 
noção de gêneros textuais como um instrumento melhor que o conceito de “redação” para favorecer o ensino de produção 
de textos escritos. De acordo com essa proposta teórica, o aluno-aprendiz precisa coordenar uma série de aspectos: o que 
dizer, a quem dizer, como dizer para produzir um texto que dê conta de uma determinada função comunicativa. Assim, 
neste trabalho, concebe-se o ensino da escrita (produção textual)argumentativa como unidade de trabalho e suporte de 
aprendizagem do funcionamento da língua. Essa perspectiva desloca o ensino-aprendizagem de língua materna: de um en-
sino normativo, que prioriza a análise da língua escrita, para um ensino sócio-interacionista, em que os usos da língua escrita 
(modo de produção, suporte de circulação, público alvo), são também valorizados. Nesse sentido, a comunicação tem por 
objetivo discutir alguns procedimentos que podem ser adotados pelos professores do ensino fundamental, no sentido de 
desenvolver um trabalho com a escrita a partir do trabalho com gêneros textuais e os operadores argumentativos em sala 
de aula, o que vem ao encontro da proposta dos PCNLP. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS , PRODUÇÃO TEXTUAL, OPERADORES ARGUMENTATIVOS 

TÍTULO: ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
BRASILEIRA.
AUTOR(ES): HAIDÊ SILVA 
RESUMO: Magda Soares, no artigo intitulado “Português na escola: História de uma disciplina curricular”, afirma que o 
ensino de Língua Portuguesa no Brasil tem se limitado ao ensino de gramática e especificamente, ao ensino de gramática de 
uma única modalidade da Língua Portuguesa. No que diz respeito ao ensino de literatura, Aracy Alves Martins Evangelista 
e outros autores, em A Escolarização da leitura literária, analisam o processo de escolarização da leitura literária e discutem 
o material oferecido pelos livros e manuais didáticos, para concluir que da forma como estão estruturados atualmente, 
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eles não contribuem para o ensino de língua ou de literatura, uma vez que apresentam textos fragmentados e exercícios 
que utilizam o texto literário para o ensino de gramática e que, portanto, não incentivam a leitura do texto literário em si. 
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é discutir como tem sido o ensino de língua e literatura em nossas escolas, 
a partir das afirmações das autoras mencionadas acima e de outros autores que atualmente tem se dedicado a pesquisas e 
discussões a respeito do ensino de língua e literatura, para que possamos reunir as suas propostas e apresentar sugestões 
que contribuam para a formação dos professores e influenciem em suas atuações na sala de aula, no que diz respeito ao 
desenvolvimento de projetos de metodologias de ensino capazes de romper com a tradição que burocratizou o ensino 
de língua e literatura na Educação Básica brasileira e não contribui de fato, para a formação dos alunos. Como forma de 
contribuição, pretendemos apresentar um projeto de ensino interdisciplinar, colocado em prática neste primeiro semestre 
na Escola Estadual em que trabalhamos, na periferia da cidade de Embu das Artes e que, apesar de provocar polêmicas, 
também tem apresentado resultados positivos e, por esse motivo, acreditamos que precisa ser exposto e socializado. 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA, LITERATURA, ENSINO 

TÍTULO: EFEITOS DA RELAÇÃO ENTRE SABER E PODER NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 
LEITOR
AUTOR(ES): ILSE LEONE BORGES CHAVES DE OLIVEIRA, KÁTIA MENEZES DE SOUSA 
RESUMO: Este trabalho compõe a pesquisa “Memória de leitores: uma história construída na trama dos discursos”, que 
se desenvolve no Programa de Pós-Graduação em estudos Linguísticos e Literários, em nível de doutorado, na faculdade 
de Letras da UFG. Compreendendo a leitura escolar como um tecido de discursos, propomo-nos investigar a constituição 
do sujeito leitor a partir de narrativas escritas, de caráter memorialístico, produzidas por alunos do 1º ano do Ensino Médio. 
Para proceder a essa investigação, problematizamos os efeitos da relação entre saber e poder, conforme Foucault (1979) e 
alguns de seus comentadores (Machado, 1979; Gore, 1994; Fonseca, 2003; Paniago, 2005; Gallo, 2006; Veiga-Neto, 2006), 
na constituição do sujeito leitor. Discutimos alguns aspectos da objetivação do sujeito empreendida por meio dos meca-
nismos disciplinares da escola e da sua subjetivação por meio de práticas discursivas e não discursivas que entretecem a 
leitura nos contextos escolar e extra-escolar. As narrativas caracterizam-se por serem exercícios de construção de memórias 
(Bosi, 2003; Halbwachs, 1990), em que os próprios alunos traçam suas trajetórias de leitores e, portanto, possibilitam que 
se investigue como, sob os efeitos simultâneos tanto da dispersão discursiva que configura a leitura quanto da relação entre 
saber e poder, esses alunos se representam leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, SABER, PODER 

TÍTULO: (IN)CERTOS DISCURSOS SOBRE A LEITURA LITERÁRIA
AUTOR(ES): INARA RIBEIRO GOMES 
RESUMO: Neste trabalho, a constatação da progressiva perda de espaço que, notoriamente, a literatura vem sofrendo na 
escola nos leva ao exame de certos discursos que versam sobre o papel da leitura literária na formação do leitor. Tomando 
como referência um domínio em que os discursos parecem afirmar em uníssono a importância da educação literária no 
contexto escolar, mesmo que muitas vezes de modo remoto e pouco incisivo, queremos colocar algumas questões cujos 
desdobramentos possam evidenciar certas ambiguidades e desacordos nem sempre assumidos: Qual é o verdadeiro es-
paço reservado para a formação literária nos documentos oficiais que lançam diretrizes, parâmetros e orientações para o 
Ensino Básico? Que descompassos verificam-se entre esses discursos e os que se apresentam em projetos e programas 
de promoção de leitura? Que formas eles assumem no discurso acadêmico? Esses desencontros, que refletem a crise da 
literatura como instituição, fazem com que seu lugar na leitura escolarizada seja frequentemente tratado de modo dúbio, 
conforme podemos averiguar nos parâmetros curriculares nacionais, onde a menção à “especificidade do texto literário” 
não o faz merecedor de um tratamento didático distinto do de outros gêneros textuais. Nos últimos anos, a revisão crítica 
do ensino da literatura e as teorias culturais que deslegitimam o cânone, afetando tanto o “como ensinar“ quanto “o que 
ensinar“, contribuíram para que a literatura se tornasse uma presença quase incômoda na escola, que não sabe bem o que 
fazer com ela.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, ENSINO DE LITERATURA, FORMAÇÃO DO LEITOR 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08

TÍTULO: (DES)GOSTO PELA LEITURA: UM COMPARATIVO ENTRE OS ANOS INICIAIS E FINAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): JANESCA IVANETE KUNTZER STRUECKER 
RESUMO: O hábito de leitura necessita de incentivos por parte da família, da escola e, principalmente, dos próprios 
leitores. Constata-se que são inúmeras as possíveis causas que provocam o (des)gosto pela leitura. Teóricos da área da psi-
colinguística enfatizam a necessidade de um trabalho voltado à formação do gosto e do hábito pela leitura e recriminam as 
práticas das aulas de Língua Portuguesa preocupadas com os horários e com avaliações quantitativas dos conteúdos. Não 
se formam leitores a partir da leitura obrigatória de livros ou de outros gêneros textuais, nem com atividades sem objetivos 
claros. A leitura deve ser produzida pelo aluno-leitor e o papel do professor é de ser o mediador entre os materiais de leitura 
e o aluno, possibilitando uma integração construtiva, instaurando objetivos que norteiem a ação do leitor. O professor 
precisa fornecer estratégias específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários, reconhecendo que cada leitor 
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possui características próprias, vinculadas à sua história de leitura. A história de leitura deveria começar na família, mas, 
infelizmente, em muitos casos, se restringe às salas de aula. E, nas salas de aula, a atenção dispensada à sua formação é 
mínima. Constatou-se através da pesquisa de campo realizada, que nas séries iniciais essa prática está mais voltada ao aluno, 
para que ele forme seu gosto e, consequentemente, o hábito de ler. Porém, nos anos finais, as práticas de leitura se tornam 
secundárias, dando lugar à leitura mecânica. O ensino e a prática de leitura precisam ser repensados. O hábito de leitura é 
desenvolvido ativando-se os conhecimentos anteriores do leitor, instaurando um processo de produção de sentidos que 
extrapolem as palavras do texto, fomentando assim, uma leitura que abra caminhos para o leitor ser agente de si mesmo. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICA, HÁBITO 

TÍTULO: COMO ENSINAR LÍNGUA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA?
AUTOR(ES): JILVANIA LIMA DOS SANTOS BAZZO 
RESUMO: Tomando-se a experimentação, o aluno como agente da ação e a construção solidária do conhecimento como 
princípios formativos para o fazer aprender a língua portuguesa, pretende-se compartilhar os resultados dos estudos que 
vêm sendo desenvolvidos nas disciplinas Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado 
de Língua Portuguesa, no curso de Letras do Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE. Parte-se do questionamen-
to em torno da função primordial do professor de língua portuguesa, verificando-se a primazia de um ensino focado na 
leitura e na escrita e reescrita de textos, por acreditar que esse processo possibilita o aprendizado dos recursos linguísticos 
disponíveis e capazes de promover a integração, socialização, interação e comunicação humana, tanto do ponto de vista oral 
quanto escrito, nas dimensões social, política, emocional e cognitiva. O desafio posto, então, constitui-se em responder o 
seguinte: “O que ler em sala de aula? Como ler em sala de aula?” A solução para a primeira problemática encontrou acento 
na perspectiva do ensino imbricado entre língua e literatura, seus gêneros e subgêneros, sem prioridade de um, por exem-
plo, romance, sobre outro, por exemplo, poesia. Quanto à segunda questão, eis a árdua tarefa: pensar em proposições que, 
mesmo sendo provisórias e precárias, possam favorecer o desenvolvimento da competência do saber fazer-se professor de 
língua portuguesa. Portanto, apresentam-se os trabalhos realizados pelos estagiários nas escolas da rede pública da cidade 
de Salvador, visando contribuir com as pesquisas na área do ensino de língua e literatura. 
PALAVRAS-CHAVE: DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA, ENSINO E APRENDIZAGEM, LEITURA E PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

TÍTULO: GÊNEROS DO DISCURSO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ENTRE O DISCURSO 
OFICIAL E OS SABERES DOCENTES 
AUTOR(ES): JOSIANE DE SOUZA SOARES, EDITH IONE DOS SANTOS FRIGOTTO 
RESUMO: Este trabalho situa-se no campo de debate sobre gêneros discursivos e ensino de língua materna; temática que 
ganhou fôlego no Brasil há mais ou menos uma década, a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Portuguesa. Trata-se de uma pesquisa em andamento, que tem como objetivo compreender os sentidos que os pro-
fessores de língua materna atribuem às novas exigências para o ensino de Língua Portuguesa; considerando, principalmente, 
as formas pelas quais os docentes constroem e organizam os seus saberes sobre os gêneros discursivos, pressupostos pelo 
documento de Reorientação Curricular da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, reapresentados às escolas 
no ano de 2005. Tal documento, seguindo a tendência dos PCNs, elege os gêneros do discurso como objeto de ensino e 
aprendizagem e o texto como unidade para o trabalho didático-pedagógico. Para entender os modos pelos quais os saberes 
docentes se constituem, buscamos um diálogo com Maurice Tardif  (2007), que evidencia a pluralidade dos saberes do-
centes e caracteriza a prática como um espaço de construção de conhecimentos que lhes são próprios. Assumindo, ainda, 
uma concepção enunciativa de linguagem, um enfoque dos gêneros discursivos a partir de seu caráter dinâmico e historio, 
e uma perspectiva dialógica para a pesquisa em Ciências Humanas; temos nos estudos de Mikhail Bakhtin os pressupostos 
teóricos e metodológicos que orientam esta investigação. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS DISCURSIVOS, ENSINO, SABERES DOCENTES 

TÍTULO: ENTRE A LINGUÍSTICA E A LITERATURA: LETRAMENTO LITERÁRIO
AUTOR(ES): JULIANA CARLI MOREIRA DE ANDRADE 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir alguns conceitos de uma determinada área da línguistica in-
titulada New Literacy Studies ou Novos Estudos do Letramento e alguns conceitos de uma determinada área dos estudos 
literários intitulada Abordagem Sociológica da Literatura. Tal discussão pretende apresentar os aspectos da literatura e da 
linguística que permeiam a construção do conceito de Letramento Literário. Os principais autores, nos quais se baseia esse 
trabalho são: Escarpit (1969,1974), Kleiman (1995) e Street (2003,2006). No campo dos estudos linguísticos os conceitos 
discutidos são: Modelo Autônomo de Letramento, Modelo Ideológico de Letramento, Eventos de Letramento, Práticas de 
Letramento e Orientações de Letramento. No campo dos estudos literários são discutidos: Conceito de Literatura, Leitura 
Literária e Literatura Como Fato Social. Esse trabalho justifica-se pelo fato de que a aplicação do termo letramento e de seu 
conceito aos estudos literários é algo ainda muito novo e que, portanto, exige compreensão e sistematização. Como método 
foi utilizada a pesquisa bibliográfica que consiste na leitura, análise e interpretação de livros periódicos e textos legais publi-
cados por meio impresso ou digital. Portanto, foram feitas leituras e resenhas de textos científicos sobre pesquisas realizadas 
na área de Letramento, Literatura e Letramento literário, bem como de textos teóricos a cerca do mesmo assunto. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LITERATURA , LETRAMENTO LITERÁRIO 

TÍTULO: ATIVIDADES DE RETEXTUALIZAÇÃO: UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS 
DIFERENÇAS ENTRE FALA E ESCRITA
AUTOR(ES): JULIANA PEREIRA SOUTO BARRETO 
RESUMO: A língua como atividade sociointerativa assume um lugar central e acaba com mitos a respeito da oralidade 
na sua relação com a escrita. A aplicabilidade das operações de retextualização permite que os usuários da língua cheguem 
à percepção de como os textos falados e os escritos se constituem. Este trabalho tem o objetivo de focalizar os processos 
de retextualização, evidenciando que fala e escrita são duas modalidades de um mesmo sistema linguístico, esclarecendo 
que o aprendizado das operações de transformação do texto falado para o escrito garante melhor domínio da produção 
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escrita. O corpus trata de uma apresentação de um fenômeno físico, como placas e letreiros, justamente para demonstrar 
o modo como é utilizada a fala na comunicação, quais as marcas dessa oralidade, os recursos usados por estes falantes e 
como é o processo de transformação do texto oral para o escrito. Para o desenvolvimento deste artigo alguns livros foram 
usados como referência sobre Oralidade e Escrita (Marcuschi; Favero), Letramento (Soares), Ensino (Bechara), Linguagem 
(Koch), entre outros. Os quais serviram de suporte para os apontamentos. Sugere-se que a relação entre fala e escrita seja 
uma questão mais e melhor trabalhada em sala de aula, bem como por todo e qualquer usuário da língua, mostrando a 
necessidade da produção de atividades que possam ser aplicadas na prática, visando ao texto falado e ao que o diferencia do 
texto escrito através de práticas de oralidade e escrita de forma integrada, a fim de ressaltar que os processos de retextualiza-
ção se utilizam dos conhecimentos prévios da língua para o aprimoramento do texto. Em suma, objetiva-se com esse artigo 
propor a necessidade de construção de um modelo que serve de base para analisar o grau de consciências dos usuários da 
língua a respeito das diferenças entre fala e escrita observando a própria atividade de transformação.
PALAVRAS-CHAVE: RETEXTUALIZAÇÃO, LÍNGUA FALADA, LÍNGUA ESCRITA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08

TÍTULO: “BONITINHO É UM FEIO ARRUMADO”: QUESTõES DISCURSIVAS PARA O 
APRENDIZADO DE PORTUGUÊS POR FALANTES DE ESPANHOL 
AUTOR(ES): JULIANA PERES ARAUJO RIZZI 
RESUMO: O presente trabalho faz a análise – ancorada à teoria da Análise de discurso materialista – de um dado, obtido 
em observações de aulas de português para dois falantes de espanhol em contexto de imersão. O dado se refere a uma 
dificuldade do aluno com o uso da forma do diminutivo em Língua Portuguesa. Ele questiona por que algumas garotas não 
gostaram quando ele as chamou de ‘bonitinhas’ e a professora responde utilizando um discurso anterior: “bonitinho é um 
feio arrumado”. Questiona-se, então, que a aparente semelhança entre as línguas portuguesa e espanhola gera dificuldades 
não só nos níveis já tratados por trabalhos da área específica de português para falantes de espanhol – como as dificuldades 
fonológicas, morfossintáticas e lexicais – mas também no que se refere ao discurso. Os dados mostram que a aprendiza-
gem de um idioma não se dá apenas pelo entendimento da estrutura da língua, pois esta está sempre relacionada à história. 
Assim, um estrangeiro que vivencia o cotidiano de outro país precisa aprender a lidar também com os discursos, que estão 
sempre sendo relacionados a discursos anteriores e apontando para discursos futuros. Discuti-se também uma suposição a 
respeito de o diminutivo aparecer em discursos atenuadores, isto é, dizer que alguém é ‘bonitinho’, por exemplo, seria uma 
forma de preservar sua face, atenuando o dizer ao evitar a palavra ‘feio’. Para sustentar a análise e suposição são explorados 
dados de gramáticas de Língua Portuguesa, de livros didáticos de português para estrangeiros e uma entrevista do progra-
ma de televisão “CQC” da Rede Bandeirantes. Por fim, é feita uma pequena discussão a respeito das possibilidades que o 
contexto de imersão apresenta no que se refere à entrada do sujeito na língua em questão por sua estrutura e história e à 
infinidade de questões de ordem discursiva que lhe são colocadas.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE DISCURSO , PORTUGUÊS PARA FALANTES DE ESPANHOL, DIFICULDADES 

TÍTULO: O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: UMA TENTATIVA DE ALIAR O 
CONHECIMENTO AO PRAZER DA LEITURA. 
AUTOR(ES): JULIANA SYLVESTRE DA SILVA CESILA 
RESUMO: O desafio do professor de colocar o aluno em contato com a leitura é ainda maior quando se trata da disciplina 
Literatura na escola. O professor, nesse caso, vê-se na incumbência de tentar despertar no jovem o gosto pelos livros e, 
ao mesmo tempo, cumprir um conteúdo programático pré-estabelecido para cada série do ensino médio, contendo uma 
série de autores, escolas literárias e detalhes históricos que, de tão distantes da realidade do aluno, podem torná-lo avesso 
aos estudos de historiografia literária e, consequentemente, afastá-lo do universo da leitura. No caso do primeiro ano do 
ensino médio esse problema mostra-se de modo mais evidente, uma vez que a periodização literária a ser estudada vai do 
século VIII a.C. (com introdução ao gênero épico clássico), passando pelo início da literatura portuguesa (século XII e as 
cantigas trovadorescas), à poesia clássica de Camões, aos sermões de Antonio Vieira e chegando até o século XVIII com 
o Arcadismo. A questão é: como trabalhar esses conteúdos aliando conhecimento histórico-literário ao prazer da leitura? 
Como tornar Gil Vicente e suas peças tão espirituosas algo agradável e interessante para os jovens do século XXI? Como 
seduzir o aluno com a beleza da épica de Luís de Camões e de seus sonetos de amor? Essa comunicação pretende colocar 
em discussão algumas ideias que podem ser trabalhadas em sala de aula, de modo a aproximar o aluno do universo literário, 
sem comprometer o programa obrigatório e sem tornar a literatura algo tão distante e frio como se fizesse parte apenas 
dos livros didáticos e não da natureza humana. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO MÉDIO, LITERATURA, LEITURA 

TÍTULO: MESURAS FRAUDULENTAS: A ARTE DE UNIR LÉ COM CRÉ
AUTOR(ES): LEANDRO ROGÉRIO AMICI 
RESUMO: O presente artigo tem como temas centrais as discussões sobre o processo de leitura na sala de aula do pro-
fessor de Língua Portuguesa e sua complexa dialética com o fazer docente. Demilitar-se-á à ocorrência da contrastação 
de práticas educacionais limitadoras e desejadas, em um corpus de ações leitoras e pedagógicas. Haja vista que a teoria e a 
prática caminham juntas, estão intrinsecamente ligadas e caracterizam-se pela tríade ação/reflexão/ação (FREIRE, 1986), 
esta que possui extrema importância na formação do professor. Os elementos teoria e prática configuram, na formação 
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docente, um ponto fulcral para o desenvolvimento da capacidade de reflexão acerca da prática pedagógica, imprescindível 
a qualquer educador. E diante da observância de uma grandiosa linearidade no tocante ao trabalho com os textos literários, 
ou seja, por notar que os estudos de obras relevantes da literatura evoluem no ambiente escolar, em sua maioria, dentro de 
um padrão estanque e linear, que não possibilita a leitura do texto em sua completude facetária, propõe-se o presente artigo, 
para que, de certa forma, se possa responder por meio de discussões fecundas, mesmo que não a todas, mas a uma pequena 
parcela dessas dúvidas que habitam nosso imaginário. Partindo, sempre, do pressuposto de que o ato de leitura envolve 
um processo de significação e instrução para o conhecimento, buscar-se-á testar essa ocorrência na análise do corpus. Para 
tanto, o apoio teórico básico do artigo será os trabalhos de Michelleti (2001), Coelho (2001), Geraldi (1997), Lajolo (1985), 
dentre outros autores relevantes nessa área de diligências.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, SIGNIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO 

TÍTULO: DA LEITURA DA IMAGEM FICCIONAL À LEITURA DE IMAGENS DO COTIDIANO
AUTOR(ES): LEDA QUEIROZ DE PAULA 
RESUMO: Relato de experiência de trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas Português, História, Filosofia e 
Inglês diretamente, com a colaboração de Artes, Física e Biologia, feito com alunos da 1ª e 3ª séries do ensino médio de 
uma escola pública, a partir da análise do documentário “Nós que aqui estamos por vós esperamos“, com objetivo inicial 
de trabalhar a leitura da linguagem fílmica e estudo de gênero presente no filme(biografias). A partir da leitura crítica da 
imagem verbal e não-verbal, propor reflexão sobre o papel da memória na constituição da subjetividade e da cidadania, e 
levar à identificação dos efeitos da Revolução Industrial na realidade dos alunos, a fim de prepará-los para uma intervenção 
social de forma crítica (trabalho de pesquisa de campo nos bairros dos alunos) a partir da consciência da responsabilidade 
pessoal para um compromisso social. O trabalho apresentou-se como apropriado dada a necessidade de um despertar da 
passividade para uma atuação consciente e crítica na realidade, por meio do conhecimento e domínio de práticas sociais 
adequadas. Faremos a apresentação dos principais passos seguidos na realização do trabalho e resultados obtidos até o 
momento, tendo Hobsbawm para auxiliar nas reflexões sobre o “breve século 20“; Vieira, Josenia A., para a leitura do 
texto multimodal e Nidelcoff, Maria Teresa, como suporte para a compreensão da realidade e propostas de intervenção 
no meio social.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E IMAGEM, MEMÓRIA E (AUTO)BIOGRAFIA , DOCUMENTÁRIO 

TÍTULO: A LÍNGUA PORTUGUESA NOS CURRÍCULOS: BREVE TRAJETÓRIA DAS PROPOSTAS 
CURRICULARES DE PERNAMBUCO DOS SÉCULOS XIX E XX. 
AUTOR(ES): LEILA BRITTO DE AMORIM 
RESUMO: As concepções de linguagem, língua e de ensino e aprendizagem da prática escolar estão intrinsecamente 
vinculadas ao seu contexto histórico e ideológico. Nesse sentido, observar as propostas curriculares, em seu processo de 
produção, pode nos oferecer indícios de como o ensino de Língua Portuguesa estava sendo concebido nos séculos XIX 
e XX nos currículos de língua materna. Em outros termos, verificar os embasamentos teóricos, os objetivos, conteúdos 
abordados nos diversos textos prefigurativos podem nos indicar se o foco para o ensino de português, em seus vários eixos, 
estava subsidiado numa concepção de linguagem como expressão do pensamento, comunicação ou interação. Nesse sen-
tido, este estudo procurou investigar o lugar da língua portuguesa nas propostas curriculares de Pernambuco nos séculos 
XIX e XX. A metodologia empregada neste trabalho consistiu na análise de conteúdo e documental (Bardin, 2007), uma 
vez que a preocupação central foi o de interpretar os significados expressos nos documentos oficiais, ultrapassando uma 
simples compreensão do real para uma sistematização mais complexa dos dados apresentados. Os resultados evidenciaram 
que, apesar das propostas curriculares de Pernambuco passarem por mudanças em seus princípios teóricos e metodoló-
gicos ao longo do tempo, a maioria delas concebia a linguagem como expressão de pensamento e, consequentemente, o 
trabalho com a língua materna estava voltado para a decifração de palavras, frases ou textos e a priorização da arte do bem 
escrever.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LINGUA PORTUGUESA, CURRÍCULO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: PROJETOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: DO PLANEJAMENTO À AÇÃO.
AUTOR(ES): LETICIA VICENTE PINTO TEIXEIRA 
RESUMO: É sabido o quanto é grande o esforço das escolas em ensinar a leitura e escrita aos seus alunos, porém esse não 
é um trabalho que vem sendo realizado com sucesso: cada ano que passa é crescente o número de alunos que saem dos 
anos iniciais do ensino fundamental sem saber ler e escrever. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais o não 
aprendizado da língua é fator preponderante para o fracasso escolar no ensino fundamental. Tomando essas afirmações, 
entendemos que o ensino por projeto é uma alternativa didática para superar esses obstáculos no aprendizado da língua, 
uma vez que o aluno envolve-se diretamente na construção do conhecimento. Diante disso, esta pesquisa objetiva investigar 
quais os projetos que são desenvolvidos pelas escolas - da Rede Municipal de Ensino do município de Jataí – Goiás - que 
visem ao ensino da Língua Portuguesa; quais as temáticas predominantes nesses projetos; como se estruturam os projetos 
no que se refere a: diagnóstico, justificativa, conteúdos, metodologia de ensino e resultados pretendidos; qual a influência 
dos PCN e das orientações da Secretaria Municipal da Educação para o ensino de língua portuguesa nesses projetos. 
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Para tanto, tem sido realizada uma análise desses documentos baseada nas categorias enumeradas (temáticas, estrutura de 
apresentação escrita, diagnóstico, justificativa, conteúdos, metodologias e resultados esperados). A pesquisa encontra-se em 
desenvolvimento, todavia é possível adiantar como resultado preliminar a dificuldade de acesso aos projetos desenvolvidos 
pelas escolas, uma vez que muitas afirmam desenvolverem esse tipo de metodologia, mas não apresentam o registro docu-
mental. Após a conclusão da análise desse material espera-se ser possível socializar esse diagnóstico e reflexões acerca da 
situação na qual se encontra o trabalho com projetos (especialmente em ensino de língua portuguesa) nas escolas em Jataí, 
contribuindo para a qualidade do ensino-aprendizagem da língua materna para os alunos dessas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE ENSINO, LÍNGUA PORTUGUESA, LETITURA E ESCRITA 

TÍTULO: O TRABALHO DOS PROFESSORES COM LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAIS NA 
PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS O TRABALHO DOS PROFESSORES COM LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO TEXTUAIS NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DI
AUTOR(ES): LETÍCIA RAMALHO BRITTES 
RESUMO: Por muito tempo, tem-se pensado a leitura de textos literários em aula como atividade mecânica, cujo proce-
dimento tradicional tem sido: leitura silenciosa, leitura oral, respostas a perguntas sobre o conteúdo do texto. Refletindo 
sobre esta forma de leitura de textos literários com um grupo de professoras, chegamos à percepção da necessária alteração 
desta rotina, de forma que, efetivamente, produza-se leitura em sala de aula. As professoras, com referência a esta questão, 
inicialmente pareciam sentir-se conformadas. Em seu processo de constituição para a docência não há uma reflexão mais 
profunda e elas continuam a repetir os mesmos procedimentos de leitura há muito tempo formalizados e rotineiros na 
escola. Acreditamos ser preciso, portanto, rever as concepções que orientam essas práticas para, então, poder desvelá-las. 
Do trabalho realizado sob a forma de entrevistas, observações e participação em grupos de interlocução, foram elaboradas, 
pelo grupo, renovadas maneiras de entendimento da leitura a partir do trabalho com gêneros textuais. Para isso, inicialmen-
te apresentamos uma breve discussão sobre gêneros textuais a fim de propormos sugestões de atividades de leitura através 
da análise textual nesta perspectiva. Com base na pesquisa realizada, concluímos que o trabalho com a leitura através dos 
gêneros discursivos torna-se mais significativo no que diz respeito aos processos de interpretação textual, proporcionando 
assim, o exercício da reflexão crítica dos estudantes enquanto sujeitos produtores do conhecimento durante as atividades 
de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, GÊNEROS DISCURSIVOS 

TÍTULO: SENSIBILIZAR É PRECISO:O CAMINHO PODE SER A POESIA
AUTOR(ES): LILIAN KOLLER 
RESUMO: A despeito das muitas interrogações relacionadas às dificuldades de leitura apresentadas pelos alunos, esse 
trabalho apontou um dos caminhos para envolver os estudantes com a leitura. Optou-se por levar os jovens a vivenciá-la 
através de textos poéticos. O artigo apresenta os resultados alcançados com o ensino da poesia junto aos adolescentes 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis no ano de 2008 - Estabelecimento pertencente à Rede 
Estadual de Ensino da cidade de Castro, Paraná. Além disso, o presente trabalho sugere estratégias de leitura de poesia 
diferenciadas e mais producentes, como as que aproximam o leitor do texto. Estabeleceu-se comunicação entre textos poé-
ticos, música, dramatização e imagens, pois estas constituem linguagens artísticas que possuem uma relação muito próxima 
com a poesia e atraem o interesse do adolescente. O referencial teórico que sustentou a discussão compreende bibliografia 
referente a estudos sobre estratégias de leitura e humanização do conhecimento conforme apresentam Adorno (2003), 
Aguiar (1998), Assman (2004), Averbuck (1998), Chiappini (2001), Gebara (2001), Mermelstein (2007), Micheletti (2001), 
Saveli (2007), Solé (1998), Tezza (2003) e Werneck (1999). Entre as descobertas feitas, está a de que os estudantes não se 
mostram tão arredios à leitura do texto poético. Os resultados ressaltam ainda a importância da figura do mediador para a 
construção do conhecimento do aluno. O ensino da poesia junto aos adolescentes do Ensino Médio apresentou-se como 
uma importante estratégia para o desbloqueio da escrita criativa e para a formação do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA., PRÁTICAS DE LEITURA., TEXTOS POÉTICOS. 

TÍTULO: AVALIAÇÃO FORMATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA – ALGUMAS POSSIBILIDADES DE 
TRABALHO EM SALA DE AULA 
AUTOR(ES): LÍVIA SUASSUNA 
RESUMO: Neste trabalho, partindo de uma concepção discursiva de linguagem, exporemos alguns princípios norteadores 
da avaliação da aprendizagem da Língua Portuguesa. Para tanto, baseamo-nos nos trabalhos de Garcez (1998), Ruiz (2001) 
e Evangelista et al. (1998). Em seguida, será feita a análise de dados: discutiremos alguns exemplos de produções escritas de 
alunos, por meio dos quais pretendemos, numa abordagem qualitativa-interpretativa, demonstrar o caráter produtivo do erro 
(André, 1978, 1982, 1983). Os dados foram gerados numa situação de avaliação de rede escolar na cidade de Recife (PE), 
promovida pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional da UFPE. Avaliou-se a quinta série do ensino fundamental 
por meio de um instrumento que continha 21 questões, sendo a última de produção textual. A análise seguirá uma sequência 
que consiste em apresentar a atividade de escrita que havia sido proposta aos alunos, os seus desempenhos, os problemas 
linguísticos e/ou discursivos de suas produções textuais e, finalmente, alternativas de mediação didático-pedagógica para o 
tratamento desses problemas em sala de aula (Geraldi, 1991, 1996, 1997). Na conclusão, concordando com Hadji (1994, 2001) 
e Perrenoud (1999), reiteramos que o erro tem, de fato, uma dimensão positiva, na medida em que indica, ao mesmo tempo, 
necessidades de aprendizagem do discente e possibilidades de ação didático-pedagógica do professor. 
PALAVRAS-CHAVE: PORTUGUÊS - ENSINO, AVALIAÇÃO, PRODUÇÃO TEXTUAL - AVALIAÇÃO 

TÍTULO: A PROGRESSÃO REFERENCIAL - MARCAS DO PROCESSO COGNITIVO NO ARTIGO DE 
OPINIÃO
AUTOR(ES): LUCIENE EUZÉBIO DE CARVALHO 
RESUMO: Este trabalho constitui um quadro teórico metodológico com base nas Linguísticas Textual e Cognitiva, na 
Análise do Discurso e na Lexicologia para apontar os aspectos que se sobressaem nas estratégias discursivas da progressão 
referencial constituídas a partir da (re)construção, modificação ou expansão do objeto de discurso à medida em que o 
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mesmo progride. Destaca-se o processo de referenciação envolvido na discursivização do gênero artigo de opinião no qual 
se observa a produção de efeitos de sentidos propiciados pela seleção do léxico. Essa seleção estabelece relações entre a 
referenciação e os processos mentais em que atuam os interactantes acerca do processamento do discurso orientado pelas 
proposições que explicitam os marcos das cognições sociais. Dessa forma, entende-se que apenas os velhos ensinamentos 
concernentes ao aprimoramento dos conhecimentos gramaticais da língua não dão conta da complexidade envolvida no 
processamento do texto. Assim, os conhecimentos linguísticos são inerentes ao processo, uma vez que trata do ensino de 
língua e esta está estruturada no código. Leva-se em consideração não só as características linguísticas, como também as 
características textuais que incorporam noções de estratégias discursivas e conjecturas que abarcam o uso da língua em 
diferentes situações sociais, ressaltando, ainda, os aspectos cognitivos, pragmáticos, interacionais, culturais e ideológicos.
PALAVRAS-CHAVE: REFERENCIAÇÃO, COGNIÇÃO, LÉXICO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: A LINGUAGEM DO ALUNO DO CAMPO E A CULTURA ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A 
CULTURA E O CAMPESINATO NA ESCOLA BÁSICA
AUTOR(ES): LUCIENE PERINI 
RESUMO: Este estudo aborda o processo ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa num espaço onde se encontram 
alunos (as) do meio campesino. Insere-se na linha de pesquisa educação e linguagens, do programa de Pós-Graduação em 
Educação, da UFES. Parte da problemática verificada na construção de projetos de ensino em escola que recebe filhos do 
campo, especialmente no que se refere à importância de se levar em conta o contexto produtivo, a cultura e a linguagem. 
Aborda aspectos da história da educação, da educação do campo e da cultura, direcionando-se às questões relacionadas às 
diversas linguagens que chegam à escola; foca em especial o texto no ensino da língua materna. Recorre ao referencial teóri-
co de Paulo Freire, Vigotsky, Bakhtin, Geraldi e Bagno para construir as bases da reflexão e da análise da realidade. Investiga 
uma classe de alunos da 5ª série, de uma escola de Ensino Fundamental em Santa Teresa/Es. Realiza entrevistas, discussões 
com grupos focais, observação em sala de aula e atividades intervencionistas, junto aos professores de Língua Portuguesa 
e também junto aos alunos, discutindo idéias e produzindo textos. Constatou que o conhecimento de mundo do (a) aluno 
(a) e suas circunstâncias históricas constituem o contexto do discurso que ele produzirá. Destaca a escola como um lugar 
de cruzamento de culturas e ter uma nova postura perante as culturas que se entrelaçam no espaço escolar, reconhecendo 
diferentes sujeitos socioculturais presentes em seu meio. Defende que a escola, que recebe o (a) filho (a) do homem do 
campo, precisa pensar uma educação que respeite essa cultura; que assuma também a identidade do meio campesino; que 
valorize o saber do campo; que respeite a linguagem e a história dos sujeitos; e, ainda, que possibilite a construção de co-
nhecimentos à criança, na resolução de problemas que emergem de seu espaço vivido.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA, EDUCAÇÃO DO CAMPO, ENSINO DA LÍNGUA MATERNA. 

TÍTULO: GOFFMAN E O DISCURSO DE SALA DE AULA
AUTOR(ES): LUIZ ANTÔNIO DA SILVA 
RESUMO: Uma das dificuldades mais comuns para o analista da conversação é conceituar os interactantes da conver-
sação, falante e ouvinte. Não se pode dizer, simplesmente, que falante é aquele que fala e que ouvinte é aquele que ouve. 
Em geral, nos textos conversacionais, deparamos com um falante que ouve e um ouvinte que fala. Os interactantes de um 
evento interacional desempenham papéis comunicativos e de identidade, de forma que falante e ouvinte assumem papéis 
diversos durante a interação. Ao estudar a bibliografia sobre o assunto, é possível constatar que esses dois termos - falante 
e ouvinte - não são suficientes para um estudo mais aprofundado. Goffman (1974) faz uma releitura dos trabalhos que 
abordam essa questão e propõe uma nova classificação: formatos de produção e estruturas de participação. O objetivo 
deste trabalho é aplicar esses conceitos para os interactantes do evento aula: professor e alunos. É importante que os pro-
fessores de Língua Portuguesa (e professores, em geral) conheçam a realidade da sala de aula e saibam discernir que tipo de 
participação ocorre naquele momento. Dessa forma, é possível corrigir erros, evitar equívocos e, mais importante, delimitar 
a participação de seus diferentes alunos. Como “corpus“, foram utilizadas aulas gravadas, algumas pertencentes ao acervo 
do projeto NURC e outras de fontes diversas
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LÍNGUA PORTUGUESA, SALA DE AULA 

TÍTULO: REFLEXõES SOBRE A PRÁTICA DE LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS NA SALA DE 
AULA 
AUTOR(ES): LUÍSA FIALHO BOURJAILE 
RESUMO: A finalidade deste artigo é refletir sobre a prática de leitura de textos literários na sala de aula, a partir de 
questionamentos durante as atividades desenvolvidas no projeto de extensão “A formação de leitores/cidadãos através da 
prática de leitura de textos literários na sala de aula” do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. 
As aulas foram lecionadas em uma escola pública e objetivaram propiciar um espaço de discussão e troca de ideias no que 
se refere à leitura literária e a associação desta com o contexto de vida dos alunos e com a realidade social em geral e, conse-
quentemente, despertar o interesse do aluno para a literatura como forma de prazer e lazer. A análise das atividades permi-
tiu apontar as principais dificuldades dos alunos na interação com o texto literário, provenientes de aspectos intrínsecos aos 
textos, mas também originadas de fatores externos. Quanto aos aspectos internos destacamos a dificuldade de abstração e 
compreensão durante a leitura do texto literário pelos alunos. Foi possível constatar que muitas destas dificuldades provêm 
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de um ensino escolar sistematizado, preocupado apenas com um tipo de avaliação quantitativa e que não incentiva a criati-
vidade e imaginação em sala de aula. Além disso, observou-se que a indisciplina e dificuldade de concentração dos alunos 
são fatores externos que denotam o total desinteresse dos alunos pelas aulas de leitura, desafiando o professor na busca de 
alternativas metodológicas para um Ensino de Literatura mais profícuo e consequente em termos sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, ENSINO 

TÍTULO: PERSPECTIVAS DO ENSINO DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA LEITURA DA 
INTERFERÊNCIA DOS EXAMES SELETIVOS NA CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS ESCOLARES
AUTOR(ES): MARCELO MACEDO CORRÊA E CASTRO 
RESUMO: O desenvolvimento do projeto A prova de Redação no Vestibular da UFRJ: histórias e desdobramentos tem 
proporcionado aproximações importantes no que se refere à relação entre a atuação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, por meio de seu exame vestibular, e o ensino da escrita nas escolas de educação básica, com especial atenção ao 
ensino médio. Nas publicações oriundas de nossas investigações, o vestibular tem aparecido, ainda que por vias transversas, 
como espaço de interlocução entre a universidade e as escolas de educação básica. Essa interlocução, todavia, não se dá de 
forma direta e autônoma, uma vez que há sempre uma terceira voz presente: a das políticas públicas originadas no plano 
federal. Seja no texto da Lei 5540/68, que promoveu a reforma do ensino superior, seja no da atual proposta de reformar o 
Exame Nacional do Ensino Médio, para reforçar seu papel como exame de seleção nacional para as instituições federais de 
ensino superior, o governo federal tem exercido ciclicamente um esforço centralizador do processo seletivo, quase sempre 
justificado por um discurso de preocupação com os rumos e a qualidade do ensino médio, bem como com o aumento da 
oferta de oportunidades de ingresso no ensino superior gratuito aos estudantes brasileiros. No presente trabalho, apresento 
uma leitura da história desta interlocução triangular – escola/universidade/governo federal -, bem como uma projeção de 
possíveis consequências que a atual proposta de mudança no ENEM traria para o ensino da escrita. Nesta leitura, procuro 
destacar também como as escolas de educação básica e suas práticas, embora sirvam de base ao discurso que justifica pro-
postas de mudança nos exames vestibulares, ocupam papel secundário na construção de tais propostas. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, ESCRITA, VESTIBULAR 

TÍTULO: IDENTIDADE E MEMÓRIA: INTROSPECÇÃO PSICOLÓGICA DE ALGUNS PERSONAGENS 
DE CLARICE LISPECTOR
AUTOR(ES): MARCIA VANDERLEI DE SOUZA ESBRANA 
RESUMO: Na sociedade na qual vivemos, principalmente dentro do ambiente escolar, não temos como separar as áreas 
de educação e da psicologia. Assim, unindo essas duas áreas adentramos no universo literário que não é uma tarefa fácil, 
mas requer de pesquisadores leituras aprofundadas que exigem muita atenção e embarcar nos desafios a começar pelas 
nossas propostas de pesquisas, como por exemplo, analisando algumas obras da autora Clarice Lispector é possível, por 
meio de alguns monólogos escritos pela autora perceber a instrospecção psicológica de seus principais personagens. A 
partir desta constatação, este trabalho tem por objetivo fazer um resgate e uma investigação da memória apresentada por 
alguns personagens da obra de ficção introspectiva de Clarice Lispector. Por meio da técnica de monólogos analisados, 
pretendemos entender um pouco mais desse amplo campo de pesquisa. A metodologia utilizada foi a pesquisa biblio-
gráfica aliada aos teóricos Vygotsky (1993), Vygotsky (2002), Bakhtin (2001) e outros autores literários. Uma de nossas 
primeiras análises demonstram que a personagem fala consigo mesma, característica marcante de introspecção psicológica. 
Esta pesquisa tem permitido a reflexão sobre as angústias e dramas existenciais na vida cotidiana de qualquer indivíduo. 
Portanto, este trabalho requer uma análise aprofundada sobre a consciência humana, o que de fato leva a personagem à 
instrospecção psicológica. 
PALAVRAS-CHAVE: INTROSPECÇÃO PSICOLÓGICA, MEMÓRIA, MONÓLOGO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: A FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES DURANTE A LEITURA
AUTOR(ES): MARCUS VINICIUS BROTTO DE ALMEIDA 
RESUMO: Esta comunicação intenta discutir a importância da formulação de hipóteses para uma metodologia do ensino de 
leitura, privilegiando a dimensão cognitiva. Na perspectiva adotada, o texto passa a ser visto como um jogo de predições efetuadas 
a partir do conhecimento prévio do leitor (conhecimento linguístico, textual e de mundo) e das pistas linguísticas fornecidas 
pelo texto (KLEIMAN, 2004). Toda essa atividade cognitiva demonstra o caráter inferencial da formulação de hipóteses. Tal 
estratégia será enquadrada a partir da perspectiva teórica da metacognição, que consiste na administração intencional dos 
recursos cognitivos. Traz-se, assim, para a discussão, um conceito ainda pouco explorado no ensino de leitura, mas que se tem 
mostrado relevante no aprimoramento da qualidade da leitura. Griffith & Ruan (2005) apresentam uma série de estratégias que 
leitores hábeis empregam para compreender um texto. As habilidades de estabelecer metas para a leitura e de fazer previsões 
estão entre as estratégias usadas por esses leitores. Para observar a formulação de hipóteses por alunos do terceiro ciclo do 
Ensino Fundamental, durante a leitura de uma fábula, elaborou-se um questionário. As perguntas sondavam a respeito das 
hipóteses formuladas pelos estudantes para compreender a narrativa e sobre as pistas que embasaram tais inferências. Quatorze 
indivíduos, divididos em dois grupos (um experimental e outro de controle), participaram do teste. O grupo experimental 
participou de aulas sobre o gênero textual fábula antes de realizar a tarefa. Já o grupo controle não recebeu nenhuma instrução 
a respeito do gênero fábula. Um dos objetivos era observar de que modo esse conhecimento prévio interfere na construção 
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de hipóteses. As respostas dadas pelos estudantes oferecem um caminho para a compreensão de algumas das dificuldades 
que surgem na leitura de um texto e possibilitam que se pense em propostas para superá-las. Palavras-chave: Formulação de 
hipóteses + Metacognição + Leitura 
PALAVRAS-CHAVE: FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES, METACOGNIÇÃO, LEITURA 

TÍTULO: O LUGAR DA TEORIA DO ROMANCE EM SALA DE AULA
AUTOR(ES): MARIA ANALICE PEREIRA DA SILVA 
RESUMO: À luz dos conhecimentos de base materialista e/ou sociológica, a dificuldade de definir o romance se deve 
à sua relação dialética com as dinâmicas sociais, com as complexidades da vida humana em sua totalidade, o que já se 
configura, de certa maneira, como um princípio estético. No Brasil, despontado no século XIX, junto com o romantismo, 
o romance brasileiro até hoje é dos gêneros mais cultivados, como demonstra a vasta produção e publicação de escritores 
que surgem no cenário nacional a cada dia, a exemplo de Milton Hatoum. Muito têm se ampliado, também, as discussões 
sobre ensino de literatura, que envolvem questões de gêneros, livros didáticos, ensino médio e vestibular. O estudo que 
ora apresentamos discute basicamente duas dessas questões: a teoria do romance e o romance Dois irmãos, de Milton 
Hatoum, nos livros didáticos e no vestibular. Na análise desses dois lugares em que se encontra o romance, na sua relação 
com o ensino, observamos a importância da teoria no papel que desempenha na constituição de um método, seja de análise 
literária, seja de ensino. Vista de forma isolada, a teoria corre o risco de fazer vez de juiz de valor, quando, na verdade, o 
que devemos buscar não é a mera descrição para possíveis julgamentos, mas um raciocínio que localize essas experiências 
humanas – produção literária e prática pedagógica – de maneira apriorística e não o contrário. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ROMANCE, ENSINO 

TÍTULO: A PERSPECTIVA DIALÓGICA PARA A LEITURA CRÍTICA DE REPORTAGEM EM SALA 
DE AULA 
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA GARCIA LOPES ROSSI 
RESUMO: A formação de um leitor proficiente é um dos principais objetivos do ensino de língua portuguesa. Para esse 
fim, a perspectiva enunciativa da linguagem, na vertente bakhtiniana, mostra-se especialmente profícua porque a leitura 
de gêneros discursivos diversos permite a ampla e rica abordagem das condições de produção de linguagem, situações 
de comunicação e relações dialógicas constitutivas dos enunciados. Dentre os muitos gêneros interessantes para a leitura 
em sala de aula, a reportagem é o objeto de estudo desta pesquisa por permitir ampla exploração dos elementos citados. 
O objetivo da pesquisa é analisar um corpus de seis reportagens a partir da perspectiva dialógica da linguagem e indicar 
procedimentos de leitura úteis para orientar o aluno para um nível de leitura crítica, que pressupõe a percepção de rela-
ções dialógicas que a reportagem, nos seus elementos verbais e não-verbais, estabelece com enunciados atuais e antigos. 
Os resultados da pesquisa mostram que o posicionamento crítico do leitor sobre a reportagem depende crucialmente de 
inferências sócio-histórico-ideológicas, de conhecimentos enciclopédicos e de atualidades e, ainda, de conhecimentos do 
gênero discursivo reportagem e de suas características constitutivas porque esse é um gênero cujas relações dialógicas com 
enunciados de nosso tempo e passado se estabelecem muito fortemente, determinadas pelo posicionamento ideológico 
dos meios de comunicação e pelo suposto perfil de seu público-alvo. Como conclusão, sugerem-se alguns procedimentos 
de leitura de reportagem em sala de aula, num trabalho direcionado à formação do aluno que ainda apresenta muitas lacu-
nas de conhecimentos pressupostos para a leitura crítica de reportagem e poucas habilidades de leitura desenvolvidas em 
sua trajetória de leitor. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA CRÍTICA, REPORTAGEM, DIALOGISMO 

TÍTULO: PROJETOS DE LEITURA: MOBILIZAÇÃO DOCENTE E MOTIVAÇÃO DISCENTE. COMO 
TORNAR ESSA IDÉIA VIÁVEL?
AUTOR(ES): MARIA DE FATIMA RIGUETE 
RESUMO: O ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica do Brasil perpassa, entre outros aspectos, pela relação 
intrínseca que se estabelece entre professor e aluno e, basicamente, da atuação e envolvimento do docente. A partir de 2008, 
a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro voltou seu olhar para o processo de aprendizagem das disciplinas 
básicas, em especial a Língua Portuguesa e a Matemática. A implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), 
na esfera federal, gerou o Programa Estadual de Gestão Escolar nos municípios do RJ, que propiciou a elaboração e apli-
cação de projetos que visem à redução das dificuldades dos alunos nas áreas da Matemática e língua materna, em especial, 
a leitura. A mobilização de professores para a elaboração dos projetos esbarrou, num primeiro momento, na inexperiência 
e despreparo desses profissionais em construir propostas dessa natureza, comprovando assim que os docentes não são 
devidamente habilitados para exercer a função de gestores de projetos, mesmo os mais experientes, e os mais novos não 
demonstraram essa qualificação na sua formação acadêmica. Apesar desse quadro, os objetivos do PDE e o incentivo 
financeiro propiciaram a construção do PROJETO LERFAZENDO, objeto de estudo nesse trabalho, mobilizando um 
número expressivo de docentes na elaboração desse instrumento, baseado na realidade da escola e do público-alvo, e que 
está possibilitando, em 2009, ações concretas, internas e externas, de incentivo à leitura e melhoria na produção textual dos 
alunos do Ensino Fundamental e Médio. Objetiva-se apresentar ações que efetivamente mobilizaram os discentes à prática 
da leitura, tendo em vista o quadro social da comunidade que envolve alunos advindos das classes menos favorecidas, 
conscientizando-os da importância do conhecimento da Língua Portuguesa e propiciando situações ligadas ao cotidiano 
desse alunado que envolvam o domínio da língua materna e a habilidade necessária para a prática da produção textual. 
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE LEITURA, MOBILIZAÇÃO DOCENTE, AÇõES DE MOTIVAÇÃO DO 
ALUNADO 

TÍTULO: LITERATURA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA, À REVELIA DO VESTIBULAR
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA CRUVINEL 
RESUMO: Inúmeros estudos têm se dedicado a investigar a prática de leitura na escola, e entre os tantos textos que são 
objeto da aula de Língua Portuguesa os pertencentes ao gênero literário parecem demandar maior atenção dos professores. 
Por estar determinada por implicações várias, a leitura literária, entre outras exigências, requer vontade do leitor, contudo, 
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numa sociedade em que imperam práticas determinadas pelas novas tecnologias, especialmente se considerado o universo 
juvenil, a disposição para a leitura solitária, que demanda antes de tudo tempo, parece refluir, sobretudo quando se trata de 
gêneros nem sempre escolhidos para figurar nas atraentes prateleiras das livrarias, tampouco nas listas dos “mais vendidos”. 
Assim, para o nível médio, uma boa justificativa para a leitura de livros considerados referência da literatura seria o fato de 
o processo seletivo vestibular exigir conhecimentos literários, os quais algumas instituições procuram garantir com uma 
lista de títulos indicados para leitura obrigatória. Bem ou mal, o aluno tomaria conhecimento dessas obras, a maioria delas 
da literatura brasileira, ainda que seu objetivo fosse única e exclusivamente a aprovação no referido concurso. A presente 
comunicação tem como propósito apresentar algumas reflexões motivadas por um projeto de leitura – uma ação de exten-
são realizada pela Universidade Federal de Goiás, “Seminário dos Livros do Vestibular/UFG” – , cujo objetivo principal é 
proporcionar aos vestibulandos, especialmente os oriundos de escola pública, o acesso a uma leitura crítica das obras, bem 
como o contato com alguns escritores. O que se pretende considerar, particularmente, é a constatação quanto ao desloca-
mento e redimensionamento do projeto: de apoio aos vestibulandos à formação de jovens que, a despeito do vestibular, 
conseguem “tranver” o mundo, pela via da palavra literária.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, VESTIBULAR, FORMAÇÃO DE LEITORES 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM QUESTÃO, NAS 5ªS SÉRIES (6º ANO) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 
RESUMO: A leitura e a produção textual têm sido alvo de grandes discussões por parte de educadores que atribuem 
o fracasso escolar ao aluno pelo fato de não saberem ler e que, ao escreverem, frequentemente, fazem narrações que 
não contam histórias; textos expositivos que não expõem idéias; textos argumentativos que não defendem pontos de 
vista nenhum. Segundo vários autores, como: Sole (2008), Citelli (2003), Jolibert (1994), Kleiman (1997 e 1998), Lajolo in 
Geraldi (1987), a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significados do texto, 
através dos seus objetivos, do seu conhecimento prévio. Não se trata de decodificar letra por letra, palavra por palavra e, 
sim, de uma atividade que implica a produção e constituição dos sentidos. Há, portanto, a transformação do leitor num 
leitor que compara, intertextualiza e fundamenta. A leitura tem o poder, a magia de transformar o leitor em outro, onde 
consequentemente, leva o leitor a escrever com mais eficiência, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua 
origem na prática da leitura, espaço de construção de intertextualidade e fonte de referências modelizadoras.O presente 
estudo faz parte de minha pesquisa de mestrado em Educação, em andamento, na Unesp de Presidente Prudente, na linha 
de pesquisa: Formação de Professores, na qual pretende-se observar e aprofundar o estudo das relações entre leitura e pro-
dução textual; verificar instrumentos de leitura e produção textuais utilizados na sala de aula de 5ª série (agora 6º ano, nova 
nomenclatura) , na D.E de São José do Rio Preto; e observar se tais instrumentos corroboram para a formação eficiente 
de alunos leitores e escritores. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LEITOR, PRODUÇÃO DE TEXTOS 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO DISCURSO POLIFÔNICO NO LIVRO DIDÁTICO
AUTOR(ES): MARIA JÚLIA SANTOS DUARTE, IRENILDE PEREIRA DOS SANTOS 
RESUMO: O presente trabalho se insere em uma proposta mais ampla de discussão a respeito das teorias e práticas dis-
cursivas, cujo interesse maior se insere em um projeto de pesquisa de mestrado, que tem por objetivo o exame da polifonia 
no livro didático de língua portuguesa para o ensino médio. Pretende-se aqui analisar quais são as vozes enunciativas sociais 
e como são distribuídas, quando representam o autor e, também, quando são vozes que exercem o papel da instituição 
escolar, como uma organização didática, educativa e pedagógica. Embora se tenha conhecimento das constantes críticas 
ao papel do livro didático, bem como à sua utilização nas atividades de língua portuguesa, o enfoque do presente trabalho 
recai sobre o estudo das possibilidades de discursos representados nas diferentes vozes do texto didático. Desse modo, o 
objetivo deste trabalho é analisar a forma e o modo pelo qual a polifonia se manifesta no texto literário do livro didático de 
língua portuguesa para o ensino médio, com base na Análise do Discurso. A análise com base em Bakhtin, Maingueneau, 
Ducrot, Brandão, Mussalim e Orlandi, apontou diversos casos de polifonia existentes no texto do livro didático. Espera-se 
que seu exame permita um melhor aproveitamento da obra por parte do professor.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DO DISCURSO, POLIFONIA, LIVRO DIDÁTICO 

TÍTULO: O ENSINO DA LITERATURA: DESVIOS E RUMOS
AUTOR(ES): MARIA MADALENA RESINA 
RESUMO: A proposta deste estudo é expor as idéias da pesquisadora Cyana Leahy-Dios, em que se percebe a realização 
de um trabalho árduo e competente, fundamentado em pesquisas empíricas, sobre o ensino da literatura. Suas colocações 
são pertinentes com a prática docente e, de certa forma, impactantes, uma vez que faz do cotidiano de inúmeros pro-
fessores um retrato de sua prática pedagógica, levando a uma reflexão profunda acerca dela, e exigindo, outrossim, um 
pensamento analítico e interrogador, que envereda por questões de políticas públicas. Percorrendo a tessitura de seu texto, 
sentimos o quão é necessário não só rever nossos conceitos e a transmissão do trabalho literário a partir da reprodução de 
textos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, bem como a percepção da disciplina pelos sujeitos envolvidos no 
processo de educação literária. Assim, fará parte da primeira etapa do estudo ressaltar o objetivo da pesquisa, a importância 
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da educação literária e as políticas escolares. Além disso, serão expostos os sistemas educacionais escolares no Brasil e 
na Inglaterra. A segunda etapa procurará reproduzir as abordagens metodológicas levantadas pela estudiosa. As últimas 
etapas trazem a educação literária em escolas brasileiras com a amostragem de três escolas, com seus respectivos modos 
de ensinar e aprender. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LITERATURA, SOCIEDADE 

TÍTULO: TRANSVENDO O MUNDO: O PAPEL DA TRADUÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEITOR
AUTOR(ES): MARIA VIVIANE DO AMARAL VERAS 
RESUMO: Quando lemos em português textos traduzidos de línguas diversas, muitas vezes sequer atentamos para o fato 
de que tal leitura se atravessa no tecido – ora transparente, ora opaco – urdido no tear do tradutor. Por que ler uma tradu-
ção? A resposta mais imediata pode ser: por desconhecimento da língua estrangeira e desejo de ler um texto (literário ou 
não, mas especialmente o literário) de determinado autor. Também há os casos, mais raros, em que lemos a tradução para 
compará-la ao original, “experimentar/provar” esse estrangeiro (Berman, 2002), viver a tensão dessa escrita para louvar ou 
denunciar o traidor que todos, tradutores e leitores, somos, a partir do instante em que reconhecemos que toda leitura inter-
fere textos e que nada pode garantir os rumos/sentidos pelos quais um texto pode se desviar. Neste trabalho buscamos 
destacar que a possibilidade de troca de bens culturais está sempre presente, mas pode ser levar a uma maior abertura para 
a alteridade, para o acolhimento (ou mesmo estranhamento) da língua do outro, quando o leitor não ignora essa mediação 
e vale-se dela para refletir sobre o tipo de transmissão que ali se faz. O tradutor constrói novos territórios de enunciação, 
proporciona experiências translinguísticas, “transvê” o mundo, e pode ainda, como o poeta pantaneiro Manoel de Barros 
(2003, 2004), no seu trabalho de “escovar palavras”, remontar suas oralidades e significâncias. 
PALAVRAS-CHAVE: TRADUÇÃO, LEITURA, EXPERIÊNCIAS TRANSLINGUÍSTICAS 

TÍTULO: POR ONDE ANDA A POESIA NAS PROPOSTAS DE LEITURA DE LIVROS DIDÁTICOS DO 
ENSINO MÉDIO? 
AUTOR(ES): MARIA ZÉLIA VERSIANI MACHADO, HELOISA BATISTA DOS SANTOS 
RESUMO: Título do trabalho: POR ONDE ANDA A POESIA NAS PROPOSTAS DE LEITURA DE LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO? Maria Zélia Versiani Machado – Professora da Faculdade de Educação da UFMG; 
pesquisadora do Ceale – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da FaE/UFMG zeliav@terra.com.br ; Heloísa Batista 
dos Santos – Aluna do curso de Letras da Faculdade de Letras da UFMG e Bolsista de Iniciação Científica – Probic/Fa-
pemig batistalo@yahoo.com.br Em continuidade ao projeto Análise de livros do PNLEM – Programa Nacional do Llivro 
do Ensino Médio: habilidades específicas na formação do leitor da literatura, este trabalho pretende analisar propostas de 
formação de leitores da literatura no Ensino Médio. Em etapa anterior da pesquisa, foram feitos um levantamento e mape-
amento da presença da poesia em materiais didáticos, exatamente em três livros que os alunos das escolas públicas passaram 
a receber com o Programa Nacional do Livro do Ensino Médio – PNLEM/2005. A partir desses dados, o trabalho, na fase 
atual em que se encontra, apresenta uma análise de tipos mais frequentes de propostas nos três livros – dois manuais e um 
compêndio, segundo aportes teóricos do campo de estudos da literatura e seu ensino (OSAKABE, 2005; GOLDSTEIN, 
2006; TEZZA, 2006; BRAIT, 2006). Para isso, adota-se uma perspectiva comparativa, segundo um critério de análise que 
considera a seleção de poemas e poetas mais recorrentes nos livros. Esse recorte tem como objetivo não apenas caracterizar 
as diferentes concepções de formação de leitores da literatura, mas também refletir sobre as propostas de interação com 
o leitor, subjacentes ao livro didático, “gênero” complexo (BAKHTIN 1997, ROJO, 2003) em seus textos expositivos, em 
suas seleções literárias e em suas atividades voltadas para o ensino da poesia. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, FORMAÇÃO DE LEITORES, ENSINO DA LITERATURA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 17
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: TRAÇOS DE DIDATICIDADE EM OBRAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A 
LÍNGUA.
AUTOR(ES): MARIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Esta pesquisa insere-se no projeto “Circulação dos discursos: interação e didaticidade” cujo objetivo é estudar 
os efeitos de didaticidade em gêneros específicos, priorizando a construção dos sentidos que ocorrem nas interações ver-
bais para co-construção e transmissão do conhecimento sobre a língua(gem). Partindo do pressuposto de que a Linguística 
entrou nos cursos de Letras como disciplina obrigatória na década de 60, podemos afirmar que na década de 70 percebe-
se a emergência, no Brasil, de um discurso produzido por linguistas para profissionais de ensino, ou seja, os professores. 
Desde então, uma das áreas que tem travado um diálogo entre conhecimento científico e implicações pedagógicas é a So-
ciolingüística. Desde então, surge uma discussão em vários países sobre o tratamento da variação linguística dos alunos que 
frequentam a escola, ou seja, sobre o que e como ensinar formalmente a língua materna. Questionam-se também, do ponto 
de vista “científico”, os próprios conceitos que os falantes nativos (especialmente, os professores e a própria mídia) têm 
sobre língua, norma, erro, gramática, etc. Nos últimos 20 anos, a discussão tem ocupado um espaço cada vez maior com a 
produção de livros de divulgação científica para professores e especialistas ou não no assunto. Nesta apresentação, focali-
zaremos a obra de cunho didático “Preconceito Lingüístico: o que é, como se faz”, produzida em 1999, pelo sociolinguista 
Marcos Bagno, uma vez que é um dos livros mais lidos nos cursos de Letras e Pedagogia. Nossa análise procura demonstrar 
os traços de didaticidade (cf. Moirand, 1999) utilizados pelo autor para discutir o conceito de “língua” com seus leitores.
PALAVRAS-CHAVE: DIDATICIDADE, INTERAÇÃO, MARCOS BAGNO 
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TÍTULO: QUE HISTÓRIA É ESSA?
AUTOR(ES): MARLIZA BODÊ DE MORAES 
RESUMO: A Escola, em sua função social, deve garantir a todos os que nela ingressam a possibilidade de interagir com 
os bens pertencentes ao mundo da cultura. Como afirma Nemirovsky, “trata-se de fazer da escola uma instituição que 
represente os níveis mais altos da cultura, da arte, da tecnologia, da ciência, dos valores humanos”. Em outras palavras, 
trata-se de transformá-la em um espaço de acesso aos saberes produzidos socialmente e de aprendizagem do uso eficaz 
da informação, condição fundamental para a plena inserção social. Nessa perspectiva, cabe à escola garantir um contexto 
de aprendizagem em que os conhecimentos não tenham um fim em si mesmo e sejam providos de função social. Toda-
via não podemos perder de vista a necessidade de ações específicas para que o conhecimento se converta em objeto de 
aprendizagem dos alunos, o que não significa, em nenhuma hipótese, artificializá-lo ou simplificá-lo, pelo contrário, o que 
se deve buscar é a máxima aproximação entre a “versão social” e a “versão escolar” do conhecimento. É exatamente como 
diz Nemirovsky, não se trata de escrever, ler, jogar , buscar informações, fazendo de conta que se escreve, lê, joga, busca 
informação, mas trata-se de fazer de verdade, de forma que os objetos de uso social invadam a escola e sejam aproveitados 
didaticamente. Isso é necessário porque não é apenas o acesso aos conhecimentos em si que promove a aprendizagem, mas 
a ação e a reflexão que os sujeitos realizam sobre o que é objeto de seu conhecimento. Com base nessa reflexão, relataremos 
o desenvolvimento de um trabalho de produção de texto em uma turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental do CAp 
– UERJ, buscando nos deter sobre o desafio de tornar a língua escrita objeto de aprendizagem na escola sem transformá-la 
em prática exclusivamente escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO TEXTUAL, LÍNGUA ESCRITA, APRENDIZAGEM 

TÍTULO: GÊNERO DISCURSIVO, LEITURA E CIDADANIA: O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): MARLY APARECIDA FERNANDES 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar alguns resultados parciais de nosso estudo - em fase de conclusão - 
sobre os livros didáticos de Língua Portuguesa de Ensino Médio, especificamente um dos manuais escolhidos para compor 
o nosso corpus: Português:Linguagens, de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Nossa análise centrou-se, 
principalmente, em relação a dois elementos de produção editorial: 1) a natureza do material genérico/textual selecionado 
para compor as obras (coletâneas de textos/gêneros); 2) as atividades de compreensão para o ensino-aprendizagem de 
leitura. Essa análise permitirá verificar o papel das obras avaliadas e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático 
para o Ensino Médio - PNLEM -, em uso nas escolas públicas brasileiras em 2007/2008. As análises pretendidas com 
nossa pesquisa, em relação ao material textual escolhido para compor os manuais de Ensino Médio, bem como suas res-
pectivas abordagens de leitura, possibilitaria uma visão dos letramentos possíveis favorecidos pelas atividades didáticas de-
senvolvidas com esses textos e, igualmente, permitiria observarmos a diversidade de gêneros e esferas contemplados nesses 
materiais. Isso levaria a considerarmos o tipo de leitor que esses materiais pretendem formar, bem como as possibilidades 
para o desenvolvimento de um leitor crítico e responsivo, e também de um leitor literário. Embasamos nosso estudo no 
conceito de Letramento como prática social - modelo ideológico de letramento (Kleiman, 1995) -; leitura interativa (Klei-
man, 1989a, 1989b, 1992; Koch & Elias, 2006); discursiva (Orlandi, 1988) e compreensão responsiva ativa na construção 
de sentidos (Bakhtin, 1929-30 e 1952-53).Esta investigação assume a concepção de gêneros do discurso de Bakhtin e seu 
Círculo para compreender as práticas de leitura presentes nos livros didáticos de língua portuguesa, entendendo o processo 
de apropriação dos gêneros do discurso como uma importante prática de letramento.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA NO ENSINO MÉDIO, LIVRO DIDÁTICO DE LÍNHUA PORTUGUESA, GÊNEROS 
DO DISCURSO 

TÍTULO: O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM EM SITUAÇõES LÚDICAS.
AUTOR(ES): MARTA MARIA SILVA DE FARIA WANDERLEY 
RESUMO: Esta comunicação trata da importância do lúdico no processo de ensino de Língua Portuguesa nas séries 
inicias, a partir de discussão de relato de experiência do curso de formação de professores: O Ensino da Língua Portuguesa 
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental: processos de aprendizagem em situações lúdicas, promovido pela Universidade 
do Estado da Bahia – Campus IX – Barreiras-Ba, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barreiras-Ba e com o Nú-
cleo de Tecnologia Educacional. Partindo do princípio de que a preocupação com qualidade da educação, tanto em nível 
nacional quanto local é uma preocupação não somente dos profissionais envolvidos, mas da sociedade de modo geral, 
principalmente no que se refere à leitura e à escrita, nasceu a proposta de realização do referido projeto Consciente de que 
a concepção de “homo ludens” abarca a ludicidade como característica comum aos seres humanos, o lúdico é de suma 
importância para a vida humana e para o ensino da língua Portuguesa em especial. A formação trouxe como resultado a 
produção de projetos elaborados pelos próprios professores das séries inicias, interligando ludicidade e gêneros textuais no 
ensino de Língua Portuguesa. Acredita-se que o trabalho inovador, dinâmico e prazeroso nas séries iniciais, envolvendo as 
práticas sociais de leitura, através dos gêneros textuais e da ludicidade contribuirão para um ensino de qualidade. A partir 
desse trabalho, as crianças passaram a realizar as atividades que envolveram leitura e escrita com prazer e interesse, coisa 
que até então era considerada um enorme desafio para os professores. O lúdico, não é considerado aqui como método 
de ensino, mas como abordagem norteadora da prática docente, um facilitador do processo de aprendizagem da Língua 
Portuguesa. Enfim, pode-se afirmar que a ludicidade e os gêneros textuais possibilitam contextos favoráveis ao processo 
de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LÍNGUA PORTUGUESA, LUDICIDADE 

TÍTULO: DO LEITOR AO ESTAGIÁRIO: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA NO ESTÁGIO DE 
DOCÊNCIA EM LETRAS. 
AUTOR(ES): MARTHA RIBEIRO PARAHYBA 
RESUMO: Resultado de uma pesquisa realizada com alunos da 4ª série, em Letras, sobre práticas de leitura e formação 
do leitor, esta comunicação procura explicitar um dos aspectos observados, na pesquisa, acerca das implicações entre o 
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conceito de leitura apropriado pelo aluno de Letras e suas práticas durante a realização do Estágio de Docência. Aqui, 
pretende-se refletir sobre tal aspecto, examinando o relato que um dos alunos pesquisados faz sobre sua própria prática 
de leitura, desenvolvida como atividade para o Estágio de Docência, tendo como contraponto para esta reflexão a própria 
experiência percebida ao longo de sua história de leitor. As circunstâncias que envolvem o ato de ler mostram-se cercadas 
pela relação que cada indivíduo mantém com o escrito, e isso se deve, principalmente, à forma como se reconhece e é reco-
nhecido na experiência como leitor. Circunstâncias estas que se fazem perceber pelos modos de utilização, de compreensão 
e de representação manifestas em suas práticas. No caso do leitor, aluno/estagiário de Letras, é no interior da Licenciatura 
que o uso da escrita se consagra para a lide do ensino. Dessa forma, considerar os embates nascidos da experiência de leitor, 
durante a realização do estágio de docência, permite compreender, de certo modo, a complexidade com que se instaura o 
ensino de leitura nas escolas brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LEITURA, PRÁTICAS DE LEITURA, ESTÁGIO DOCÊNCIA LETRAS 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 18
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 03

TÍTULO: DIFICULDADES DE COMPREENSÃO LEITORA: UM ESTUDO DE CASO
AUTOR(ES): MARTIELE JUNG 
RESUMO: O objetivo deste relato é apresentar os resultados de uma investigação sobre o processo de compreensão/
interpretação leitora tal como acompanhado por um estudo de caso – com um único participante – considerando os 
aspectos cognitivos, quer de natureza individual quer social, e a forma como esses aspectos vinham sendo trabalhados na 
escola que o participante frequentava. A metodologia de estudo envolveu o preenchimento de um questionário que buscou 
resgatar as experiências de leitura anteriores do sujeito e o seu conhecimento prévio sobre a temática do texto que viria a 
ser focalizado no teste de leitura. Em seguida, foi proposto o teste de leitura, propriamente, envolvendo respostas disserta-
tivas e a solicitação de síntese escrita do texto lido. A atividade em que o aluno teria de relatar, de modo resumido, as idéias 
constantes no texto evidenciou dificuldade de manejo da escrita. Oralmente, o sujeito expressou compreensão. Além disso, 
comprovou-se a tendência de o professor constatar o problema existente, porém não se observou busca de solução para 
a dificuldade detectada. A pergunta que se impõe refere-se ao modo como vem sendo avaliada a compreensão e à própria 
relação entre leitura e escrita . O resumo escrito, na nossa ótica, deve ser antecedido por práticas orais de condensação 
das idéias que permitam que o aluno vá aos poucos organizando o seu dizer, aproximando-o formalmente da linguagem 
exigida na escrita de textos escolares, sob pena de não sair-se bem na atividade. 
PALAVRAS-CHAVE: COMPREENSÃO, LEITURA, ENSINO DE LEITURA 

TÍTULO: O ESTUDO DO ESTILO NO PROCESSO DE LEITURA DO GÊNERO DISCURSIVO 
AUTOR(ES): MÁRCIA ADRIANA DIAS KRAEMER, MÁRCIA CRISTINA GRECO OHUSCHI 
RESUMO: Em uma perspectiva materialista e dialética, acreditamos que o gênero discursivo constitui-se, segundo uma 
visão bakhtiniana, em uma atividade de leitura e de escrita concreta e histórica; com características relativamente estáveis, 
vinculada a uma situação típica da comunicação social; e com traços temáticos, estilísticos e composicionais concernentes 
a enunciados individuais, dessa forma, ligados à atividade humana. Assim, nesta comunicação, decorrente de estudos vin-
culados ao Projeto de Pesquisa “Análise Linguística Contextualizada às Práticas de Leitura e de Produção Textual” (UEL), 
discutiremos o fenômeno do dialogismo no gênero discursivo e a importância do estudo do estilo para a leitura como cons-
trução dos sentidos. Justificamos este trabalho, porque, para Bakhtin (2005), é possível perceber a apreciação valorativa do 
locutor em relação ao tema e ao lugar que ocupa nas relações sociais, institucionais e interpessoais pelas configurações es-
pecíficas das unidades de linguagem - traços de posição enunciativa de quem enuncia e da forma composicional do gênero 
(ROJO, 2007). Essas estratégias subjetivas por parte do locutor possibilitam demarcar linguisticamente uma multiplicidade 
de vozes e de consciências que mantêm entre si uma relação de equidade no discurso (MAINGUENEAU, 1993; RODRI-
GUES, 2005), tornando-se profícua para a análise do processo de leitura no ensino de língua materna da educação básica. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO DISCURSIVO, LEITURA, ESTILO 

TÍTULO: REDAÇÃO NO VESTIBULAR: A LÍNGUA CINDIDA
AUTOR(ES): MÁRCIA MARTINS CASTALDO 
RESUMO: Ao término da Educação Básica, espera-se que um indivíduo esteja habilitado a redigir adequadamente em qual-
quer situação, sabendo interagir com a palavra para a produção escrita nos diversos gêneros textuais em circulação. Embora 
tais expectativas se realizem em alguns casos, em geral, mesmo após completarem os ensinos Fundamental e Médio, muitos 
sujeitos elaboram textos repletos de desvios, marcas que expõem as muitas dificuldades com a produção escrita, as quais re-
velam uma língua cindida entre um saber-dizer e um dever-dizer. Considerando-se a perspectiva sócio-histórica, os conceitos 
bakhtinianos de gênero, dialogismo e polifonia, bem como preceitos da Lingüísitca Textual, “Redação no vestibular: língua cin-
dida” consistiu na análise de elementos composicionais da “redação dissertativa de vestibular”, gênero que desafia estudantes 
interessados em ingressar no Ensino Superior. Mais especificamente, foram analisados: (a) a norma linguística, (b) os índices 
de pessoalidade e (c) a macroarticulação em uma amostra de 374 redações (1% do total) produzidas por candidatos inscritos 
no Vestibular-2007 promovido pela FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular) – São Paulo, Brasil. Foram analisa-
das, também, algumas relações entre o perfil sócio-histórico dos candidatos e os perfis de escrita dos textos. Depreendeu-se 
que a excessiva preocupação com o “outro”, com o molde e com a demonstração do saber-fazer interfere no movimento de 
exteriorização do discurso: em vez de tentar levar ao texto seu universo e sua ideia, o estudante se propõe à tarefa de levar, para 
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o papel, mundo e ideias presumidos do interlocutor e da interlocução, vivencia um confronto - e não uma negociação - entre 
um saber-dizer que se esvaece diante de um dever-dizer e cinde a língua. As observações realizadas revelaram, ainda, uma 
escolarização que, no âmbito de sua atuação, parece não promover satisfatoriamente condições para o desenvolvimento de 
estratégias para o diálogo entre os saberes, para a construção de uma escrita autônoma. 
PALAVRAS-CHAVE: REDAÇÃO NO VESTIBULAR, REDAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA EM CONTEXTO ESCOLAR: A SUBJETIVIDADE EM CONSTANTE 
TENSÃO COM O (CONTEXTO) SOCIAL. 
AUTOR(ES): MÁRCIA SILVA CUSTÓDIO 
RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa que tem por objeto de estudo 
a escrita em contexto escolar. A partir de oficinas envolvendo leituras, alternadas com momentos destinados, exclusivamen-
te, à produção escrita – ou de reescrita – analisaram-se as marcas deixadas pelo sujeito, sobretudo, as alterações promovidas 
na materialidade do texto e os efeitos de sentidos produzidos – com as supressões, os deslocamentos, os acréscimos e as 
intercalações de palavras ou frases –, em consequência dos comentários e das intervenções da professora-pesquisadora para 
a atividade de refacção textual. A escrita, nessa pesquisa, é concebida como trabalho que se realiza sob constante tensão e 
a qualidade do texto depende da forma como os elementos subjetivos são agenciados em função das regras e convenções 
sociais. Assim, os modos como o sujeito responde a essa tensão, oferecem importantes indícios sobre a produção escrita 
em contexto escolar. A prática dessa pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual – situada na zona norte do muni-
cípio de São Paulo – em turmas de quintas séries do Ensino Fundamental, no ano de 2007. Em relação à fundamentação 
teórica, recorreu-se à Análise do Discurso de tradição francesa, principalmente aos estudos sobre autoria, como: Foucault 
(1992), Chartier (1999), Possenti (2002) e Orlandi (2005). Nesse ponto, uma observação faz-se necessária: o estudo da au-
toria não é foco da pesquisa. A proposta foi a de apropriar-se de algumas noções advindas das discussões sobre autoria que 
se revelaram pertinentes para a análise dos dados que, reiterando, se produziram a partir do trabalho de escrita do sujeito, 
em atividade de refacção textual. As noções de autoria, apesar de não apresentarem convergência, possibilitam a produção 
de interessantes instrumentos de ensino e de pesquisa quando estabelecido diálogo entre elas. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DO DISCURSO, ENSINO, ESCRITA 

TÍTULO: PROJETO NEPSO: UM RELATO DE VIVÊNCIA PEDAGÓGICA.
AUTOR(ES): MICHELLE REGINA ALEXANDRE CABRAL 
RESUMO: O projeto NEPSO (Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião) é uma metodologia de ensino desenvolvida pelo 
IBOPE a pedido de seu braço social, o Intituto Paulo Montenegro, e coordenada pela Organização Não-Governamental 
Ação Educativa, buscando auxiliar as escolas públicas a trazer a pesquisa de opinião para a sala de aula, a fim de que os alu-
nos aprendam, de forma dinâmica e lúdica, os conteúdos disciplinares. Este trabalho relata a utilização dessa metodologia 
em sala da aula para desenvolvimento de temas transversais, visando a construção do conhecimento sobre gêneros textuais 
e adequação linguística, em turmas das séries finais do Ensino Fundamental - Ciclo II (5ª a 8ª séries) numa escola pública 
estadual em Biritiba Mirim, cidade do interior do estado de São Paulo. A aplicação da metodologia fez parte do planejamen-
to pedagógico desenvolvido no ano de 2008, integrada ao currículo mínimo obrigatório para as disciplinas escolares. Ao 
final do trabalho, observamos uma significativa melhora no desempenho escolar e comportamental, incluindo uma baixa 
na evasão escolar e um aumento na conscientização social dos alunos, gerando novos projetos e participação comunitária 
dos participantes do projeto, que trabalha desde o início com os princípios da livre adesão, participação ativa nos processos 
de aprendizagem, colaboração mútua e comprometimento escolar e sócio-comunitário. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA DE OPINIÃO, METODOLOGIA DE ENSINO, PROJETO PEDAGÓGICO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 19
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08

TÍTULO: PROJETOS DE LEITURA : UM CAMINHO PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR DE GÊNEROS 
LITERÁRIOS?
AUTOR(ES): MILENE BAZARIM 
RESUMO: Nesta comunicação objetivo apresentar os resultados preliminares da análise que levou em consideração três 
projetos de leitura: um deles (Hora da Leitura), uma iniciativa do governo estadual, foi implantado em todas as escolas 
estaduais de São Paulo – Brasil; os demais (Lygia Bojunga na sala de aula e (Re)visitando os contos de fadas e as fábulas) 
surgiram a partir das necessidades locais de alunos de 5ª e 6ª séries de uma escola estadual da periferia de Campinas – São 
Paulo – Brasil. Trata-se de um trabalho que se insere no campo de estudos da Linguística Aplicada e que utiliza elementos 
metodológicos tanto do estudo de caso quanto da pesquisa-ação. As análises são informadas, principalmente, pela concep-
ção de leitura como processo; de compreensão como uma atividade verbal ativa criativa em que o sentido é uma construção 
feita a partir do texto; de letramento como um conjunto de práticas sociais situadas de uso da leitura e da escrita; de língua/
gem e gênero bakhtiniana; de ensino-aprendizagem neovigotskyana. Os resultados preliminares apontam que os projetos 
de leitura com foco na literatura têm sido encarados pelas autoridades educacionais e professores como uma opção para 
ampliar os mundos de letramento de alunos que, como os focalizados nesta pesquisa, tiveram pouco ou nenhum contato 
com a literatura, principalmente devido à dificuldade no acesso aos livros. Apesar de compartilharem alguns pressupostos, 
esses projetos divergem, principalmente, em relação à concepção do trabalho com a leitura: enquanto no projeto proposto 
pelo governo a leitura é encarada como uma atividade de fruição estética, nos propostos pela escola, a ênfase recai no 
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ensino de estratégias de leitura de determinados gêneros literários.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE LEITURA, LETRAMENTO LITERÁRIO, ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LEITURA 

TÍTULO: UM DIÁLOGO ENTRE A LEITURA LITERÁRIA E A FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): NELMA MENEZES SOARES DE AZEVÊDO 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma reflexão crítica sobre a competência literária do professor em sua 
prática pedagógica e a relevância que assume no processo da escolarização adequada da literatura infantil. Hoje sabemos 
que é impossível pensar o processo educativo de forma tradicional. Uma nova visão da educação ganhou espaço mundial. 
A formação humana é prioridade, pois, a educação contemporânea busca, através do ensino escolar, formar sujeitos cons-
cientes, autônomos e criativos. Nessa perspectiva, a formação docente, tanto a inical quanto a contínua, precisa ser crítica e 
reflexiva, capaz de fornecer suportes teóricos e práticos para o desenvolvimento das capacidades intelectuais, direcionado 
ao fazer pedagógico. No processo de formação docente, o estímulo à formação de professores enquanto leitores não pode 
ser esquecido. Aos docentes, cuja responsabilidade é formar leitores por meio da leitura literária escolarizada adequada, a 
necessidade da leitura se impõe mais forte ainda, isto porque, caso ele próprio não seja um leitor assíduo, rigoroso e crítico, 
tornam-se mínimas ou nulas as chances de que possa fazer um trabalho digno na área da educação e do ensino da leitura. 
Para isto, entre outras referências, nos apoiamos em autores que discutem e apontam práticas reflexivas na ação pedagógica 
do professor leitor. Nos debruçamos, em Regina Zilberman (1998), Marisa Lajolo (2000), Magda Soares (2003) e Tânia 
Rosing (2001), que, segundo essa autora, “discussões teóricas sustentam práticas reflexivas cujo objetivo é tão significativo 
como o que busca formar leitores a partir da formação do professor leitor“ (p.6). Mediante tais considerações, investigamos 
que tratamento deve ser dado ao texto literário no âmbito escolar, visando a um reflexão sobre a importância e influência 
da formação do professor.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE, LEITORES 

TÍTULO: O ENSINO DE LITERATURA PELAS TRILHAS DA ESCULTURA
AUTOR(ES): NILMA ALVES PEDROSA, AIDA CARVALHO VITA 
RESUMO: Este ensaio apresenta as contribuições para o ensino de literatura de uma proposta pedagógica que busca en-
trelaçar a escultura das personagens de obras literárias e a produção textual. Partimos do referencial teórico elucidado pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais apresentam a Arte como um conhecimento humano articulado no 
âmbito sensível-cognitivo. Esse conhecimento, segundo os PCN, manifesta significados, sensibilidades, modos de criação 
e comunicação sobre o mundo. Vygotsky (1998) aponta que tanto as ferramentas como os signos, possuem em comum 
uma função mediadora, no entanto, chama atenção sobre os limites e as diferenças dessa relação, em particular, pela forma 
como a atividade humana é orientada. Fizemos um projeto piloto com duração de 16 horas envolvendo 30 alunos do 
Ensino Médio de uma Escola Pública de São Paulo. Os alunos foram instruídos nas técnicas de papel machê e collê e na 
utilização de materiais recicláveis. Escolheram individualmente a obra e as personagens. Responderam a um questionário e 
produziram textos orais e escritos. Organizamos e descrevemos qualitativamente as ações dos alunos levando em conside-
ração o desempenho e desenvolvimento das suas competências comunicativa e argumentativa. Segundo informaram eles, 
as ilustrações, principalmente as coloridas, exercem muita influência em suas produções. A maioria informa que procurou 
criar de maneira diferenciada, imaginativa e sensível tanto as esculturas quanto os textos. Outros se sentiram impulsionados 
a reproduzir modelos já conhecidos por eles. Os textos produzidos acrescentam novos elementos à obra escolhida. Os 
resultados nos permitiram compreender o papel mediador das esculturas na produção textual e investigar o potencial desse 
recurso didático no ensino de literatura. Apresentamos considerações sobre as produções, reorganizamos a proposta e 
enviamos a outras escolas, visando compartilhar com professores e alunos as contribuições dessa experiência. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, ESCULTURA, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: CRÔNICA NA SALA DE AULA, PERSPECTIVAS
AUTOR(ES): PABLO SIMPSON KILZER AMORIM 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar o resultado de um processo de acompanhamento de ações 
de formação de professores através da leitura de crônicas, levado à frente pelo projeto Crônica na sala de aula do Instituto 
Itaú Cultural a partir de 2004. Tal acompanhamento envolveu o diálogo com educadores e a elaboração de um material 
de apoio ao professor, com o objetivo de aproximar os alunos do texto literário, valorizando-o no contexto da educação 
formal, além de difundir o gênero. Num panorama em que as aulas de língua portuguesa e literatura costumavam privile-
giar o ensino de gramática e tópicos de história literária, em detrimento de atividades propriamente de leitura e formação, 
sobretudo no Ensino Médio, o projeto de leitura de crônicas literárias permitiu indicar novos direcionamentos ao trabalho 
em sala de aula, auxiliando na formação de repertório dos professores e permitindo-lhes compreender a especificidade do 
lugar da leitura. O estatuto interdisciplinar da abordagem dos textos, por vezes incorporando questões de história e arte 
brasileira, conforme previstas no primeiro material de apoio elaborado pelo Instituto Itaú Cultural, sob a consultoria das 
professoras Cilza Bignotto e Noemi Jaffe, conferiu à formação, ademais, uma abrangência e um papel desencadeador de 
outras atividades e práticas.
PALAVRAS-CHAVE: CRÔNICA, GÊNERO, ENSINO 

TÍTULO: O LIVRO DIDÁTICO E A MEDIAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA E 
PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA
AUTOR(ES): PAULO CEZAR RODRIGUES 
RESUMO: A comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa vinculada ao grupo de pesquisa Interação e escrita 
(UEM/CNPq), www.escrita.uem.br, que teve por objetivo identificar quais as características que o livro didático (LD) de 
Língua Portuguesa (LP) apresenta como mediador no processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita de textos, 
em situação de ensino. Para tanto, analisaram-se os LD´s mais utilizados, em 2006, pelas escolas da rede pública estadual 
de ensino, na cidade de Maringá- PR. Produzida a partir da teoria sócio-interacionista de ensino e de pesquisas e estudos 
que tratam da mediação no ensino e aprendizagem de leitura e produção textual, as análises realizadas nas propostas dos 
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livros investigados, (A e B), revelaram a presença de algumas características de mediador, as quais foram reagrupadas e 
classificadas em: a) propostas que apresentam finalidade ou objetivos de produção; b) propostas que especificam o gênero 
a ser produzido; c) propostas que apresentam meio de circulação para as produções; d) propostas que apresentam interlo-
cutor, no LD “A”. E, no LD “B”, a) propostas que não consideram as condições de produção de texto; b) propostas que 
especificam e caracterizam o gênero textual a ser produzido; c) propostas que não contemplam a finalidade ou objetivo de 
produção; d) propostas que não especificam nem caracterizam o gênero textual solicitado. Apesar das diferenças verificadas 
nas propostas de escrita das duas coleções, os resultados demonstraram que as condições de produção, diagnosticadas no 
LD “A”, orientam uma prática mediadora no processo de ensino e aprendizagem da leitura e produção textual, em situação 
de ensino. Razão pela qual o LD pode se constituir em um mediador neste processo, bastando para isso que considere em 
suas propostas de escrita as orientações teórico-metodológicas contidas nas condições de produção.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, MEDIAÇÃO, LEITURA, PRODUÇÃO ESCRITA 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 20
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 08

TÍTULO: A LITERATURA NA SALA DE AULA
AUTOR(ES): PAULO JOSÉ VALENTE BARATA 
RESUMO: Conceituar “Literatura” compreende uma questão subjetiva que suscita definições – algumas muito diver-
gentes entre si – que buscam uma acepção una e definitiva, excluindo, deste modo, qualquer outra precedente. Nesse 
sentido, vários são os teóricos que se aventuraram a fazê-lo, surgindo, dessa forma, dissonâncias quanto a tal conceituação, 
tornando-se, pois, um conceito muito fluído e que varia com certa facilidade, dependendo de quem o aprecia e de suas 
respectivas particularidades e idiossincrasias. Emerge, portanto, os conceitos subjetivos, tais como Literatura é a expressão 
de conteúdos ficcionais, por meio da escrita (Moisés, 2007); Literatura é um sistema composto pela tríade obra, autor, leitor 
de dada época histórica (Candido, 2006); Literatura é uma questão centralizada em aspectos textuais e de linguagem, mini-
mizando fatores extratextuais (Souza, 2005). Márcia Abreu, em seu texto Cultura letrada: literatura e leitura (2006), revisita 
o termo na busca de uma definição mais esclarecedora. Na sua perspectiva, não somente elementos intrínsecos ao texto 
o tornam literário, mas também o espaço que lhe é dado pela crítica e a valorização dada pelas instâncias de legitimação 
– universidades, escola, suplementos culturais de jornais, intelectuais – baseada em posicionamentos político-ideológicos 
e sociais. Em posse de tal conceito, fomos à Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso e, por meio de 
questionários e oficinas, obtivemos o conceito dos alunos para Literatura, a fim de que se contrastasse com o de Abreu. 
Tendo em mãos a definição dos estudantes, objetivamos auxiliá-los na elaboração de um conceito mais condizente com a 
crítica literária da referida autora e, também, auxiliar os alunos em seus estudos literários. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCEITUAÇÃO LITERATURA, MÁRCIA ABREU, ALUNOS ENSINO MÉDIO 

TÍTULO: FALAR INGLÊS É PRECISO: ERRÂNCIAS NO ENSINO/APRENDIZAGEM DO INGLÊS NO 
ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): PEDRO LAZARO DOS SANTOS 
RESUMO: De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais um dos objetivos do ensino de Língua Estrangeira no 
Ensino Médio é o de formar alunos capazes de se comunicarem nessa língua, tendo como modelo o futuro profissional 
bi e mesmo trilíngüe. Tal objetivo não é alcançado devido a alguns fatores importantes na formação dos alunos, como: a 
crença dos próprios professores de que seu trabalho não é legítimo, de que o aprendizado de língua estrangeira somente 
se dá em escolas de idiomas e de que esse deve ser o modelo de ensino a ser adotado. Acrescente-se a isso a influência 
da escola, da família e da mídia nesse processo, colaborando (ou não) com a construção da imagem que o aluno venha a 
ter de si mesmo e a conscientização dos próprios alunos que, pouco a pouco, vão compreendendo que o inglês não é um 
objeto-mercadoria (commodity) pronto para ser adquirido e utilizado, mas algo que depende de uma aprendizagem que, na 
grande maioria das vezes, não ocorre. Observar até que ponto os alunos são influenciados por esses fatores na constituição 
de sua(s) identidade(s) é o objetivo primordial deste trabalho, além de analisar o aluno inserido num mundo globalizado e 
cada vez mais dependente da aprendizagem de uma segunda língua. Os procedimentos de coleta de dados envolveram os 
seguintes instrumentos: entrevistas com alunos e professores e notas de campo (observações em salas de aula de língua 
inglesa). Elementos da Análise do Discurso Materialista e da Pragmática servirão de suporte para a análise.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE INGLÊS, ENSINO MÉDIO, IDENTIDADE CULTURAL 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM LÍNGUA DOMINANTE NA REALIDADE PROEJA: CRÍTICAS E 
PROPOSTAS
AUTOR(ES): PRISCILA SEABRA ALIANÇA 
RESUMO: Este trabalho discute estratégias voltadas para o ensino de Língua Inglesa no contexto da Educação Profis-
sional Integrada à Educação Básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Apesar do enfoque na formação do 
sujeito-aluno para o mundo do trabalho, a porção propedêutica da Educação Profissional é essencial para a sua formação 
integral, além de constituir um direito assegurado por lei a todos os alunos da Educação Básica. Dentro deste contexto, 
o ensino de Língua Estrangeira se insere como instrumento para o desenvolvimento de uma atitude reflexiva diante das 
diferenças culturais e da identidade do próprio sujeito, e a importância de se discutir a Língua Inglesa no meio escolar reside 
no seu papel de Língua Dominante nas relações internacionais. O aporte teórico escolhido entende língua como sistema 
pelo qual o sentido é co-construído (Koch, 2006) e como espaço de interação (Foucault, 2001, apud Santos Filho, 2008); 
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percebe aprendizagem segundo os ideários desenvolvidos por Vygotsky (aprendizagem baseada na troca interacional) e 
Paulo Freire (educação como ato político, regido por relações de poder). Foram selecionadas dentre diversas abordagens 
e metodologias de ensino de Língua Inglesa, a Abordagem Comunicativa e a Aprendizagem Colaborativa. O ensino de 
Língua Inglesa no contexto escolar prende o professor num espaço contraditório do ponto de vista ideológico. De um lado, 
a importância dada a elementos culturais norte-americanos; do outro, a necessidade de educar o aluno usando sua própria 
realidade como ponto de partida. Também são conflituosos o ensino baseado em tópicos gramaticais e a natureza essen-
cialmente interacional da linguagem. Com base nessas reflexões, foram desenvolvidas estratégias de Educação em Língua 
Dominante junto à turma do primeiro período de PROEJA (curso de Agroecologia) do IFRN em Ipanguaçu (no semestre 
2009.1). Os resultados obtidos apontam para um aprendizado significativo da Língua Inglesa, baseado primordialmente no 
uso em detrimento do apego à estrutura.
PALAVRAS-CHAVE: PROEJA, LÍNGUA INGLESA, ENSINO 

TÍTULO: O ENSINO DA ORALIDADE: UMA ABORDAGEM POR MEIO DOS GÊNEROS
AUTOR(ES): RACHEL ÂNGELA RODRIGUES DIAS 
RESUMO: O ensino da oralidade, muitas vezes, limita-se à prática da leitura em voz alta, individual ou coletivamente, 
ou a atividades incidentais assistemáticas e sem o controle do professor. Essa forma reducionista de se tratar o ensino da 
oralidade faz com que o aluno perca a noção da dimensão comunicativa da linguagem oral que, para cumprir sua finalidade 
última, ser instrumento de interação social, precisa levar em conta a situação comunicativa de interlocução e as necessárias 
adaptações aos contextos sociais, ou seja, o aluno precisa conscientizar-se de que não há apenas uma forma adequada de 
falar, mas de que essa adequação será dependente da situação e condição de comunicação. O trabalho que vamos apre-
sentar vem sendo desenvolvido pelos professores do Ensino Fundamental I do Colégio 7 de Setembro que, a partir da 
abordagem, em sala de aula, dos gêneros textuais essencialmente orais, além daqueles que mesclam a oralidade e a escrita, 
esclarece o aluno de que, segundo nos aponta Scheneuwly, não há “o oral“, mas “os orais“, favorecendo a conscientização 
linguística do educando quanto às singularidades da prática discursiva oral , fazendo com que se tornem perceptíveis ao 
aluno as diferenças fundamentais dos meios linguísticos em cada situação comunicativa, distinções quanto às estruturas 
sintáticas, textuais e os diferentes usos da voz (também fundamental na oralidade, diferentes impostações, intonações, 
ritmos). Portanto essa abordagem consiste, prioritariamente, em destacar as especificidades dos gêneros orais em situações 
funcionais, por meio da mediação do professor.
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, GÊNEROS, ENSINO 

TÍTULO: O INTERLOCUTOR E SUAS MANIFESTAÇõES NAS PRODUÇõES TEXTUAIS ESCRITAS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): RAFAELA DE CÁSSIA FRANZOI 
RESUMO: Esta pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa “Interação e Escrita” (UEM/CNPq – www.escrita.uem.br), 
teve o intuito de verificar as manifestações do interlocutor na produção textual escrita, em sala de aula, de Ensino Fun-
damental, delimitando o grau de importância desse elemento, que é considerado por Bakhtin (2003) o responsável pela 
compreensão responsiva ativa e um dos eventos essenciais para a realização de produção textual. Para isso, objetivou-se 
caracterizar: a) quais os elementos que demarcam a influência do interlocutor na produção textual, em sala de aula; b) como 
a ausência do interlocutor no comando de produção de texto se manifesta nos enunciados escritos dos alunos; c) se as 
noções de interlocutor real e virtual interferem e se revelam nesses enunciados concretos constituídos pelos educandos. 
Este estudo considerou o interlocutor/outro como uma das principais características para a construção da escrita, após a 
delimitação inicial da finalidade, como ensinam Bakhtin/Volochinov (1995) e Bakhtin (2003). Este trabalho investigou os 
textos escritos por estudantes da 7ª. série de um colégio de rede privada do município de Marialva, Paraná. Esta comunica-
ção, subsidiada pelos pressupostos de Bakhtin/Volochinov (1995), Bakhtin (2003) e Vygotsky (1988), apresenta os textos 
analisados que demonstram que os alunos, mesmo não tendo a delimitação do interlocutor no comando para a elaboração 
do texto, demarcam imagens de outros em seus enunciados escritos, evidenciando que possuem internalizado o processo 
dialógico entre locutor e interlocutor, que é fundamental para a realização da atividade de escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO TEXTUAL, INTERLOCUTOR, INTERAÇÃO 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: A LITERATURA NO ESPAÇO ESCOLAR: CAMINHO PARA A REINVENÇÃO DA VIDA 
AUTOR(ES): RAFAELA STOPA 
RESUMO: A literatura, como fenômeno artístico, linguístico e histórico-social calcado na liberdade de criação e na fanta-
sia, proporciona ao seu leitor um olhar diferenciado e emancipado sobre os diversos ângulos da realidade; daí que a maneira 
de abordá-la em sala de aula apareça como questão emergente, pois sabe-se que a escola pode aproximar ou afastar perma-
nentemente o aluno do texto literário. Pensando nisso, esta comunicação tem por objetivo analisar aspectos estruturais e 
alguns temas centrais do livro Por parte de pai (1995) de Bartolomeu Campos de Queirós, para propor uma estratégia que 
possa privilegiar a linguagem refinada e poética do livro e que enfoque a beleza com que são apresentados os meandros 
do tempo e da memória, a caracterização da família e a importância da leitura e da escrita na formação da criança. Para o 
escritor em questão, a educação é mais coerente quando reconhece que a vida só é possível reinventada, e a literatura, na 
escola, poderia ajudar a compor um currículo fundamentado no afeto, na liberdade e na fantasia (2007). Ao compartilhar 
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uma proposta de abordagem do seu livro, espera-se reforçar essa idéia de que o texto literário, além de colaborar com a 
formação de leitores competentes, pode levá-los a “transver” o mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, METODOLOGIA, POR PARTE DE PAI 

TÍTULO: A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO E A CONTRATAÇÃO 
DE CORRETORES: UM ESTUDO SOBRE O EFEITO RETROATIVO DA PROVA DE REDAÇÃO DO 
VESTIBULAR UNICAMP
AUTOR(ES): RENATA ANDREA DA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação apresenta alguns resultados de nossa pesquisa de mestrado, desenvolvida no âmbito do 
grupo “Implicações sociopolíticas do ensino/aprendizagem/avaliação de línguas em contextos diversos“, coordenado pela 
Profa. Dra. Matilde Scaramucci (DLA-Unicamp). Nosso trabalho utiliza suporte teórico fornecido pelos estudos sobre 
o efeito retroativo (washback effect), os quais procuram verificar o impacto ou influência que exames em geral exercem 
potencialmente nos processos educacionais, em seus participantes e produtos do ensino e da aprendizagem (Scaramucci, 
2004). Desse modo, buscamos compreender (a) como 5 corretores de redação, todos de escolas particulares de Ensino 
Médio, reconstroem, em situação de ensino/aprendizagem, as concepções teóricas e posturas metodológicas da prova de 
redação do exame vestibular da Unicamp e (b) qual é o efeito retroativo que a referida prova causa nos processos de ensino 
nos contextos analisados. Para cumprirmos nossos objetivos, optamos por realizar uma pesquisa de natureza qualitativa, 
através do estudo de caso coletivo, uma vez que a investigação conjunta de casos individuais permite que ampliemos a teori-
zação ou a compreensão de um conjunto ainda maior de casos (Alves-Mazzotti, 2006). Acreditamos que nossa pesquisa, na 
medida em que nos permite entender melhor os mecanismos operantes na avaliação da escrita em determinados contextos, 
poderá oferecer subsídios para a formação do professor nessa área. 
PALAVRAS-CHAVE: EFEITO RETROATIVO, PRODUÇÃO TEXTUAL, VESTIBULAR UNICAMP 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE LEITURA: CONSTRUÇÃO E ORDENAÇÃO DE PERGUNTAS
AUTOR(ES): RENILSON JOSÉ MENEGASSI 
RESUMO: As práticas de avaliação de leitura escolar empregam vários instrumentos, dentre eles destacam-se as perguntas de 
leitura para determinado texto, procedimento muito comum nas salas de aulas. Para o trabalho com a construção de perguntas, 
devem-se levar em consideração alguns quesitos essenciais, definidos a partir da literatura sobre leitura, com pressupostos na 
Linguística Aplicada: a) o conceito de leitura escolhido; b) a metodologia de trabalho com a leitura, em função do conceito 
definido; c) o objetivo da leitura; d) o gênero textual escolhido; e) a ordenação das perguntas oferecidas ao texto. Assim, nesta 
comunicação, esses quesitos são discutidos a partir de experiências com pesquisa envolvendo a formação docente continuada, 
com exemplificações de ordenação de perguntas produzidas com professores do Noroeste do estado do Paraná, em classes de 
Ensino Fundamental I, demonstrando como esse procedimento auxilia o leitor na produção de sentidos ao texto lido, assim 
como, também, na produção escrita do gênero textual resposta. Além disso, os resultados da pesquisa demonstram que os 
critérios de ordenação de perguntas estão relacionados ao conceito de leitura, permitindo um trabalho de desenvolvimento 
cognitivo mais eficaz no aluno-leitor. Os registros foram coletados através do projeto de pesquisa “Práticas de avaliação de 
leitura e a formação do leitor”, desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa Interação e Escrita (UEM/CNPq).
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, AVALIAÇÃO, PERGUNTAS 

TÍTULO: A LEITURA NA ESCOLA – A ANÁLISE DA PRÁTICA INTERPRETATIVA NO ENSINO 
MÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESCOLA ESTADUAL MARCANTONIO VILAÇA 
AUTOR(ES): RICARDO CETRARO BRAGA 
RESUMO: A formação da cidadania se plenifica através da aquisição cultural propiciada pela escola. O objetivo do projeto 
foi analisar os problemas quanto ao desinteresse pela leitura dos estudantes do Ensino Médio, mais precisamente numa 
escola pública estadual. Entre os objetivos específicos poderemos enfatizar a importância da leitura e da escrita no processo 
de formação escolar do educando e indicar elementos pedagógicos de superação das barreiras que impedem o gosto pela 
leitura. O projeto surgiu em decorrência de se identificar os motivos pelos quais os alunos não se interessam pela leitura e, 
muito menos, gostam de se entreter em livros, revistas etc quando lhes solicitamos. Sabe-se que a leitura e a escrita são os 
princípios norteadores do processo educacional. Ler não passa para a maioria dos estudantes de, tão somente, uma forma 
de aprendizagem temporária, ou seja, lê-se para cumprir uma atividade avaliativa. Por intermédio de uma metodologia 
qualitativa, esta investigação se deu na Escola Estadual Marcantonio Vilaça, com coleta de dados que foi realizada através 
de questionário e de entrevistas com os alunos, bem como com a análise dos documentos curriculares tais como: Parâme-
tros Curriculares Nacionais/ Ensino Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais/ Ensino Médio. A partir daí, se deram a 
sistematização de dados e a produção dos relatórios parcial e final.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTERPRETAÇÃO, COMPREENSÃO E ESCRITA 

TÍTULO: GÊNEROS TEXTUAIS E LEITURA: UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO
AUTOR(ES): RITA LÍRIO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Este artigo, de natureza exploratória e bibliográfica, aborda como tema central a utilização dos Gêneros Textuais nas 
aulas de língua materna (LM) nas séries iniciais, baseada nos PCN’s de Língua Portuguesa e nas idéias difundidas essencialmente por 
Marcuschi (2005), bem como apresenta reflexões acerca da importância do trabalho da leitura nas aulas de LM, como instrumento 
primordial para a formação de sujeitos pensantes com competência para entenderem e se expressarem, nos diferentes meios sociais. 
Além disso, discute a leitura como prática social nas aulas, como forma de inclusão, à medida que os discentes possam interagir, 
tornando-se cidadãos críticos e participativos. Destaca-se a importância de se vivenciar na escola atividades sociais, às quais o aluno 
não terá acesso a não ser pela escola, mostrando que o mundo letrado deve ser desmistificado, tornando-se real. Após tais discussões, 
aponta uma nova postura em relação ao que se tem como ensino da língua materna, a fim de despertar o interesse dos educadores 
desta área para novas formas de pensar e aperfeiçoar a sua prática pedagógica, ressaltando que as diversidades textuais tornam os 
educandos bons leitores e produtores de textos, à medida que desenvolve sua capacidade de leitura e escrita, o gosto e o compromisso. 
Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Inclusão. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, LEITURA, INCLUSÃO 
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SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 09

TÍTULO: CONJUGAÇÃO VERBAL E NARRATIVA EM “FAROESTE CABOCLO“: UMA EXPERIÊNCIA 
DE LEITURA
AUTOR(ES): ROBSON BATISTA DOS SANTOS HASMANN 
RESUMO: Muitas páginas têm sido dedicadas acerca do ensino da gramática na educação básica. Desde os extremistas, 
que defenderam a ausência completa da norma na sala de aula, até os puristas, para os quais somente a norma culta deve 
imperar na sala de aula. Nos anos 90, os estudos de Ingedore Koch, Sírio Possenti e Maria Helena Neves mostraram que 
há necessidade de se equilibrar as teorias da Linguística textual com a norma culta, a fim de que o ensino de gramática 
esteja presente na educação básica de maneira contextualizada. Com esse suporte teórico, acreditando que o ensino 
da norma culta seja indispensável no contexto escolar e seguinda as “Orientações Curriculares para o Ensino Médio” 
(2005) (documento do Ministério da Educação que, em muitas passagens, chega a contestar os PCNs), o presente 
trabalho apresenta os resultados de uma atividade desenvolvida com alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma 
ETEC. O trabalho tentou aliar conhecimentos estruturais e composicionais da narrativa aos conhecimentos linguísticos, 
com ênfase no uso de verbos, na canção “Faroeste Caboclo”, do grupo Legião Urbana. O trabalho apresenta, como 
consideração final, que é possível abordar a norma culta desde que, a partir dela, o educando possa identificar efeitos 
de sentido e contextualizar seu uso.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, VERBOS, NARRATIVA 

TÍTULO: O ESTUDO DA GRAMÁTICA SOB A MARCA DA FANTASIA
AUTOR(ES): ROSELI BELÉM MACHADO 
RESUMO: O ESTUDO DA GRAMÁTICA SOB A MARCA DA FANTASIA Roseli Belém Machado (FAP) Ro-
simeiri Darc Cardoso (FAP) Por muito tempo, as aulas de gramática na educação básica restringiam-se ao ensino 
de regras e ao exercício de memorização destas regras. Posteriormente, passou-se para outras formas de trabalho, 
entretanto, ainda não existem formas que interessem aos estudantes. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais pregam que a gramática deve ser trabalhada no contexto de utilização, a partir do uso/reflexão/uso, 
tornando os alunos falantes competentes, capazes de elaborar seu discurso de acordo com a situação comunica-
tiva em que se encontram envolvidos. Nas escolas, existem muitas dificuldades e barreiras para que este tipo de 
trabalho se realize. Entre estas barreiras podem ser destacados problemas de compreensão de novas abordagens 
metodológicas; abandono imediato das práticas antigas, não havendo portanto reflexão sobre o que é importante 
e como deve ser trabalhado. Assim, esta pesquisa tem como finalidade a investigação das metodologias utilizadas 
em sala de aula para o estudo da gramática, tomando como foco os estudos teóricos e a verificação em salas das 
séries iniciais do ensino fundamental a fim de fundamentar a elaboração de uma proposta baseada na criatividade. 
Esta proposta está longe de ser inovadora, visto que Monteiro Lobato, na década de 30, já demonstrou que a 
imaginação constitui-se em forte argumento para atrair a atenção das crianças e agradá-las com histórias e temas 
que podem parecer áridos. Trata-se de uma possibilidade de trabalho em que se unem o útil e o agradável, tendo 
em vista a apreensão de conteúdos gramaticais 
PALAVRAS-CHAVE: GRAMÁTICA, ENSINO, METODOLOGIA 

TÍTULO: AS PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LEITURA DA PROVA BRASIL.
AUTOR(ES): ROSILENE DA SILVA DE MORAES CAVALCANTI 
RESUMO: Por reconhecer a importância da leitura, o Ministério da Educação implantou a Prova Brasil, que é um instrumento 
utilizado para avaliar a situação de ensino e aprendizagem de leitura nas séries finais de ciclos das escolas públicas. Dessa forma, esta 
pesquisa investiga quais as perspectivas conceituais teóricas que subsidiam a Prova Brasil, aplicada à 4ª série do ensino fundamental, 
objetivando contribuir para os estudos sobre a formação do leitor na escola. A pesquisa, subsidiada pelas teorias sobre leitura 
desenvolvidas pela Linguística Aplicada, investigou os conceitos de leitura que estão presentes na Prova Brasil e quais aspectos 
conceituais básicos sobre leitura são utilizados na elaboração e composição das atividades. Para identificar esses aspectos, utilizou-
se como corpus de investigação a Prova Brasil e a Matriz de Referência de Língua Portuguesa que serve de base para a elaboração 
da avaliação. Com o levantamento desses aspectos teóricos, identificaram-se os seguintes quesitos: a) recorrência de informações 
implícitas; b) inferências; c) pista textual; d) relação textual entre muitos outros conceitos teóricos, que se mostram necessários ao 
trabalho com os alunos, no ensino de leitura, para a formação e o desenvolvimento de um leitor competente dentro dos parâmetros 
pretendidos pelo sistema escolar brasileiro. Assim, nesta comunicação, são apresentados os aspectos conceituais básicos de leitura, 
que subsidiam a Prova Brasil, que têm por finalidade a formação e o desenvolvimento do aluno-leitor competente. Palavras-chave: 
leitura, avaliação, formação do leitor, Prova Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR, PROVA BRASIL 

TÍTULO: O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA E O PCNLP DO 3º E 4º CICLO: UMA RELAÇÃO 
INSTÁVEL 
AUTOR(ES): RUTE ALMEIDA E SILVA 
RESUMO: O Professor de Língua Portuguesa e o PCNLP do 3º e 4º ciclo: uma relação instável Rute Almeida 
e Silva (MeEL/ UFMT) Orientadora: Profª Drª Maria Rosa Petroni (LET/MeEL/UFMT) Este trabalho apre-
senta resultados de um projeto de pesquisa denominado “Leitura e escrita em práticas de linguagem no Ensino 
Fundamental e Médio: gêneros do discurso, argumentação e subjetividade”, concebido com o objetivo de traçar 
um panorama do ensino de língua portuguesa em algumas escolas estaduais da capital mato-grossense. Para isso, 
foi aplicado um questionário, composto de vinte e três perguntas, a doze professores de língua portuguesa de 
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quatro escolas da rede pública de Cuiabá. Dessas questões, serão discutidas quatro delas, referentes: a) à função 
do professor de língua portuguesa na atualidade e o que tem sido feito para concretização do seu papel junto ao 
alunado; b) à participação do docente em curso(s) de atualização/aperfeiçoamento/especialização sobre os PCN 
e à opinião a respeito desses documentos; c) à leitura do PCN e em que momento da vida profissional; d) ao 
conhecimento dos documentos na instituição escolar em que trabalha. Os PCN ainda não são conhecidos pelos 
docentes, constatação possível, a partir da análise dos dados. Os professores afirmaram não haver, nas respectivas 
escolas, discussões concretas sobre esse material. Sabe-se que esses guias foram criados com o intuito de solucio-
nar alguns problemas sociais, visando mudanças efetivas no sistema de ensino no Brasil. Portanto, é necessária 
uma formação continuada eficiente, para a efetivação no ensino-aprendizagem de língua portuguesa. É preciso, 
ainda, refletir, continuamente, sobre a prática pedagógica, coletiva e individual, para que sejam criadas estratégias 
de ensino, sugestões de atividades para alcançar esse objetivo. Não podemos continuar passivos e indiferentes às 
mudanças educacionais e sociais do nosso país.
PALAVRAS-CHAVE: PCN, FORMAÇÃO DOCENTE, LEITURA/ESCRITA 

TÍTULO: A MEDIAÇÃO NA LEITURA DE CLÁSSICOS NA ESCOLA: ROMPENDO DOGMAS
AUTOR(ES): SABRINE ELMA HELLER 
RESUMO: Esta reflexão analisa o papel da mediação do professor em sala de aula na leitura literária, especialmente sua 
importância para a formação de leitores proficientes. Parte-se do entendimento de que a arte literária revela os valores 
da sociedade que representa, a complexidade da natureza humana, oferecendo possibilidades de vivência de situações as 
quais, talvez, de outra forma, não seriam possíveis de serem experienciadas a não ser pela leitura. Pensada dessa forma, a 
leitura literária extrapola o conceito de ato passivo, de recepção, para configurar-se em uma atividade participativa do leitor, 
sendo, portanto, fundamental, para o professor que busca formar leitores atuantes na elaboração dos sentidos do texto 
literário, uma mediação de qualidade. As obras clássicas, nesse sentido, tornam-se fontes fundamentais para a formação de 
leitores, por proporcionarem e gerarem conhecimento sobre a humanidade, já que, por seu caráter universal, atemporal, 
provocador, promovem, a cada releitura, novos conhecimentos, outras compreensões. A mediação, então, na sala de aula, 
torna-se relevante para o enriquecimento do trabalho com a literatura clássica, de modo que a leitura não seja desejada 
para se cumprir uma tarefa ou para aprender algo, mas como possibilidade de vivenciar experiências variadas, que, de outra 
maneira, não estariam ao alcance de realização.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, MEDIAÇÃO, TEXTOS CLÁSSICOS 

SESSÃO - ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: EDUCAÇÃO LITERÁRIA: O QUE PODE A LITERATURA ATRAVÉS DO CINEMA? 
AUTOR(ES): SANDRA LUNA 
RESUMO: Na conjuntura de uma cultura midiática que estilhaça o tempo e multiplica interesses e entreteni-
mentos, o campo da Literatura tem se tornado reduto de especialistas. Falta de incentivo à leitura, baixos padrões 
educacionais e econômicos, em uma sociedade que privilegia o consumo e não a cultura, tudo isso compromete o 
lugar de uma arte que, durante milênios, ocupou posição privilegiada na esfera educacional e cultural. Não se deve 
negligenciar, contudo, que esse isolamento tem, ainda, entre suas causas, o esquecimento a que foram relegadas as 
relações entre a Literatura e outros domínios – a ideologia da estética e o culto ao estruturalismo, durante décadas, 
fizeram o universo literário girar em torno de si mesmo. Se desistimos de perguntar “O que é Literatura?”, ainda 
parece viável indagar “Por que, ou para quê Literatura?” Entre uma resposta ingênua, que insista em ver nesta arte 
uma forma de conhecimento capaz de salvar o mundo, e um esquecimento alienado em relação aos vinte e cinco 
séculos nos quais a Literatura teve papel central na educação humana, talvez valha a pena apostar no aproveita-
mento da Literatura como discurso que confronta o mundo a partir de múltiplas perspectivas. Lugar privilegiado 
para o exercício da consciência crítica, a Literatura ainda parece ser poderoso instrumento para a construção 
do conhecimento humano sobre si mesmo e sobre o mundo. A presente comunicação apresenta um projeto de 
Educação Literária que se vale do cinema como portal de acesso à Literatura, abordando, além de aspectos esté-
ticos e comunicacionais, reflexões sobre História, Filosofia, Sociologia, Ética, Política. Este projeto, agora em sua 
quarta edição, busca articular produção acadêmica de qualidade às necessidades da população estudantil de escolas 
públicas, promovendo a formação de mentalidades críticas, preparando sujeitos capazes de acionar mudanças e 
transformações necessárias à construção da sociedade de conhecimento com a qual sonhamos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO LITERÁRIA, LITERATURA E CINEMA, MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS PROCESSOS 
INTERATIVOS E DISCURSIVOS EM TORNO DO SENTIDO DO TEXTO. 
AUTOR(ES): SANDRA MEMARI TRAVA 
RESUMO: Esta comunicação visa apresentar uma parte da dissertação de mestrado sobre o processo de mudança 
da prática da professora-pesquisadora, enquanto professora de Língua Portuguesa, no trabalho com leitura na escola. 
A metodologia da pesquisa tomou por base a abordagem qualitativa, do tipo etnográfico, análise microgenética e a 
perspectiva de investigação narrativa. O corpus que permaneceu no trabalho foram as análises de alguns relatos, das 
oficinas de leitura realizadas com alunos de 5ª. série de uma escola pública do Estado de São Paulo. Para esta apresen-
tação, destacamos alguns trechos relevantes de um relato, possibilitando a reflexão sobre o trabalho da professora que 



136

Ensino de Língua e Literatura 

137

oscila entre as práticas de leitura mais tradicionais e práticas que priorizam os processos de interação e interlocução. 
Consideramos que as atividades com textos literários possibilitam que os alunos participem ativamente em processos 
interativos e discursivos em torno do sentido do texto, bem como contribuem para a emergência das narrativas e 
diversas práticas discursivas. O envolvimento do aluno no universo da leitura e da cultura (Braga) aflora às lembran-
ças, fatos e emoções vividas, que fazem parte da sua realidade. A pesquisa foi fundamentada na perspectiva histórico 
cultural, nas elaborações de autores como (Vigotski, Lúria, Smolka). Baseamo-nos também em elaborações a partir 
do princípio dialógico (Bakhtin, Barros e Faraco), em práticas de leitura discursiva (Smolka, Góes) e em processo que 
fazem emergir narrativas (Larrosa, Braga). 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, INTERAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: O DESAFIO DE ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA À ÁREA TÉCNICA
AUTOR(ES): SILVANI LOPES LIMA 
RESUMO: O ensino e aprendizagem da língua portuguesa é um ato de reflexão sobre a nossa própria condição de fa-
lantes e usuários da língua. Quando se ensina língua portuguesa como disciplina de currículo básico em diferentes áreas, é 
preciso, não só aprofundar os conhecimentos linguísticos do aluno, como aplicá-los dentro do contexto específico de cada 
área de conhecimento. Nesse sentido é desafiador ensinar essa disciplina, pois não só o professor deve procurar recuperar 
deficiências linguísticas advindas da formação básica do aluno, como apontar a aplicabilidade dos conteúdos trabalhados na 
vida profissional e cidadã desses sujeitos. Quando nos inserimos no mundo de uma formação mais tecnicista, precisamos 
quebrar alguns paradigmas e demarcar um lugar para o ensino da língua nesse contexto. A demarcação desse espaço resulta 
de uma reflexão necessária sobre o ensino-aprendizagem do português na rede federal de ensino técnico e tecnológico, 
enquanto efetivo meio de comunicação e de expressão escrita ou oral. Até que ponto esse ensino forma um leitor crítico e 
autônomo e um produtor competente de textos? Essa é uma das questões norteadoras da discussão aqui proposta. O pre-
sente trabalho visa iniciar um diálogo com outros profissionais do ensino de língua, especialmente nas ditas áreas técnicas, 
buscando viabilizar formas de tornar o trabalho em sala de aula mais produtivo.
PALAVRAS-CHAVE: COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA, APLICABILIDADE, ENSINO PRODUTIVO 

TÍTULO: OS DESAFIOS DA ESCRITA DE TEXTOS NO PAPEL NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM 
ESTUDO SOBRE PRODUÇÃO E REVISÃO TEXTUAL.
AUTOR(ES): SOLANGE MARIA PINTO TAVARES 
RESUMO: O trabalho com a língua portuguesa nas escolas continua, de um modo geral, privilegiando o conheci-
mento de regras e de memorização da nomenclatura gramatical. A análise da língua prevalece, gerando, uma série 
de tarefas que reduzem o leitor à condição de mero decodificador de palavras e frases e o escritor, a um reprodutor 
de estruturas textuais modelares. É a prática baseada no treino ortográfico e gramatical que culmina na formação 
de alunos sem conhecimentos. Há necessidade de que os levemos a utilizar a linguagem de modo a ampliar seu 
conhecimento de mundo e sua participação na vida social, alargando-lhes as possibilidades de compreensão e 
expressão. Aprender mais sobre a língua materna na escola deve levar a compreender outros modos de conhecer o 
mundo e de viver a cultura. É com a linguagem, primordialmente, que interagimos com a realidade, com o mundo 
em que vivemos. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo investigar as condições e as possibilidades que 
alunos do Ensino Fundamental apresentam para produzir textos e fazer revisões na escrita de seus próprios tex-
tos. Pretende-se com este trabalho compreender a capacidade de revisão de textos escritos que alunos do ensino 
fundamental possuem ao terem a oportunidade de refletir sobre seus próprios textos, visando: (a) identificar e 
caracterizar os principais aspectos da elaboração e da revisão de textos escritos na escola por alunos do EF, em 
duas situações de produção diferenciadas, do ponto de vista discursivo, textual e ortográfico; (b) conhecer como 
os alunos vivenciam as tarefas propostas no sentido da aprendizagem da língua. Planejamos uma pesquisa quali-
tativa e entendemos que seus resultados poderão propiciar subsídios para repensar aspectos da prática pedagógica 
de ensino de língua materna. Acreditamos que o tema, o problema e os objetivos apresentados tenham relevância, 
na medida em que colocaremos os alunos como centro do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, PRODUÇÃO, REVISÃO 

TÍTULO: A LEITURA COMO BASE DA PRODUÇÃO TEXTUAL EM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
AUTOR(ES): SÔNIA VIRGINIA MARTINS PEREIRA 
RESUMO: Este trabalho apresenta reflexão inicial sobre a leitura, como procedimento didático que dá suporte à produ-
ção textual na escola. Para esse estudo foi analisado um livro didático de língua portuguesa destinado à 5ª série do ensino 
fundamental, publicado em 2003, o qual apresenta propostas de produção de textos que têm como enfoque o estudo 
de gêneros textuais. A análise dessas propostas se deu por meio de uma categorização de aspectos relativos à situação 
de produção da escrita, sendo um desses aspectos sub-categorizados, o modo da interação verbal, momento em que no 
livro analisado dá-se a leitura de um texto-base, como atividade introdutória que servirá de apoio à produção do aluno. 
Há, subjacente nos fundamentos teóricos assumidos pelos autores do livro pesquisado, a concepção de que a atividade 
de produção textual do aluno na escola seja decorrente da leitura de textos diversificados, da reflexão sobre a realidade, da 
interação com o outro, das próprias reflexões no momento da produção em que o aluno constitui-se como autor de um 
texto, através do qual ele passa ao leitor suas próprias impressões sobre o assunto que leu e sobre o qual passa a escrever. 
Considerações parciais são feitas no que diz respeito às contribuições desse procedimento didático que coloca a leitura 
como ancoradouro para a produção textual, e as implicações desse caminho metodológico para a formação do aluno como 
leitor e produtor autônomo de textos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL, LIVRO DIDÁTICO 
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SESSÃO -ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 10

TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DA LEITURA DE HAIKAIS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS DO CEEBJA
AUTOR(ES): SUELLEN CHAVES BORGES 
RESUMO: Este artigo resulta do desdobramento de pesquisas realizadas no ano de 2008 junto ao grupo L.E.R. – Litera-
tura, Educação e Recepção – da Universidade de Brasília, e extensão delas à experiência de Estágio Supervisionado em Li-
teratura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, entre leitores do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 
Adultos – CEEBJA. A pesquisa ganhou nova roupagem ao incorporar discussões voltadas à investigação dos processos de 
leitura e formação do leitor de poesia, entrelaçando análises strictu sensu do texto poético ao fenômeno de “concretização” 
da leitura, à luz da Estética da Recepção. As reações dos leitores diante de textos poéticos, sobretudo os poemas concisos 
de Helena Kolody, foram cuidadosamente observadas em 3 (três) encontros, que perfizeram um total de 10 (dez) horas-
aula. Buscou-se questionar, nesses momentos, se um leitor cuja realidade e história de vida é marcada por esquecimentos 
e sucessivas negações pode ser estimulado à leitura fruição e, para além disso, lançar um novo olhar sobre si mesmo na 
medida em que vivencia a experiência estética no contato com a poesia lírica. Configuram-se embasamento imprescindível 
nesta caminhada as constribuições de Iser (1974) e Jauss (1994), na perspectiva da teoria do efeito estético e estudos sobre a 
literatura e o leitor, além de Bordini & Aguiar (1993), com a proposição de alternativas metodológicas voltadas à formação 
do leitor proficiente e à compreensão dos níveis de leitura em que se encontram o leitor do texto literário. Nesse norte, 
este trabalho apresentará um panorama das primeiras reflexões da pesquisa, transformadas em Trabalho de Conclusão de 
Curso, em andamento neste ano de 2009. Os resultados, portanto, são preliminares, mas férteis de novas investigações.
PALAVRAS-CHAVE: LEITORES DO CEEBJA, HAIKAI, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

TÍTULO: PROJETO VERSOS COLORIDOS- ONDE ESTÁ A POESIA?
AUTOR(ES): TEREZINHA BASTOS 
RESUMO: VERSOS COLORIDOS- ONDE ESTÁ A POESIA? é um projeto de incentivo à leitura e à escrita fundamen-
tado no princípio de que a poesia associada a atividades lúdicas e a diversas formas de arte (música, dança, teatro, desenho 
e pintura) estimula o prazer de ler e escrever em alunos com difuculdades de aprendizagem. O Projeto foi desenvolvido no 
período de agosto de 2006 a abril de 2008, na Escola Pública U.I.M. Profª Magnólia Hermínia Araújo, em Caxias-Ma. O Pro-
jeto foi divido em quatro etapas: na primeira etapa denominada ONDE ESTÁ A POESIA?, os alunos estudaram quadrinhas, 
parlendas, cantigas de roda, (conforme anexo 1) e de ninar, brincaram com jogos, fizeram dramatizações e painéis poéticos 
(ver anexo 2). Na segunda etapa, intitulada O QUE É O POEMA?, realizaram-se leituras e análises de poemas, pesquisaram-
se biografias de poetas e confeccionaram-se livrinhos com os poemas preferidos das crianças (ver anexo 3). Na terceira etapa, 
denominada EU SOU O POETA! - os alunos apreciaram músicas instrumentais, participaram de oficinas de música, dança, 
desenho e pintura (conforme anexo 4); trabalhou-se com leitura de imagens, recortes e colagens, os alunos criaram e ilustra-
ram poemas e em seguida realizou-se um recital (conforme anexo 5);posteriormente foram selecionados poemas de cada 
aluno para a organização do livro a ser editado. Na quarta etapa, realizou-se uma parada poética na escola com exposição dos 
trabalhos dos alunos. Nesta etapa aconteceu oficialmente o lançamento do livro “VERSOS COLORIDOS - ONDE ESTÁ 
A POESIA?“, no qual os alunos poetas demonstraram na noite de autógrafos,(conforme anexo 6) seu saber e fazer poéticos. 
O projeto VERSOS COLORIDOS- ONDE ESTÁ A POESIA? foi selecionado pelo Ministério da Cultura no I Concurso 
Pontos de Leitura 2008- Edição Machado de Assis, por representar uma proposta inovadora no campo educacional. 
PALAVRAS-CHAVE: POESIA, LUDICIDADE, MÚSICA 

TÍTULO: PECULIARIDADES NA LEITURA DE TEXTOS DRAMÁTICOS
AUTOR(ES): VANDERSON DE SOUZA NEVES 
RESUMO: Este trabalho tem como principal proposta apontar peculiaridades encontradas em textos literários dramáticos e sua 
influência direta na forma de se ler esse gênero textual. Para tanto selecionamos peças brasileiras e norte-americanas de autores 
como Oswald de Andrade, Edward Albee, Arthur Miller e Eugene O’Neill, das quais foram retiradas trechos de indicações cê-
nicas e de diálogos entre personagens que ilustram de forma clara as peculiaridades do texto dramático. Outro ponto abordado 
neste trabalho é a rara utilização de textos dramáticos em sala de aula durante o ensino médio, mesmo esse tipo de literatura tendo 
um tamanho reduzido (comparado ao romance) e uma linguagem simples e direta (comparado à poesia) que conduz o leitor do 
início ao desfecho da estória através de uma leitura fluente. Apoiar-nos-emos em estudos teóricos sobre teoria do drama e gênero 
literário e utilizaremos os dados de uma pesquisa realizada por nós com alunos de alguns colégios da rede pública de ensino da 
cidade de Londrina, os quais foram questionados acerca de seus conhecimentos sobre literatura dramática e suas características. 
Pretendemos não somente ressaltar características singulares do gênero dramático, ilustrando aspectos de sua estrutura, como 
também resgatar a importância da leitura de literatura dramática na escola que, infelizmente, é pouco lida e explorada.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA DRAMÁTICA, ENSINO 

TÍTULO: LEITURA DIALÓGICA NA ESCOLA: ESPAÇO DE APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO 
DAS RELAÇõES
AUTOR(ES): VANESSA CRISTINA GIROTTO 
RESUMO: O presente resumo vem apresentar a Tertúlia Literária Dialógica (TLD), prática dialógica de leitura, realizada 
em sala de aula. (MELLO, 2004). A TLD consiste na leitura de livros de literatura clássica universal e sua relação com a 
vida, por se considerar que nessa leitura, o leitor é capaz de tomar para si as experiências, desejos, sonhos, contidos nos 
livros e reconstrui-las fazendo o uso que quiser delas em sua própria vida. (MACHADO, 2002). Considerando a leitura 
uma prática social, coletiva e colaborativa, que serve como instrumento de opressão ou libertação, a negação ao seu acesso 
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anula possibilidades de transformações pessoais e sociais. É pautada nos princípios da aprendizagem dialógica, elaborados a 
partir das formulações de Habermas (1987) e Freire (2005), são eles: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, 
dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade, igualdade de diferenças. (FLECHA, 1997). Na TLD os temas e 
as discussões geradas são orientados para construção de uma dinâmica que possibilite as muitas reflexões em torno de um 
tema de leitura. Tais princípios garantem um espaço de aprendizagem respeitoso e reflexivo para compartilhar o lido, o 
compreendido, o lembrado, o pensado, por meio da vinculação da literatura e mundo da vida. As leituras são realizadas em 
sala de aula, com crianças em idade escolar, na presença da professora e de uma moderadora. Durante cerca de 50 minutos 
da aula, as crianças podem ler, destacar parágrafos e dialogar sobre temas como: escravidão, fome, amizade, amor, solidarie-
dade etc., livros escolhidos em comum acordo. Tal atividade é desenvolvida em pesquisa de doutorado e esperam-se como 
resultados, além da identificação e sistematização das transformações das práticas de leitura em sala de aula, as aprendiza-
gens docentes e aprendizagens da leitura por crianças das séries iniciais do ensino fundamental, também a identificação das 
transformações pessoais e de convivência.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DIALÓGICA, SALA DE AULA, TRANSFORMAÇõES. 

TÍTULO: ATIVIDADE E SENTIDO: UMA ANÁLISE DE PROPOSTAS DE TRABALHO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 5AS. E 6AS. SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
AUTOR(ES): VANESSA SALUM MOREIRA 
RESUMO: Esta pesquisa pretende verificar como tem sido encaminhado em sala de aula o processo de ensino e de apren-
dizagem de escrita e leitura da língua portuguesa através das práticas de professores. A proposta surgiu da observação dos 
resultados obtidos por alunos das escolas públicas brasileiras nas avaliações externas realizadas por diferentes programas, os 
quais revelam que, devido a fatores de diversas ordens, o processo de ensino não tem dado conta de promover a aprendiza-
gem dos alunos. Mediante observações, realizamos a coleta de dados sobre as práticas pedagógicas de professores de língua 
portuguesa em classes de quinta e sexta séries do ensino fundamental. A análise e interpretação dos dados coletados nas 
salas escolhidas têm por referência central a Teoria Histórico-Cultural, especificamente em Leontiev, Vygotsky e Bakhtin, 
no que se refere ao desenvolvimento dos processos intelectuais, da atividade, da linguagem e da aprendizagem. A atividade, 
estudada por Leontiev, foi uma das categorias que utilizamos para a análise dos dados, definida por ele como o processo 
mediante o qual o indivíduo se apropria do conhecimento acumulado pela humanidade no decorrer de sua história e se 
torna humano, não existindo, portanto, sem o vínculo com a realidade concreta. Ações e operações mecânicas, cujos fins 
não correspondem ao que motivou sua elaboração, não potencializam a formação de novas funções psíquicas e, conse-
quentemente, não movimentam o processo de desenvolvimento da psique humana. Em Vygotsky buscamos as referências 
acerca da mediação, atribuição de sentidos e área de desenvolvimento proximal. Pretendemos observar até que ponto as 
atividades fazem sentido para o aluno e buscam superar suas dificuldades no processo de aprendizagem de escrita e leitura, 
e contribuir, dessa forma, com as discussões sobre as práticas pedagógicas do ensino e aprendizagem de leitura e escrita da 
língua portuguesa, trazendo mais elementos para a continuidade das discussões sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, TEORIA 
HISTÓRICO-CULTURAL 



141



Escritas, Imagens e Criação: Diferir

141

Escritas, Imagens  
e Criação: Diferir



Escritas, Imagens e Criação: Diferir

142 143

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 06

TÍTULO: A DRAMATURGIA DO REAL 
AUTOR(ES): ACIR DIAS DA SILVA 
RESUMO: Reflete-se sobre as imagens do real no documentário e suas configurações atuais ancoradas numa dramaturgia 
que rompe os limites entre o narrativo, ficcional e o documental. Destacam-se as formas materiais dos documentários e 
o cruzamento de sentidos potencializados em “cânones” dramáticos diluídos na sociedade contemporânea, talvez advin-
dos da cultura oral das imagens e sons. Para tanto, olharemos para as imagens cinematográficas dos documentários que 
conferem aos “personagens” elementos próprios, isto é, como a criação da imagem baseada em procedimentos retóricos 
da linguagem, literatura e cultura também permite o desenrolar da linguagem poética. Por outro lado, ao perceber a pro-
fundidade conferida às imagens mediante o tratamento das personagens e montagem, nota-se a “construção” de retratos 
que omitem as principais características do real e, ao mesmo tempo, cria-se um jogo de composições e encenações dignas 
da dramaturgia do real. Desse modo, o documentário enquanto “texto” dramatúrgico pauta-se na criação de personagens 
que seguem especificamente a representação e a ação propostas pelo diretor da obra. O diretor ao propor um determinado 
tema ou retrato pessoal de algum personagem, considera uma determinada perspectiva, um determinado ponto de vista. 
Partindo dessas considerações, pretendemos olhar para as imagens do cinema documental enquanto arte da memória que 
constrói linguagens e personagens dotados de ação e conflitos e imagens artificiais que encenam enquanto realidade. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGENS , DOCUMENTÁRIO , CULTURA 

TÍTULO: ENTRE-TANTOS, NO NADA...
AUTOR(ES): ALDA REGINA TOGNINI ROMAGUERA 
RESUMO: No início era: O caos? O verbo? O nada? ...... No nada... Nonada: Nada Na Da Ada Anda Dana Ana... 
Dana(da) Aaaa... Que se anuncie a transgressão desta escrita, gestada na vontade de fazer funcionar imagens que pulsam 
no/pelo texto. Escrita que se quer despropositada, com Manoel de Barros - para quem há que se escovar as palavras, raspar 
delas os conceitos, descascar-lhes significados. Escrita que hesita, gagueja, rasura-se e se propõe a aceitar a palavra-pulsão, 
escrita-jorro que desenha pensamentos e se desenha e se avermelha e se diz, e se des-diz, e se, e, e,... Escrita que opta pela 
cor, que se avermelha e se assina em tons de sangue intenso, profundo; cor que se faz ressoar a modo de ritornelos... Vida 
que se cor-a, rubor. Ato de escovar palavras: Desenho lexical que se expressa-imprime e se quer imagem. “escovar as pala-
vras para escutar o primeiro esgar de cada uma”, pelo fora da linguagem, produzindo pensamentos em linhas de fuga, que 
escapam pelas bordas, duvidando, tropeçando, negando-se. Preferiria não... Devir ativo, resistência bartlebiana, dissidência 
imprevisível que resiste sem se opor, como se criança fosse. Des-propósitos, es-vaziamentos, in-divirtuação: prefixos que 
abrem uma brecha, abertura pelas potências do não, na busca pela criação de outros mundos possíveis como resistência... 
No compasso educacional, cavar a imensidão do vazio no tempo, como provocação, preferindo não, resistindo pela criação 
no espaço do entre... 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, RESISTÊNCIA, CRIAÇÃO 

TÍTULO: DO MOMENTO AO E-VENTO, DO FOTOGRAFAR AO PULVERIZAR
AUTOR(ES): ALIK WUNDER, FERNANDA CRISTINA MARTINS PESTANA 
RESUMO: Imagens que querem atuar como forma-pensamento pulsante, querem encantar, incomodar, abrir desentendi-
mentos, perguntas, buscas sobre as biotecnologias e as interfaces entre humano e não-humano. Desejos que perpassam um 
projeto de divulgação científica desenvolvido em parceria pelo Labjor e Faculdade e Educação - Unicamp. Desafio: fazer 
dos registros fotográficos de uma peça teatral – “Num dado momento:biotecnologias e rua” encenada nas ruas da cidade, 
uma instalação - “Num dado e-vento: biotecnologias e culturas em texturas, vãos, sombras, cores, sons...?” Nas fotografias: 
imagens impressas em grandes dados - mãos realizando um sequenciamento genético, modelo da forma dupla hélice do 
DNA, um anjo sem corpo com longas asas brancas, um homem coberto de penas, uma menina-polvo – criam adensamen-
tos quase-ficcionais com corpos de transeuntes e fragmentos da cidade. Na instalação: fotografias ganham suave materiali-
dade em projeções em tules, paredes, plásticos, espelhos, chão, teto, mãos, braços, roupas, sombras. Pessoas são convidadas 
pelos objetos a misturarem-se às imagens, fazê-las dançar em seus corpos, pulverizá-las em diferentes fragmentos irrecons-
tituíveis. Sombras em movimento, silhuetas dançantes, imagens repartidas, sobreposições. Nas imagens impressas: fotogra-
fias transformam-se, encontram palavras, dialogam com formas e cores, cria-se uma poesia visual lançada ao público como 
elemento de propagação, de multiplicação das biotecnologias ali (in)visíveis. Superfícies fotográficas deslizam por diferentes 
suportes e apostam nas potências das cores, dos ritmos, das texturas e do acaso. Do registrar ao in-ventar. 
PALAVRAS-CHAVE: FOTOGRAFIA, ACONTECIMENTO, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

TÍTULO: AMKOULLEL, O MENINO FULA: PASTOREANDO HISTÓRIAS E APASCENTANDO 
MEMÓRIAS NA ORALIDADE AFRICANA 
AUTOR(ES): ALLISSON ESDRAS FERNANDES DE OLIVEIRA 
RESUMO: Neste artigo, analisou-se a oralidade presente no livro autobiográfico Amkoullel, o menino fula, de Amadou 
Hampâté Bâ, a fim de perceber o valor que tais narrativas possuíam para os povos de tradição oral africana. A pesquisa foi 
fundamentada a partir dos estudos de Del Priore e Venâncio (2004) que falam sobre a história da África Atlântica; Hernan-
dez (2005), ao tratar sobre o ensino de Cultura Africana na sala de aula; Le Goff  (1984) que versa sobre a ideia de memória; 
Ong (1998) ao trazer aspectos da cultura oral e Zumthor (2000) quando trata de performance, entre outros. A oralidade é 
uma matriz cultural africana que transcende a própria escrita e é tratada na obra do autor malinês, como o poder da palavra 
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que mora na narrativa e nunca se apaga. Os fula, como pastores nômades, contavam seu gado cotidianamente para não 
perdê-lo; do mesmo modo faziam com as histórias, cada vez que as contavam, mais fácil seria encontrá-las na memória, 
pois, para o povo de tradição oral, a repetição não é um defeito, mas sim um mecanismo de sobrevivência e perpetuação 
de sua cultura. Pastoreia-se o gado do mesmo modo como se guardam as histórias, cuidando para que não se percam e 
não se desviem da memória.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA AFRICANA, ORALIDADE, MEMÓRIA 

TÍTULO: OFICINA DE ANIMAÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO INCLUSIVO DE CRIAÇÃO E DE PRODUÇÃO DE NARRATIVAS.
AUTOR(ES): ANA ELISABETE RODRIGUES DE CARVALHO LOPES 
RESUMO: Apresentamos a pesquisa realizada sobre a apropriação da linguagem da animação como meio e mediação 
de expressão artística, de produção de narrativas e de inclusão social, desenvolvida junto a um grupo de alunos com 
necessidades educacionais especiais da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Caracterizou-se como uma 
pesquisa-ação e envolveu a participação de professores como pesquisadores da sua própria prática pedagógica. A investiga-
ção ocorreu durante o ano letivo de 2007 e 2008, no contexto da Oficina de Animação oferecida pelo Instituto Municipal 
Helena Antipoff  que é o Centro de Referência de Educação Especial da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e contou 
com a parceria do Núcleo de Arte Digital e Animação do Departamento de Artes e Design da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro/PUC-Rio. Com esse objetivo, formamos um grupo inclusivo composto por 8 alunas da rede 
pública municipal, na faixa etária entre 11 e 20 anos, com deficiência mental, trabalhando juntas com 4 alunos da graduação 
do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, que fazem parte do Núcleo de Arte Digital e Animação, coordenado 
pela Profa.Claudia Bolshaw. A pesquisa abrangeu dois focos de investigação: o primeiro relacionado às observações sobre 
o processo de ensino-aprendizado da linguagem da animação e sua apropriação pelo grupo; o segundo foco envolveu a 
produção e análise sobre as narrativas imagéticas produzidas pelo grupo com a técnica da animação. O grupo produziu 4 
animações “O casamento dos dálmatas”(2007), “Baile Funk”(2007), “Salvando o dia colorido”(2007) e “O amor está no 
ar”(2008), que serão apresentadas e analisadas. O desafio foi dominar os meios básicos de produção de animações para pro-
dução de narrativas e criação de um espaço inclusivo de trabalho. Destacamos o pensamento de Walter Benjamin, Vigotski, 
Arlindo Machado, dentre outros, como orientadores do referencial teórico-metodológico da pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: ANIMAÇÃO, IMAGEM, EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: ESCRITA E LOUCURA
AUTOR(ES): ANA MARIA HOEPERS PREVE 
RESUMO: Escrita e loucura Ana Maria Hoepers Preve (Doutoranda da FE/UNICAMP e Professora FAED/UDESC) 
Escrever sem saber escrever, sem saber ler. Escrever analfabeto. Escrever como um louco. Escrever o nome próprio, 
apenas. Escrita trêmula, de traços fortes, escrita carregada do que dizer, do que precisa ser dito. Por que você quer fazer 
um livro? Porque eu tenho coisas pra me perguntar! Não são coisas pra perguntar ao mundo, mas pra mim. Perguntas 
que mobilizam o pensamento daquele que escreve, que interroga o seu mundo e arrasta quem lê pra novas perguntas, a 
outras terras. Escrever porque senão eu morro. Eu piro. Eu fico louco. Escrever porque é assim que eu saio desse lugar. 
Eu também fujo escrevendo, desenhando diz outro paciente na escuta do anterior. Desenhar pra me transportar... eu viajo 
e paro num outro lugar. Fico ali! Escritas que constroem territórios, arrastadas de um extremo ao outro pelo delírio. Esta 
comunicação é parte da pesquisa de doutorado “Prisão e loucura: cartografias intensivas”, desenvolvida no Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Florianópolis/SC cuja base de estudo são as oficinas entendidas como práticas de 
experimentação. Que prática é essa quando ela passa a ser pensada na perspectiva de uma cartografia intensiva? Que mo-
vimentos ela põe em jogo? O que cabe ao oficineiro? A proposta desta comunicação é explorar essas questões a partir dos 
jornais elaborados no grupo cujo estilo precário, trêmulo, urgente, movente põe em funcionamento um pensamento e uma 
escrita que se desloca, um coletivo e um querer dizer e um ter o que dizer. “Eu tenho uma coisas pra dizer pro jornalzinho“. 
Ao oficineiro cabe olhar atentamente para os pequenos jornais como mapas. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITAS, LOUCURA, OFICINAS 

TÍTULO: IMAGENS SONORAS: BIO-TECNO-LOGIAS EM DIVAGAÇõES
AUTOR(ES): ANA PAULA CAMELO 
RESUMO: Esta pesquisa busca pensar na invenção de imagens-escritas sonoras das biotecnologias em programas 
radiofônicos. Como as biotecnologias podem ser exploradas por meio da linguagem e dos recursos desse meio de 
comunicação de massa, dito tão abrangente (em termos territorial e de audiência) e poderoso (diante do seu poder 
de fazer imaginar e criar imagens mentais a partir de determinados sons, palavras, silêncios...)? A partir da análise 
de programas radiofônicos voltados à divulgação científica nas rádios campineiras e das propostas do projeto de 
pesquisa, ação e intervenção Biotecnologias de rua – e dois outros projetos dele derivados: Num dado momento: 
biotecnologias e culturas em jogo e Um lance de dados: jogar/poemar por entre bios, tecnos e logias – será desenvol-
vido um programa de rádio piloto. Partilhando dos objetivos do Biotecnologias de rua apostamos na criação de um 
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artefato de divulgação científica que explora as potencialidades de múltiplas linguagens e da interface entre ciência, 
arte e filosofia na comunicação da ciência, buscando refletir sobre a inserção do meio radiofônico em iniciativas de 
experimentação de uma nova divulgação científica não limitada ao intuito de diminuir o déficit de conhecimento 
das pessoas acerca do tema biotecnologias. Escolhemos também trabalhar com os professores que participam das 
ações do Biotecnologias de rua buscando escapar às hierarquias e estabilizações entre conhecimentos e culturas ao 
propor a criação de programas de rádio para o projeto por meio do estabelecimento de diálogos, em que as vozes de 
professores e dos artistas e pesquisadores possam se encontrar e produzir novos ritmos na divulgação científica. Esta 
pesquisa parte do pressuposto de que a participação pública é fundamental e decisiva para gerar fugas às estabiliza-
ções e fixações nos/dos conhecimentos científicos.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGENS SONORAS, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, RÁDIO 

TÍTULO: LUZ, CÂMERA E AÇÃO: POSSIBILIDADES DE LEITURAS E ESCRITAS IMAGÉTICAS DO 
CINEMA DOCUMENTÁRIO NA EDUCAÇÃO.
AUTOR(ES): ANA PAULA TRINDADE DE ALBUQUERQUE, MARY DE ANDRADE ARAPIRACA 
RESUMO: O trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em educação em andamento, que tem como objetivo 
principal investigar e sistematizar o uso do cinema documentário nos espaços educacionais, na dimensão do ver, 
apreender e fazer, (leitura imagética, apreensão e escrita imagética). Tendo como ponto de partida o mundo contem-
porâneo e o aumento da produção de imagens e suas implicações, viu-se, em conversas com professores, que o uso 
e a leitura de imagens nos espaços de educação, dentro de sala de sala de aula, ainda são pequenos; fora desta, a pro-
dução de imagens, quer seja por celulares ou câmeras fotográficas, e a leitura de imagens a partir do uso da internet, 
são grandes. Entendendo isso, vê-se a importância de se formar leitores críticos de imagens, assim, pensa-se que o 
cinema documentário, sendo um veículo de escrita e leitura de memória e história, é um exercício de leitura e escrita 
de culturas. A câmera vai ser o objeto de cristalização da história/memória de cada um, de uma cultura, de pequenos 
e/ou grandes grupos, trazendo uma dinâmica de troca de vivências que implica em conhecimento de si e do mundo, 
e consequentemente de um indivíduo mais comprometido em relação à dimensão sociopolítico e cultural. Atrelado a 
isso está a importância de se entender a linguagem própria do cinema (planos, enquadramento, cores etc) que induz 
a sentimentos, aproximações, rejeições, etc, que são gerados muitas vezes por estratégias de escrita imagética e inter-
pretado pela própria história de vida do indivíduo. Entender essa linguagem coloca o “leitor” mais inteiro, ou seja, 
mais consciente, diante do texto fílmico, sem perder o encantamento que o cinema produz.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM, LEITURA E ESCRITA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: ENTRE O LÚCIDO E O LÚDICO: O SUBSTANTIVO COMO RECURSO LINGUÍSTICO-
EXPRESSIVO EM JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
AUTOR(ES): ANDERSON DA SILVA RIBEIRO 
RESUMO: A paixão pelo ofício de escrever fez de João Cabral de Melo Neto seguramente um poeta de enver-
gadura, segundo se pode perceber com a avaliação da crítica literária de tradição no Brasil. A principal frente de 
trabalho do escritor fica em torno da busca incessante pela palavra nua, magra, seca, substantiva, “sem plumas”, 
capaz de reter uma realidade circundante que caminha desde os canaviais pernambucanos até à Sevilha espanhola. 
O texto cabralino é dotada de preciosismo expressivo capaz de transformar o simples, o comum e o prosaico em 
matéria de poesia. A obsessão pela ideia de construir uma linguagem verbal concreta e, por vezes, dilacerante, 
desprovida de adjetivos exagerados, fez com que o poeta, um “homem sem alma” (CASTELLO, 2006), fizesse da 
atividade de tecer uma ação exclusivamente meticulosa. Redigiu quase manualmente para dar ao seu ofício o toque 
de arte exterior. Nessa direção, o substantivo, ratifica e traduz o entendimento de substância e de essencialidade, 
no que tange à concretização funcional e estética da gramática da língua, além de também, na perspectiva diacrô-
nica, resgatar as reflexões propostas por Aristóteles, relacionando-as com os estudos atuais das classes gramaticais. 
Como corpus de minha dissertação de mestrado, o texto literário se torna solo fértil, a partir do qual apresento 
indagações acerca da natureza estética que o compõe, bem como da relação que ele mantém com o material lin-
güístico que o molda. Como se trata de um trabalho na área dos estudos da linguagem, apontarei o substantivo 
como recurso estético-expressivo na criação do fato estilístico na obra Quaderna (1956-1959). O intuito está em 
contribuir para os estudos estilísticos do português, a partir da escolha acertada das palavras. A base teórica segue 
a orientação da estilística lingüística de Charles Bally, atualizada por pesquisas contemporâneas (CAMARA, 2008; 
PEREIRA, 1999, RIBEIRO, 2005, por exemplo).
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, EXPRESSIVIDADE, CLASSE GRAMATICAL 

TÍTULO: ESCRITURA E INDIVIDUAÇÃO
AUTOR(ES): ANDRE PIETSCH LIMA, NARA LÚCIA GIROTTO 
RESUMO: “Escritura e individuação” remete à problemática das passagens entre vida e escritura para experimentar-se na 
emergência do fragmento poético. Abordaremos essa problemática partindo da teorização de R. Barthes acerca do haicai. 
Nesta investigação, a tomada de forma do fragmento poético será abordada a partir de sua efetuação no haicai e de sua 
inclinação a levar o Instante à memória em trabalho de escrita e ao consumo imediato dessa memória num flash literário 
(R. Barthes, A preparação do romance I). O haicai será tratado como uma escrita do particular, do contingente, que não 
estabiliza o movimento: satori literário ou incidente (grau zero da anotação). Yami (saída da penumbra, cintilação, e retorno 
a ela: cintilação entre duas mortes) e Utsuroi (o momento em que uma flor, perfeitamente desabrochada, vai murchar) são 
figuras do Ma que, segundo Barthes, alimentam o haicai. Figuras sem centro e sem unidade. Sem generalidades, amorais. 
Aptas a exprimir hecceidades. Noções como as de “individuação” (Gilbert Simondon – Gilles Deleuze), de “nuance”, de 
“biografema” e de “escritura” (Roland Barthes) participam de nossa reflexão/exploração acerca das maneiras pelas quais 
um haicai se inclina aos seus motivos, em texto. E das maneiras pelas quais o escritor de haicais, biografado pelo texto, 
declina-se em coleções de traços ao mesmo tempo em que o entorno os inscreve em topologias ainda não direcionadas, em 
instantâneos que os estereótipos desconhecem (biografemas). 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITURA, INDIVIDUAÇÃO, HAICAI 
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SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: “PAISAGEM SONORA E O ENSINO DE GEOGRAFIA: EM BUSCA DE UM DIÁLOGO COM 
OS TEÓRICOS DA MÚSICA CONCRETA”.
AUTOR(ES): ANEDMAFER MATTOS FERNANDES 
RESUMO: Para uma necessária ampliação da leitura do espaço geográfico é importante que se desenvolvam metodo-
logias em consonância com o mundo em que os alunos vivem. Dessa forma, é preciso estreitar um diálogo entre a arte, 
a ciência e a vida, para que a Geografia permita ao ser humano uma compreensão mais rica e diversa do que é existir hu-
manamente a partir da espacialidade em que a vida se desenvolve, ou seja, na melhor compreensão da complexa interação 
entre o indivíduo e o mundo, mundo este entendido como a sociedade, a cultura e o conjunto dos elementos naturais e 
físicos. Nessa direção é que trabalhamos aqui os conceitos de Paisagem Sonora e Ecologia Sonora, por identificar nesses a 
possibilidade de trazerem toda a dimensão cotidiana necessária ao redimensionamento da linguagem da Geografia a partir 
do desenvolvimento da capacidade de percepção do espaço por parte dos alunos, no sentido de ampliar as leituras dos 
aspectos físicos e simbólicos que permeiam os lugares em que a vida é efetivada. Trabalhar o conceito de espaço em sala de 
aula é de fundamental importância para o entendimento da Geografia, pois só assim é possível refletir sobre os conteúdos 
dessa ciência no âmbito das diferentes séries, além da compreensão da importância desse conhecimento para a vida. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GEOGRAFIA, PAISAGEM SONORA, LINGUAGEM 

TÍTULO: ENTRE INFÂNCIA E LITERATURA
AUTOR(ES): BERNARDINA MARIA DE SOUSA LEAL 
RESUMO: ENTRE INFÂNCIA E LITERATURA Bernardina Leal* A infância, foco deste estudo, é investigada a partir 
da problematização das costumeiras acepções que o termo incorpora no âmbito educativo, sob as quais subjazem os sen-
tidos de falta, carência e incompletude. Se a educação e a infância podem ser abordadas de modo dimensional no âmbito 
da experiência, pode-se repensar o diálogo entre elas a partir da literatura e pensar na palavra como um bem produtivo, 
capaz de gerar gente inventiva, inclusive de si mesma. A palavra literária, ao livrar-nos das especificidades e exatidões do 
linguajar técnico-científico adulto, pode nos remeter ao estado infantil no qual as coisas ainda se misturam, se dissolvem e 
se transmutam - um estado anterior àquele no qual já sabemos, de antemão, o que querem dizer as palavras. Esse estado 
principiador, a um só tempo o estado comum e singular da experiência humana, consubstancia-se no problema de passar 
por uma experiência e ser capaz de narrar, de algum modo, o acontecimento. Isso é o que evidencia Guimarães Rosa em 
suas Primeiras Estórias, obra em que se fundamenta este estudo. Os conceitos criados por Gilles Deleuze e a escrita literária 
de Guimarães Rosa, em especial nos contos “As margens da alegria“ e “A menina de lá“, apresentam-se como referen-
ciais teóricos basilares para o entendimento da infância enquanto figura do novo, ato inaugural de criação. Nessa ótica, 
a aprendizagem escapa da associação professor-aluno-escola e também da ideia de educação como agenda pedagógica. 
As experiências de aprendizagem e a aventura da infância carecem de palavras também aventureiras. Literatura e infância 
encontram-se aí: na aventura do dizer-se. Ambas, infância e literatura encontram na palavra a manifestação daquilo que são. 
Com elas é possível aprender. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, LITERATURA, EXPERIÊNCIA 

TÍTULO: NA VELOCIDADE DO RISO/GRITO/GIRO: SONORIDADES IMAGÉTICAS
AUTOR(ES): CAMILA CILENE ZANFELICE 
RESUMO: Motorista, motorista, olha a pista. Toda experiência de sentido passa pela obscuridade, pelo murmúrio, pelo 
silêncio (Vilela, 2008). Ele (o sentido) guarda uma ausência. Um vazio, uma fenda. Transpassá-la pela experiência na veloci-
dade do riso/grito/giro, envolvendo-se no silêncio que faz possível a intensidade do mesmo riso/grito/murmúrio. Causa 
e efeito. Respiração na perda de fôlego. Riso rangente entre a palavra, o brinquedo, a canção, o som. Habitar outro mesmo 
lugar. Silêncio grito alegria desespero um outro. Redes. Sempre dois ao mesmo tempo outros. Imagens sonoras – sonorida-
des imagéticas - fragmentos do acontecer. Silêncio ruído de sentido na escuta de um brincar. Silêncio que rompe o mutismo 
pela escuta que lhe dá corpo, ou melhor, consistência de ferida aberta no corpo. Sonoridades apresentadas, capturadas de 
vídeo-gravações produzidas por crianças, na escola, enquanto brincar é gira-girar. Não é de borracha, não é de borracha. 
Desvinculação imagem-som-som-representasom. Aproximasom ao acontecimento pela sonoridade silenciosa que embala 
em canção a dupla escrita incoerente, conflitante, nonsense. Proliferasom escrita escuta. Implica mão dupla na direção do 
outro si mesmo. Um corpo. Nesta fenda do sentido que combate a cicatrização, a síntese, a unificação: impossibilidade de 
dizer. Sonoridade inaudível, incomunicável. Possibilidade de não dizer na educasom. Vai bater. Vai bater.
PALAVRAS-CHAVE: SILÊNCIO, ESCUTA, SENTIDO 

TÍTULO: ENTRE LER E OUVIR CLARICE LISPECTOR
AUTOR(ES): CAMILLO CAVALCANTI 
RESUMO: O trabalho pretende confrontar a produção escrita de Clarice Lispector e a interpretação em áudio feita por 
Araci Ballabalian, na mídia CD, em volume de coleção própria para recitação da literatura brasileira. O objetivo principal 
é discutir as diferenças de significação entre uma leitura registrada e um texto aberto à leitura pessoal, no qual estão con-
templadas variantes de ritmo, como possibilidades a serem acionados pelo leitor. A pergunta que se faz, então, é: essas 
possibilidades irão ocasionar diferenças de interpretação? A tese de que a obra de arte é constituída pela tensão necessária 
entre forma e conteúdo de fato se confirma nessa análise ora proposta? Pretende-se fazer, também, uma investigação da 
produção de sentido que o texto gera, enquanto texto literário, isto é, artístico, na metáfora multiconteudística. Outro as-
pecto importante a ser avaliado é se a distância do público em geral ante a literatura se baseava, de fato, como se acreditava, 
na falta de atrativos do suporte texto escrito. Afinal, o suporte CD, que disponibiliza o texto na modalidade oral, elimina 
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essa contingência, mas não se constitui estratégia suficiente para aproximar um grande número de “leitores” (receptores). 
As questões humanas levantadas pela obra de Lispector serão abordadas proficuamente, no intuito de evidenciar a atem-
poralidade de um discurso sobre o ser humano, principalmente na sua dimensão estética, cuja vitalidade marca a relevância 
da égide poética na essência e existência do homem.
PALAVRAS-CHAVE: RITMO, FORMA, SUPORTE 

TÍTULO: A LEITURA DE CHARGES: CONSTITUIÇÃO DISCURSIVA DA CRÍTICA E DA SÁTIRA 
PRESENTES NO GÊNERO.
AUTOR(ES): CARLOS AUGUSTO BAPTISTA DE ANDRADE 
RESUMO: A charge é um gênero discursivo que se caracteriza por criticar e satirizar acontecimentos sociais diversos. Ela 
se constitui em uma ilustração que pode ou não ser acompanhada de texto. Neste trabalho, pretendemos analisar 03 (três) 
charges, publicadas na Folha de São Paulo, procurando observar: 1) os aspectos da paralinguagem (tudo o que é não-verbal, 
mas acompanha o verbal para reforçar, ou completar o sentido global do gênero); 2) o discurso do humor, por meio da 
crítica e da sátira, que elas apresentam, tanto do ponto de vista de suas imagens diversas, quanto do ponto de vista textual; 
3) observar como as linguagens verbal e não-verbal se articulam, com a finalidade de perceber os efeitos de sentido que são 
provocados pela interação entre elas; 4) ler, observando as intertextualidades necessárias que garantam a compreensão das 
intenções do chargista em sua produção. Com base nas teorias de texto, na análise do discurso e na semiologia pretendemos 
observar o gênero “charge” apresentando as possibilidades de leitura e de interpretação que elas oferecem, procurando 
contribuir para o desenvolvimento de estratégias de leitura no âmbito do ensino fundamental e médio. O presente trabalho 
está inserido nas atividades do Grupo de Pesquisa Memória e Discurso, aprovado pelo CNPQ.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CHARGE, GÊNERO 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 08

TÍTULO: A ARTE-EDUCAÇÃO COMO MEIO PARA FORMAÇÃO ESTÉTICA DO ADOLESCENTE EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.
AUTOR(ES): CARMEN DE FÁTIMA FERREIRA MARINHO CALIXTO 
RESUMO: Este projeto, amparado pela pesquisa qualitativa, surgiu a partir do envolvimento da pesquisadora em um 
projeto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP-MT, desenvolvido no Centro Sócio Educativo, localizado 
no Complexo Pomeri, em Cuiabá MT, junto aos adolescentes internos em cumprimento de Medidas Sócio-Educativas. O 
projeto discute algumas indagações, tais como: a recuperação da auto estima, o resgate dos valores éticos e estéticos, bem 
como, se a forma de se posicionar no mundo, desses sujeitos, sofre ou não influência da arte. Espera-se também, contribuir 
com os resultados dessa pesquisa, com as futuras reflexões sobre o fazer Arte-Educação, em ambientes de privação de 
liberdade, fazendo com que esse período seja produtivo para a ressignificação do existir. Pergunta-se: É possível por meio 
da Arte-Educação promover a recuperação da auto estima, dos valores éticos e estéticos, com vistas à reinserção social 
do adolescente interno no Centro Sócio Educativo no Complexo Pomeri? Este estudo tem como objetivo ressaltar a 
importância da Arte na vida dos adolescentes internos, como instrumento humanizador de ressocialização, demonstrando 
que a integração social é possível e que a Arte-Educação contribui para o desenvolvimento das potencialidades e mudança 
de postura do interno. Conhecer qual concepção de arte dá suporte à prática pedagógica no ensino da arte na instituição 
pesquisada, além de promover oficinas de trabalhos artísticos com os adolescentes, para saber o que pensam da arte e de 
sua produção artística. Os resultados positivos nas oficinas de arte-educação revelam: a auto estima elevada, prazer em 
desenvolver as atividades, descontração, sensibilidade e predisposição de apropriar-se dos conhecimentos de Arte, criando 
um ambiente saudável e propiciando relações harmoniosas no interior do Centro Sócio Educativo. 
PALAVRAS-CHAVE: RESSOCIALIZAÇÃO, ARTE, LINGUAGEM 

TÍTULO: ANIMAÇõES EM TEMPO – UMA PROPOSTA DE ENCONTRO ENTRE LINGUAGEM 
ARTÍSTICA E CULTURA CIENTÍFICA
AUTOR(ES): CECÍLIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO, JANECLEIDE MOURA DE AGUIAR 
RESUMO: O Projeto AnimAções é um trabalho de colaboração museu-escola que procura discutir temas de ciência, 
numa perspectiva dialógica (ciência-arte e ciências sociais-ciências naturais). Concretamente, o AnimAções representa uma 
ação interinstitucional entre o Colégio Pedro II (Departamento de Sociologia) e o Museu de Astronomia e Ciências Afins. 
Neste trabalho mostramos um panorama geral do projeto: proposições, limites e tensionamentos. As atividades têm o 
propósito de viabilizar a produção de filmes de animação com temáticas científicas, subsidiando ações colaborativas entre 
os atores sociais envolvidos: alunos e educadores. A ação não se limita aos conteúdos científicos, uma vez que procura 
promover uma popularização da ciência que evidencie também seu contexto histórico/cultural, visando construir uma 
concepção de mundo mais reflexiva. No contexto da ação, a arte é inserida como uma possibilidade de encontro com a alte-
ridade, significando criação, como algo que se experimenta muito mais do que se ensina. Nesse experimentar, os envolvidos 
apropriam-se de técnicas do cinema de animação – 2D, pixilation, recorte, desenho animado – na intenção de adequar som, 
luz, imagem, para expressar o que pensam com sensibilidade. Dentre os filmes produzidos em quase três anos, destacamos 
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“O Mundo”, “Cristo Maravilha” e “Darwin no Brasil” (em processo de finalização). Evidentemente nesse percurso tam-
bém reconhecemos limites: resistência às etapas do trabalho profissional (argumento/roteiro, storyboard, animatic, anima-
ção, composição, finalização) e dificuldades em expressar - na linguagem audiovisual - as ideias construídas nos discursos 
verbais e escritos. Também encontramos tensionamentos que limitam a continuidade do trabalho, dentre eles a ausência 
de políticas institucionais que respaldem continuamente as ações; além da dificuldade de ampliar/diversificar a rede de 
professores envolvidos. Enfim, de acordo com a proposta, a ampliação do acesso à cultura científica acontece dentro de um 
processo de experimentação e diálogo com a arte, contribuindo assim para a emancipação social dos indivíduos. 
PALAVRAS-CHAVE: RELAÇÃO MUSEU-ESCOLA, CULTURA CIENTÍFICA, LINGUAGEM ARTÍSTICA 

TÍTULO: LEITURA DE IMAGENS NA LITERATURA INFANTIL: CONSTRUINDO SENTIDOS POR 
MEIO DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA EM “VÓ NANA“
AUTOR(ES): CLAUDIA GONÇALVES LOPES MENDES 
RESUMO: O livro infantil “Vó Nana“, de Margareth Wild (texto) e Ron Brooks (ilustrações), constitui um belo exemplo 
de abordagem de um tema difícil para crianças – a morte – por meio de linguagens simbólicas, que respeitam a inteli-
gência e sensibilidade do leitor em formação, sem agredi-lo nem resvalar para a pieguice. A análise das narrativas verbal 
e visual oferece um rico material para refletir a respeito da construção da identidade e da produção de sentidos na infân-
cia, especialmente quando em confronto com situações limite. Encontramos representações literárias e imagéticas de um 
tema espinhoso que, não podendo ser expresso cruamente às crianças, converte-se em uma experiência estética altamente 
mobilizadora quando elaborado simbolicamente: na literatura, assim como na brincadeira, é possível lidar com experiên-
cias assustadoras, liberando tensões emocionais e exercitando o pensamento criativo, que mostrará possíveis saídas para 
situações críticas da vida – um desafio motivador do crescimento emocional. A narrativa verbal, sucinta e sugestiva, revela 
com delicadeza e honestidade o processo de despedida entre avó e neta, que acontece por meio de mudanças progressivas 
em suas atividades cotidianas. O recurso de representar visualmente as personagens como animais humanizados (duas 
porquinhas) é habilmente empregado pelo ilustrador, que constrói uma narrativa visual riquíssima, com imagens de alta 
intensidade simbólica, além de referências a formas variadas de expressão artística, como artes plásticas, música, dança. 
Pretende-se, então, por meio da análise das duas narrativas, apontar seus principais elementos constitutivos, mutuamente 
enriquecedores, reforçando a importância da leitura de imagens e da experiência estética na produção de sentidos para o 
receptor infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, ILUSTRAÇÃO, PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

TÍTULO: EDUCOMUSICALIZAÇÃO: LINHAS E ESPAÇOS MUSICAIS ENTRELAÇANDO 
POSSIBILIDADES.
AUTOR(ES): CRISTIANE FARIAS DE LIMA 
RESUMO: Este trabalho, fruto de uma monografia de conclusão de curso em Pedagogia (TCC), tem por objetivo evi-
denciar a integração musical às práticas pedagógicas artísticas e curriculares enquanto possibilidade de aprendizagens si-
multâneas e sucessivas. Discutimos a musicalização como veículo mediador dos processos de ensino aprendizagem que 
acontecem a partir de construções dinâmicas. Falamos ainda da desconstrução do significado musical como ferramenta de 
apresentações comemorativas e preenchimento de lacunas de planejamento. A arte assim como a ciência representa ativida-
des humanas que requerem criatividade, ação, reação e reflexão e possuem valores e significados que delineiam a formação 
complexa humana. É caracterizada pela criação, habilidade, capacidade, imaginação, sentimentos dentre outros fatores 
coexistentes. Evidencia a integração do homem em corpo, mente e espírito, diferente da ciência que privilegia o intelecto 
racional. Dessa forma é imprescindível sua admissão para facilitar meios que tornem os alunos autores da própria história. 
É na releitura, na (re)construção que o pensamento torna-se flexível tornando-se acessível aos diversos aprendizados pro-
postos, à promoção do desenvolvimento afetivo e à construção de valores humanos. Musicalizar na escola é um modo de 
estabelecer conexões entre ideias e habilidades pela expressão de conhecimentos e sentimentos em forma de sons, gestos 
e movimentos entrelaçados aos interesses pedagógicos e ao desenvolvimento correspondente às propostas pedagógicas. 
Convite a desorganizar a educação da repetição e da imitação, edificar a educação de valores, conceitos e atitudes em que 
valoriza as potências criativas. A música, no entanto, representa uma receita descritiva das possibilidades humanas em suas 
complexidades vivenciadas pela resistência, flexibilidade, angústia, medo, fracasso, vitória, choro, riso, alegrias e persistên-
cias, crença, ser e estar fazendo das conquistas méritos de esforços e liberdade em perspectivas criativas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, MÚSICA, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: A ESTÉTICA DO DESAMPARO - FRAGMENTOS DE ARTE PARA UMA NARRATIVA A 
CONTRAPELO DA HISTÓRIA
AUTOR(ES): DAIVE CRISTIANO LOPES DE FREITAS 
RESUMO: Estudamos a produção de imagens do artista plástico francano Salles Dounner (1949-1996) em seu livro “Art-
Nula” que reúne as principais obras do artista plástico, situando esse num contexto que se caracteriza pela precarização da 
vida e pela exacerbação da dimensão mecânica da sociedade. Por meio destas imagens buscaremos analisar as paisagens 
emergentes neste território de fronteira (projeto pedagógico com o movimento do desejo do educador) situado na cultura. 
Analisamos as marcas dos processos de subjetivação do artista em seu esforço com a lida da “escultura de si”, fazendo um 
recorte sobre o artista na condição de narrador de seu tempo, buscando estabelecer um dialogo entre sua obra e a obra de 
Walter Benjamin, sobretudo nos aspectos em que o filósofo indica uma articulação entre a modernidade e a tradição e seus 
conceitos voltados para a interpretação da história, memória e linguagem a fim de compreendermos o papel do intelectual 
como narrador. Ampliamos nossa abordagem na interface com a obra de Mikhail Bakhtin “Cultura Popular na Idade Mé-
dia e no Renascimento”, particularmente, no conceito de “realismo grotesco”. A partir deste enfoque teórico e do corpus 
da pesquisa analisamos os processos de subjetivação da e na sociedade contemporânea e suas possibilidades pedagógicas 
para uma análise crítica da educação.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, CULTURA, PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 



Escritas, Imagens e Criação: Diferir

148 149

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 08

TÍTULO: UE MUTUM EU
AUTOR(ES): DAVINA MARQUES 
RESUMO: A arte é potência do pensamento. A arte é potência de afectos e perceptos. A arte é criação. Cinema, literatura, 
potências de arte. Toda criação brota da relação: o artista cria em relação intensiva com a Terra. Esta, enquanto território, 
é também um lugar de passagem. Pensando na relação com a música, a arte se manifesta em ritornelos. Deleuze-Guattari. 
Sílvio Ferraz. Algo retorna, mas se repete na diferença. Ressonâncias. Uma presença surge e escapa, um salto para fora, 
um bloqueio daquilo que é o mesmo... A apresentação de um outro quadro de relações. Agenciamentos possíveis. Pensar o 
meu território. Por onde ando? O que há no caminho que sigo diariamente? O que pode me afetar nesses trajetos cotidia-
nos? Quais são os sons que ouço? Que ritmos exercito? Que sons me ampliam a visão? Nomadismo de asfalto, concreto, 
chão fabricado. Trans-ver linhas, experimentar, captar sonoridades. Virar bicho da terra. Devir animal. Geomorficar-se, 
em motivos e contrapontos. Prisma de luz e sombras. Um-personagem, um-multidão. Agamben. Pensar com as imagens, 
transver Guimarães Rosa: o que se manifesta neste mutum? Esta comunicação traz uma composição, um plano de imagens 
e de sons, para problematizar... E de repente “vemos” algo antes não visto, uma alegria, uma sensação que nos movimenta 
a. Intensividades da terra, devires expressivos, que sempre voltam e se reapresentam. O ritornelo faz germinar, produz 
movimentos, inclusive os que escapam à terra e lançam-se para fora, para o Cosmo.
PALAVRAS-CHAVE: RITORNELO, LITERATURA, EXPERIMENTAÇÃO 

TÍTULO: COCANHA & SWISS PARK: A UTOPIA COMO UMA PROPOSTA DE CONVENCIMENTO.
AUTOR(ES): DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA 
RESUMO: O trabalho tem, como intuito, discorrer acerca da ressurgência/permanência no imaginário humano de alguns 
anseios que perpassam épocas e que, ao nos depararmos com as construções imagéticas contemporâneas, percebemos que 
estão presentes no ser humano as inquietações e imaginações de outros tempos e lugares. Consideramos, então, que per-
manece a vontade do homem de divagar acerca do amanhã, buscá-lo e torná-lo possível, ainda que impossível de ser cons-
truído em efetividade: a utopia. Em torno dessa discussão, tomamos como base de nosso argumento Cocanha, que vem a 
ser um país imaginário onde a abundância, em todos os sentidos, torna-se realidade. Vimos que as vontades e pressões de 
uma época são representadas de diversas formas, principalmente na forma do impossível narrativo e que vem a confortar 
aqueles a que a realidade presente é insuportável. Diante disso e, principalmente, das alegorias lançadas pela propaganda 
imobiliária contemporânea, escolhemos um lugar que se faz em narrativa para se fazer vender. Esse lugar, foco de nossos 
estudos, denomina-se Swiss Park Campinas, um condomínio fechado que, para se fazer melhor e mais rentável, criou em 
suas imagens propagandísticas um u-topos. São essas questões que fazem parte do trabalho construído, nos revelando a 
ressurgência de Cocanha no homem contemporâneo e da utilização de uma linguagem em direção ao futuro para tocar os 
homens de hoje: simples consumidores.
PALAVRAS-CHAVE: UTOPIA, EDUCAÇÃO VISUAL, GEOGRAFIA 

TÍTULO: O TEATRO NO CURRÍCULO ESCOLAR
AUTOR(ES): DIONE PIZARRO 
RESUMO: A partir de experiências com o fazer teatral com alunos do ensino fundamental nasceu mais uma reflexão so-
bre o exercício da leitura que, neste momento, materializa-se nesta comunicação, cujo objetivo é fundamentar a importância 
desse recurso para a prática de leitura de textos literários em escolas de ensino fundamental e médio. O teatro no sentido 
de desenvolvimento não apenas do ator, do espetáculo como fim, mas principalmente como processo de atuação voltado 
para o desenvolvimento da prática de interpretação de textos, desenvolvimento da oralidade, criatividade e, especialmente, 
da alteridade. No processo de representação teatral há, de fato, uma efetivação do sistema linguístico que se realiza quando 
o sujeito fala atuando em várias possibilidades (a língua só se torna real no ato de falar). Nesse processo, o educando teria a 
possibilidade de exercitar os vários turnos da fala de um texto, a exemplo das personagens, donde a compreensão das varia-
das etapas de leitura ganharia mais eficácia. No teatro, a língua, símbolo complexo da comunicação, é dotada de significados 
tantos que, somados à experiência de cada sujeito/ator, se renova em cada leitura e, nesse processo de renovação, garante 
múltiplas cadeias de significação. Daí a possibilidade de “transver” o mundo. E, no encontro entre as múltiplas subjetivida-
des de personagens, autores, atores, com as suas próprias, abre-se a possibilidade para o exercício de alteridade. 
PALAVRAS-CHAVE: DRAMATIZAÇÃO, LEITURAS, ALTERIDADE 

TÍTULO: LENDO AS CIRCUNSTANCIAS: RAUL SEIXAS E CULTURA
AUTOR(ES): DÍLSON CÉSAR DEVIDES 
RESUMO: Esta comunicação é uma apresentação da dissertação 30 anos de Rock: Raul Seixas e a cultura brasileira 
defendida no curso de Mestrado em Letras no CPTL/UFMS. Nela exponho a síntese das ideias discutidas no corpo da 
dissertação. Para a inserção de Seixas como intelectual que pensa seu tempo, minimizando a imagem negativa de zombe-
teiro, mesmo sendo essas características próprias da obra desse compositor, que por meio delas pretendia alcançar uma 
ampla faixa da sociedade. Para tal inclusão, primeiramente fez-se uma análise das letras de música de Seixas que tratavam 
do período ditatorial no Brasil durante a década de 1970. Constatou-se que esse pensador não só criticava o regime de 
exceção, no que tange ao cerceamento de opinião e de liberdade, como também as questões políticas, econômicas e sociais 
da época. No segundo momento, buscou-se ler algumas composições que discorriam sobre a religiosidade, verificando que, 
para esse pensador, questões maniqueístas não eram bem aceitas, pois privilegiava a força humana e defendia o livre arbítrio 
(afastando conotações bíblicas). Na terceira e última etapa, procurou-se estabelecer ligações entre Seixas e discussões con-
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temporâneas, tais como: o mercado cultural, a cultura de massa, sendo aqui possível perceber que Seixas estava já no limiar 
entre a cultura de massa e a erudita, e que não ignorava assuntos referentes ao mercado, mas se mantinha de fora, criticando 
principalmente o consumo; o Brasil do fim do regime militar - pela comparação de três composições (Aluga -se; Brasil e 
Que país é esse), pode-se notar que Seixas estava atento a essa mudança da mesma forma que os compositores mais atuais; 
a presença de Paulo Coelho na obra de Seixas, evidenciando que as letras compostas em parceria com o escritor são de 
cunho espiritualista e místico, enquanto as composições exclusivas de Seixas tendem ao materialismo e ao racionalismo.
PALAVRAS-CHAVE: RAULSEIXAS, CULTURA, ESTUDOS CULTURAIS 

TÍTULO: NA DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA ... A ESCRITURA DO QUILOMBO DE CURIAÚ
AUTOR(ES): EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA 
RESUMO: NA DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA ... A ESCRITURA DO QUILOMBO DE CURIAÚ OLIVEIRA, 
Edna dos Santos/UEAP Este trabalho tem como objeto de estudo a comunidade afro-descendente de Curiaú, que se 
apropria da escrita com o objetivo de registrar uma versão original, assim como de fixar e de autenticar a versão que 
interessa à comunidade, instituindo, com isso, uma referência obrigatória para o que se conta e o que se afirma sobre sua 
origem, isto é, a defesa da descendência quilombola. Nesse cenário, nosso propósito neste trabalho é apresentar a escri-
tura de Curiaú como documentos de inestimável valor histórico, social, político e linguístico, ainda que não contemplem 
as normas preceituadas como padrão da cultura e do mercado da escrita, que estabelecem o uso irrestrito da variedade 
padrão. Reconhecer o valor sócio-histórico e documental da escritura do Curiaú é levar em conta a diversidade linguística 
como constitutiva da língua e, assim, na interface linguagem e sociedade, considerar, conforme preceitua o projeto sociolin-
güustico, a heterogeneidade como um elemento intrínseco e aceitável, uma vez que a variedade de linguagem usada pelos 
escritores curiauenses, é uma versão escrita da variedade linguística oral utilizada pela comunidade na comunicação diária, 
ou seja, uma transposição da oralidade para a escrita. Portanto, trata-se de uma variedade que se afasta do padrão em suas 
construções e utiliza um vocabulário próprio, com uso de termos específicos tratados por um dos escritores como “palavra 
tradicional”, implicando, esse comportamento, atitude linguística do escritor em relação a sua variedade, através do uso de 
vocabulário diferenciado do padrão urbano macapaense e, sobretudo, da língua portuguesa padrão e implicando, ainda, a 
defesa de uma identidade. 
PALAVRAS-CHAVE: CURIAÚ, QUILOMBO, ESCRITURA 

SESSÃO: ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 6
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 06

TÍTULO: E-VENTO (IN)VENTANDO UMA E-DUCAÇÃO
AUTOR(ES): ELENISE CRISTINA PIRES DE ANDRADE, SUSANA OLIVEIRA DIAS 
RESUMO: Um outras oportunidades perguntamos (ao vento, inclusive): Que divulgação pulsaria nem da rua nem das 
biotecnologias, mas no entre, desde dentro da partícula de, despojada de conexões, opiniões, representações, fixações? 
Agora, arriscamo-nos a estender tal questionamento em proliferações de possibilidades de uma educação das/com/pelas/
nas imagens/sons/palavras junto a uma ação por nós realizada afirmando a divagação científica em fabulação: Num dado 
e-vento: biotecnologias e culturas em texturas, vãos, sombras, cores, sons... que aconteceu no Centro Cultura de Inclusão e 
Integração Social Guanabara, em Campinas, em março de 2009. Uma aposta de acolhimento e esvaziamento do vazio e da 
transparência. Leveza insustentável sem pretender o entendimento exato, preciso, representado. Acolher sensações e tirar 
do vazio um significado à priori. Sustar o susto de preencher. Non-senses que esvaziam o vazio e dão vãos à divagação. 
Ventar as sensações, os conhecimentos, o público-autor, os objetos. Sustar a linearidade e coerência como fundamentos 
imprescindíveis a uma educação. Sustar a explicação. O público-autor que visitou o e-vento sustou assustando-se com o im-
ponderável para uma “exposição de divulgação científica”. Que potencialidades emergiriam se a divulgação científica fosse 
capaz de abrir vagas, que resistissem a qualquer tentativa de preenchimento, como se fossem uma brecha para um tempo 
morto, coagulado, para as não imagens, para as não linguagens? Estranhamentos. Entranhamento. Movimentos repetidos 
que agitam e abalam o dado das imagens, dos artefatos, das palavras, das representações, do público-autor. Multiplicar a 
potência criativa dos atravessamentos, arrombamentos, das aglomerações e(m) imagens que se alastram pela contempora-
neidade em uma hibridização caótica e pretender o susto. 
PALAVRAS-CHAVE: FABULAÇÃO, DIVULGAÇÃO, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: MATIZES DA ARTE DO SÉCULO XX E A ATIVIDADE HUMANA DA CONTEMPLAÇÃO: O 
PROCESSO DA KULTUR
AUTOR(ES): EMANUELA FRANCISCA FERREIRA SILVA 
RESUMO: A tecnologia, a globalização e a informação rápida são algumas das características que ultrapassaram as fron-
teiras tênues entre o século XX e este início do século XXI. Elas estão presentes na civilização atual determinando o modo 
de vida de cada pessoa. A vida humana activa corresponde respectivamente a labor, trabalho e ação. O labor está relacio-
nado ao processo biológico, o trabalho é definido como aquele que produz o mundo artificial e a ação é a única atividade 
exercida diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria. Conceituando-se essas três atividades, que 
fazem parte da condição humana, correlaciono-as com os conceitos de civilização e kultur na visão alemã, para ancorar este 
trabalho, que utiliza das imagens para hibridizar escrita e arte, buscando trazer para a sala de aula, que faz parte do processo 
civilizatório, a kultur alemã.Tendo como ponto norteador a pergunta problema:Como trabalhar conceitos e atividades, 
dentro da sala de aula, que escapem do processo civilizador?Utilizo da imagem das obras de arte de artistas do século XX 
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para levar até aos alunos do 2º grau, a única atividade humana que é livre: a contemplação. Essa, através da arte, é ponto 
de fuga, que torna o aluno criador de seu próprio espaço e tempo, estando no processo civilizatório, mas se diferindo dele, 
por saber contemplar.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM, CONTEMPLAÇÃO, CIVILIZAÇÃO 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO ENSINO POR 
MEIO DA PESQUISA
AUTOR(ES): ENEIDA BACCARO MODONEZI, MARIA DE FÁTIMA GARCIA 
RESUMO: Este trabalho descreve uma experiência desenvolvida no curso de especialização “Pesquisa e Tecnologia na 
Formação Docente” ministrado pela Faculdade de Educação da Unicamp aos professores da Rede Municipal de Cam-
pinas, SP, durante um ano e meio - perpassando pelo registro de três módulos, duas turmas e três docentes, essas últimas 
duas delas autoras deste trabalho. O curso traz como diferencial a (des)continuidade de um projeto apoiado pela FAPESP 
– o projeto “Ciência na Escola”, que, apesar de encerrado há mais de cinco anos, seus princípios foram incorporados à 
Rede Municipal de Ensino por meio das práticas dos professores, sem que fosse necessária a sua institucionalização – e 
agora consubstancia-se num curso de pós-graduação. No ano de 2008 foram ministrados os módulos “Desenvolvimento 
Curricular e Profissional do Professor e a Pesquisa Científica” e, em 2009, o módulo “Novas Tecnologias Aplicadas a 
Educação”. No decorrer da experiência procurou-se focar na metodologia da pesquisa científica como eixo condutor dos 
trabalhos dos(as) estudantes-professores(as) desenvolvidos em conjunto com seus alunos e na utilização de ferramentas 
tecnológicas como blog, fotografia e vídeo documentação/documentário de forma articulada à socialização/catalogação 
das produções curriculares. A base técnica exigida para o manuseio das ferramentas também foi um aspecto discutido 
ao longo do curso, pois ao entender o funcionamento das tecnologias, os (as)professores(as) adquiriram autonomia para 
utilizá-las. Dessa forma, pode-se articular reflexões acerca de currículo e profissionalidade, metodologia de ensino e as 
tecnologias, ferramentas a serviço da visibilização de conhecimentos produzidos por alunos e professores.
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA, FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS , 
AUTONOMIA 

TÍTULO: MOSAICOS: ESCRITA-FLUXOS
AUTOR(ES): ERIKA RODRIGUES 
RESUMO: A sensibilidade do olhar literário, a gênese dos fluxos, os acordes, a intimidade com o invisível, os universos la-
tentes, o sentir das letras, trazendo, mudando, convidando, nos des-fazendo e configurando, entre experiências. Transitando 
sentidos e relações, tornando válido, oferecendo estradas, desvendando as vozes. Como aprender a escrever se não há voz 
nas palavras? Se não há gesto? Como habitamos a expressão perceptível que existe já não somente como sentir e ainda não 
como dizer, no espaço entre os sentidos e as palavras? Silêncios que desencadeiam. Fragmentos do trajeto entre o sensível e 
o sensível pronunciado. O que temos a dizer por essas lacunas de compreensão racional e nos silêncios se metamorfosean-
do por dizerem-se? Quando a exigência da palavra e o frenesi das informações impelem a sempre saber o que dizer, porque, 
quando e como - onde escutamos estes invisíveis em gestação? O que significa procurar os contornos desta transição no 
paradigma atual, em que a melodia predominante nos submerge em ruídos incessantes de automóveis, máquinas, multi-
dões e aglomerados, e no ritmo da velocidade midiática vendendo opiniões “delivery”? Qual a intimidade das palavras? A 
quem se destina a possibilidade da palavra? A quem se destina a possibilidade da escrita? Quais pressupostos alimentam as 
práticas educativas atualmente? Quais concepções permeiam o ensino da escrita e leitura na escola? Em que perspectivas se 
situam as práticas escolares que permitem entender a palavra como potência, palavra-escrita como instrumento de poder. 
Quais práticas são mobilizadas nas relações das crianças com a criação sensível deste conhecimento? Qual a gênese destes 
fluxos de criação sensível e o que desencadeia seu início? Quais as trajetórias desse fluxo? O que o imobiliza, o impede? O 
que propicia a sua multiplicação? Quais as trajetórias e possibilidades de criação de universos literários pelas crianças no 
ambiente escolar atualmente? 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA-FLUXOS, DEVIR, GÊNESE 

TÍTULO: LENDO IDENTIDADES LINGÜÍSTICAS NO COMÉRCIO DA FRONTEIRA: BRASIL X 
VENEZUELA 
AUTOR(ES): EVÓDIA DE SOUZA BRAZ 
RESUMO: Os estudos sobre fronteiras têm salientado que nestes contextos opera significativamente o poder do Estado, 
o qual ainda contribui fortemente para construir representações homogêneas da identidade nacional. As fronteiras entre 
países constituem o ponto de encontro com o Outro e com a língua do Outro, é o momento propício para se afirmar a 
nacionalidade e a língua nacional. Paralelamente às representações construídas da narrativa nacional, há, na contemporanei-
dade, os processos de globalização, migração e multiculturalismo, que fraturam os campos sociais, fomentam as políticas 
identitárias e fragmentam as identidades. Em região fronteiriça, um contexto plurilíngüe onde há a defesa ferrenha das iden-
tidades tradicionais, esta questão coloca-se ainda mais conflituosa. Este trabalho objetiva apresentar uma pesquisa, de base 
interpretativista e de cunho etnográfico, em andamento, realizada no comércio da fronteira Brasil x Venezuela, na cidade 
de Pacaraima/Roraima, em território indígena. O comércio fronteiriço de Pacaraima é formado, sobretudo, por brasileiros 
vindos do nordeste do país, outros tantos provenientes do estado do Pará e da região sul e alguns poucos roraimenses. Há 
também estrangeiros, falantes do espanhol, principalmente peruanos. O contexto comercial de Pacaraima, portanto, pro-
move o encontro das línguas majoritárias dos dois países fronteiriços, o português e o espanhol. Estas línguas, utilizadas nas 
interações sociais e abundantemente expostas em textos escritos, reforçados por imagens, expressam a identidade nacional 
e lingüística, evidenciando, muitas das vezes, o hibridismo lingüístico-cultural. Por estar localizada em reserva indígena, é 
inevitável também, o contato com índios da região, sobretudo das etnias Macuxi, Taurepang e Wapixana. É justamente 
focando o complexo ambiente fronteiriço Brasil x Venezuela, apoiando-me, sobretudo, em conceitos de identidade, iden-
tidade lingüística e representação, que analiso, através da leitura de textos e imagens presentes no cenário comercial, como 
são construídas as identidades lingüísticas nesta região. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE, FRONTEIRA, NACIONALIDADE 
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SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 7
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LLOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: REESCRITURA: O RETORNO AO PRÓPRIO TEXTO COMO RELEITURA DO PROCESSO 
DE CRIAÇÃO
AUTOR(ES): ÉRICA MAIO TAVEIRA GRANDE, MARLENE APARECIDA VISCARDI MANTOVANI 
RESUMO: A apropriação do sistema de escrita de uma língua é um processo evolutivo que se realiza de maneira pro-
gressiva, na medida em que a criança tem oportunidades de interagir através da produção e da leitura de textos escritos. 
Diferentemente da aquisição da língua em sua modalidade oral, que ocorre de maneira informal, a aprendizagem da escrita 
ocorre, sobretudo, a partir de instrução formal, uma vez que a passagem do oral para o escrito não se faz de maneira direta, 
ou seja, a escrita não é meramente a transposição de fonemas em grafemas. Assim, torna-se necessário conhecer regras 
ortográficas e gramaticais, que são normatizadas e estabelecidas em acordos linguísticos, mas também é preciso conhecer 
as especificidades e as singularidades de uso das modalidades orais e escritas, o que requer um aprendizado mais longo 
e complexo. Com base nessas ideias, pretendemos analisar textos produzidos por alunos de quinta série (sexto ano) do 
ensino fundamental, comparando a escrita da primeira versão com a reescritura do texto e considerando também a leitura e 
a interpretação que o aluno realizou sobre a proposta de redação.É importante observar como a reescritura reflete sua relei-
tura, tanto do seu próprio texto como do texto da proposta. No nível das microestruturas textuais, procuramos verificar as 
zonas de fragilidade, nas quais constatam-se desvios ortográficos em palavras presentes nos textos produzidos pelos alunos 
como: apoio na oralidade, possibilidades de representações múltiplas, omissão e acréscimo de grafemas, junção e separação 
de palavras, entre outras. No nível das macroestruturas, procuramos analisar o conhecimento linguístico-textual do aluno e 
suas competências e habilidades para lidar com as especificidades da escrita em relação ao oral. Destacamos também que, 
através do texto produzido, o aluno expressa sua visão de mundo e podemos entrar em contato com o seu imaginário. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTO, REESCRITURA 

TÍTULO: IMAGEM, POESIA E MEIO AMBIENTE EM “STALKER“ DE TARKOVSKY
AUTOR(ES): FABRÍCIA SILVA DANTAS, LUCIANO BARBOSA JUSTINO 
RESUMO: Este trabalho é fruto das discussões sobre a relação da literatura com outras formas de linguagem, como a do 
cinema. Entende-se aqui que Stalker de Tarkovsky estabelece essa relação de duas maneiras: a primeira mais óbvia e direta, 
enquanto tradução de um romance dos irmãos Strugatsky e, para nós mais importante, enquanto a construção de um “esta-
do poético”. Stalker põe em cena “multifacetadas potencialidades de percepção, afetos e expressão” devido a, por um lado, 
os personagens estarem divididos em três regimes, cada um deles representado por um tipo, o professor, o escritor e o pró-
prio stalker; os primeiros configurando uma relação científica e intelectual com a natureza e o stalker, em sentido oposto, 
representando uma dimensão vivencial com ela. Mas a relação do filme com a literatura é mais profunda em outro aspecto, 
os personagens são colocados em um ambiente pregnante que os obriga a lidar em proximidade com o sólido e o líquido, 
o aberto e o fechado, o claro e o escuro, o liso e o textural, a natureza e a máquina. É esta relação integradora com o meio 
ambiente em que o filme coloca as personagens, não raro problemática para eles, que estamos chamando de estado poético. 
Há no filme um diálogo entre maneiras abstratas, intelectuais e científicas e formas afetuais, vivenciais, em uma palavra, eco-
lógicas de percepção. Em termos semióticos, o simbólico é pensado pelo indicial e pelo icônico. Entendemos que Stalker 
potencializa práticas educativas que consigam interagir modos de vida abstratos e sensíveis rumo a uma relação integradora 
complexa entre linguagem e cultura. Como princípios teórico-metodológicos utilizaremos a semiótica de matriz peirceana 
de Santaella (2002) e Bougnoux (1994) e a fenomenologia de Bachelard (1993) e de Michel Maffesoli (1998). 
PALAVRAS-CHAVE: POESIA, CINEMA, MEIO AMBIENTE 

TÍTULO: AUTORES QUE DIALOGAM ENTRE SI: UM CONVITE PARA A REFLEXÃO SOBRE A 
COMPOSIÇÃO CONJUNTA DE NARRATIVAS 
AUTOR(ES): FELIPE FERREIRA JOAQUIM 
RESUMO: Em 2007, partindo de uma cartolina em branco, a proposta pedagógica feita aos educandos da Turma da 
Comunidade do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho“ (UNESP), campus de Rio Claro, foi de que expressassem no papel suas reminiscências de infância, ressaltando os 
aspectos histórico-geográficos. A originalidade na confecção de um desses trabalhos me envolveu ao ponto de estimular 
a composição de uma narrativa que descrevesse o método de criação empregado pela aluna. Por recorrer integralmente 
ao manuscrito original da cartolina, a narrativa que surgia, de certa maneira, estabelecia um diálogo entre os autores: nela 
duas vozes estavam presentes, criador e observador, educando e educador. Este ensaio de construção conjunta da nar-
rativa não se restringiu ao diálogo bilateral; uma nova experimentação agregou ao texto fragmentos dos contos “Leitura 
de uma onda” e “O olho e os planetas” extraídos do livro Palomar de Ítalo Calvino, trazendo assim uma terceira voz à 
composição narrativa. A proposta do presente trabalho é suscitar os argumentos teórico-metodológicos, principalmente 
fundamentados no estudo Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa (Conelly & Clandinin, 1995), que contribuem 
para compreender o caráter dialógico que se estabelece na composição conjunta de narrativas. 
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVA, EJA, LINGUAGEM 

TÍTULO: A INSCRIÇÃO DA AÇÃO NAS ARTES VISUAIS: UMA LEITURA
AUTOR(ES): FERNANDO CESAR RIBEIRO 
RESUMO: As artes visuais são estáticas por natureza: o movimento físico começa a aparecer no início do século XX em 
obras de arte de efeitos óticos. Mas a ação humana sempre esteve relacionada ao processo de produção da obra de arte de 
outros modos, tendo pelo menos seu fim relacionado ao surgimento dessa. Há, no entanto, um momento em que o conceito 
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de ação, particularmente, passa a chamar a atenção da crítica de arte – senão da produção ela mesma. É a partir do período pós-
Segunda Guerra Mundial, com o trabalho de artistas europeus, mas em especial norte-americanos, que a ação se transformará 
em fator incluso e significante da obra de arte. Nesse sentido, a contribuição do crítico de arte Harold Rosenberg, com seu ar-
tigo “Os Action Painter Norte-Americanos“, de 1952, revela na reflexão teórica o processo prático da inscrição da ação como 
componente da obra de arte. Para o autor, a ação torna-se a especificidade da nova arte de sua época. Atribuindo ao agir huma-
no tal importância, Rosenberg esboça uma pequena teoria da ação a partir do trabalho prático dos artistas. Reler suas reflexões 
e afirmações em tal artigo, sob a luz da filosofia da arte de Paul Ricoeur, possibilita não somente uma compreensão maior da 
teoria e da prática, mas também verificar as contribuições teóricas e práticas para as produções de arte subsequentes. 
PALAVRAS-CHAVE: ARTES VISUAIS, ACTION PAINTING, FILOSOFIA DA AÇÃO 

TÍTULO: A LINGUAGEM CORPORAL: UM ESTUDO ETOLÓGICO SOBRE O CORPO NO 
RASCUNHO 
AUTOR(ES): FLAVIA KAROLINA CAMPOS 
RESUMO: O foco central desta investigação tem como preocupação um estudo das linguagens corporais, especialmente 
aquelas que têm no comportamento humano desse corpo “pós-moderno”, que segundo Le Breton está sempre no rascu-
nho. Utiliza-se de uma metodologia que privilegia a imagem de movimentos gestuais e de posturas dos sujeitos observados 
que fazem com que a comunicação seja mais afetiva. Essa paisagem corporal institui uma estética que parece inaugurar uma 
comunicação entre “tribos” que deixam as marcas pelas diferentes mensagens que a corporeidade apresenta. Essas marcas 
nos mostram que há uma comunicação não-verbal que fala o tempo todo. Seja no ato extravagante de vestir, na expressão 
de rostos pintados, furados escarificados, na insatisfação esférica do corpo, no desconforto auditivo devido a poluição 
sonora, na fadiga renitente de imagens visuais, no isolamento individual em meio à multidão de pessoas que superlotam os 
espaços... Essa corporeidade vai “gritando”, se ajeitando do jeito que pode. A ciber cultura nos obriga a ser e estar em um 
novo espaço e em um novo tempo que implica uma mudança conceptual da cultura. Apesar de algumas pessoas apresenta-
rem diferenças visíveis quanto à situação financeira, no modo de ir e vir, no modo de ser, vestir, falar, ler, se divertir e ocupar 
esses lugares, eles se assemelham em sua etologia. Somos todos parecidos nesses espaços para produzir uma acomodação 
necessária no trato de pertencer a um determinado grupo social. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM CORPORAL, COMPORTAMENTO ETOLÓGICO, CULTURA 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 8
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: A INDEPENDENTE ESCRITA-IMAGÉTICA CAÓTICO-ORGANIZACIONAL DOS 
FANZINES: PARA UMA LEITURA/FEITURA AUTORAL CRIATIVA E PLURIFORME.
AUTOR(ES): GAZY ANDRAUS 
RESUMO: A sociedade industrial criou padrões e regras que, embora permitam uma adequação e facilitação de divulga-
ção e entendimento plural, por outro prisma, cerceou outras possibilidades intrínsecas criativas no desenrolar e desabrochar 
materializado das ideias (possíveis). Isto é claro, por exemplo, na indústria gráfica e editorial, em que as revistas e livros 
são “oficializados” e catalogados. Assim, sob uma desculpa de gestão de qualidade, a maioria dos seres humanos pode ler 
(leitor) o que é “escrito” por uma minoria privilegiada (autor/escritor) devido a circunstâncias variadas. Dessa maneira, a 
possibilidade de expressão individual se fecha à maioria, desconhecedora de sua própria capacidade criativa. A facilidade de 
reprodução reprográfica das revistas alternativas, como os fanzines, e atualmente, de maneira “virtual” pela Internet, sub-
verte tal premissa, ainda que o fato seja justamente pouco divulgado de forma “oficial” pelas mídias. Com a criação de um 
fanzine, cada pessoa se torna autora (ou co-autora) e pode quebrar limites desenvolvendo temas pessoais com formatos os 
mais variados (também no meio virtual da web), expressando seus ideários e gostos particulares. O ser humano tem, assim, 
em suas mãos, um poder de deflagrar imagens e/ou textos, de pesquisar livremente e dispor como quiser suas informações 
obtidas, elaborando sua própria edição, fora do circuito “oficial” da editoração social. No fanzinato, ele ainda melhora e 
amplia seu relacionar com o próximo, visto que o fanzine não visa lucro, mas sim a troca e disseminação de ideias pessoais, 
autorais, sendo um objeto paratópico prenhe de informações e/ou imagens, de diversos formatos e temas. 
PALAVRAS-CHAVE: FANZINES, IMAGENS,, ESCRITAS 

TÍTULO: ENTRE BELA E FERA: A TRANSCRIAÇÃO COMO PRODUTO E PRODUTORA DE LEITURAS
AUTOR(ES): GERUZA ZELNYS DE ALMEIDA, FERNANDO GREGÓRIO CATTO 
RESUMO: A comunicação discute a possibilidade de uma leitura efetiva do texto literário a partir da transcriação (na acepção 
de Haroldo de Campos) interartes como forma de apreensão/captura do(s) sentido(s) por meio da tradução do elemento esté-
tico em uma nova linguagem. Parte-se da hipótese de que o ensino da Literatura deve estar aliado ao aprendizado das múltiplas 
linguagens e, assim, propomos como metodologia de leitura a recriação de textos verbais para outros suportes como a fotografia 
e o ambiente multimídia. Esse trânsito requer e, por isso, desenvolve múltiplas habilidades, desde a simples fruição, passando pela 
análise interpretativa, pelas técnicas de roteirização e composição, conhecimentos intersemióticos, compreensão dos diferentes 
suportes bem como de intertextualidades; tudo isso, enfim, construído de modo natural e, portanto, prazeroso. Essa proposta se 
fundamenta numa pesquisa teórica e na aplicação prática em sala de aula realizada durante três anos, que resultou em vários pro-
dutos de transcriação e textos publicados em revistas acadêmicas. Assim, apresentaremos uma experiência que parte da leitura dos 
contos de fadas em diferentes versões e os transcria em dois produtos que dialogam entre si: um deles em linguagem fotográfica 
e, outro, em montagem audiovisual. Nota-se que sobre essas “obras” incide o ponto de vista do transcriador que redimensiona os 
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textos verbais e, desse modo, interfere na produção da significação, uma vez que tal exercício possibilita o surgimento de formas 
inovadoras, transgressoras e criativas que ampliam a visão da arte e da vida como um todo. O ponto interessante da apresentação é 
ter como comunicadores o professor que desenvolveu o projeto e um dos alunos que participou ativamente das atividades, ambos 
comentando suas relevâncias teóricas e aplicativas, materializando assim o objetivo principal dessa proposta: a formação do aluno-
autor, leitor competente e consciente, ou seja, ser ativo no processo de construção do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: TRANSCRIAÇÃO, LITERATURA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: SANTO FORTE: NOTAS A RESPEITO DA “VOZ”
AUTOR(ES): GIOVANA SCARELI 
RESUMO: Este trabalho é parte dos estudos realizados durante o doutorado defendido em 2009 na Faculdade de Educa-
ção da Unicamp. Nesta Comunicação pretendo desenvolver algumas questões a respeito da “voz” no filme Santo Forte, de 
Eduardo Coutinho. Tomo por “voz” o conceito apresentado por Bill Nichols como sendo a revelação de um ponto de vista 
social do cineasta e a forma como se manifesta esse ponto de vista na criação do filme Santo Forte. Irei trabalhar com duas 
categorias nesse filme a “voz de dentro” e a “voz de fora”. Na primeira categoria, destaco as vozes dos personagens e a voz 
do diretor como integrantes e essenciais para a existência do filme. Na segunda categoria, verifico outras vozes que incidem 
sobre essa produção e nelas estão os teóricos, os críticos de cinema, os espectadores e o próprio diretor ao dar entrevistas 
sobre seus filmes. Além desses, há também a voz desta pesquisadora que irá emitir diferentes pontos de vista sobre essa 
produção. Embora a voz seja um conceito importante dentro dos filmes documentários, há outra questão a considerar, não 
são apenas as vozes do povo que Coutinho nos mostra, mas também as “imagens” desse povo. Coutinho nos coloca frente 
a frente das pessoas “comuns”, convidando-nos a participar de suas vidas, ao ouvirmos suas histórias.
PALAVRAS-CHAVE: CINEMA, EDUCAÇÃO, VOZ NO DOCUMENTÁRIO 

TÍTULO: NOTAS SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE FOTOGRÁFICA E O FIM DA 
POLÍTICA 
AUTOR(ES): HENRIQUE ZOQUI MARTINS PARRA 
RESUMO: O ensaio explora a relação entre as formas de representação visual de ações de protesto no espaço público 
e as configurações da política contemporânea. A partir de um conjunto de imagens produzidas pelo próprio pesquisador 
no contexto de participação e documentação de uma manifestação, produziu-se uma reflexão sobre as imagens que foram 
“excluídas“ no processo de edição. Ao analisar essas imagens, os sentidos e afetos envolvidos na sua produção, o ensaio 
explora as relações entre a visualidade e as formas de produção de conhecimentos. Trata-se de um ensaio-poético sobre 
uma experiência de educação visual, que interroga o próprio processo de pesquisa. Uma certa frustração com as imagens 
produzidas naquele dia, inspirou analogias entre o processo fotográfico e as configurações contemporâneas do conflito 
social. Com a câmera, podemos mudar o ponto do vista sobre o “objeto” fotografado, mas dificilmente podemos escapar 
dos princípios óticos e geométricos que constituem o aparelho fotográfico. Os momentos em que somos capazes de nos 
apropriar dos diversos elementos que formam o processo fotográfico, para tensioná-los e levá-los para além dos limites 
previamente estabelecidos é quando conseguimos abrir um novo campo de significações através da linguagem fotográfica. 
É neste momento que adentramos efetivamente a produção criativa que caminha junto à imaginação. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM, POLÍTICA, IMAGINAÇÃO 

TÍTULO: LEITURAS E IMAGENS: UM ESTUDO IMAGÉTICO DA PESSOA IDOSA NAS AULAS DE 
DANÇA DE SALÃO NA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE.
AUTOR(ES): IRLANA JANE MENAS DA SILVA 
RESUMO: Este estudo faz parte de um projeto da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, localizada no 
interior da Bahia, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, denominado Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI). Esta 
comunicação apresenta resultados obtidos por meio de oficinas de dança de salão durante um semestre de atividades. O 
objetivo é descrever as múltiplas leituras e aspectos interpretativos das vivências do cotidiano dos sujeitos envolvidos no 
estudo. Para isso, o primeiro momento se constituiu em conversas sobre as fotografias de álbuns de família que provocaram 
suas lembranças. No segundo momento, as conversas giraram em torno de fotografias tiradas durante as aulas até o espetá-
culo intitulado “As fotografias revelam...”. Esse material se configurou como um suporte de leitura a ser analisado à luz dos 
estudos de Manguel (2001), Freire (2003), Aranha (1996), Sontag (2004). Os resultados apontam que as leituras de imagens 
constituem ecos educativos que provocam nos idosos um processo de rememoração e reflexão, desafiando-os para o con-
tato simbiótico entre o material fotográfico e a dança de salão, num campo fundante da autonomia leitora e recriação dos 
saberes sobre si mesmo e sobre o mundo circundante, através de ações dinamizadoras de leitura, que podem construir uma 
nova forma de pensar a partir das imagens que as fotografias trazem à memória dos sujeitos da terceira idade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURAS, IMAGENS FOTOGRÁFICAS, TERCEIRA IDADE 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 08

TÍTULO: A POLÍTICA DO FAN VID: LER A TV, ENCENAR A DENÚNCIA
AUTOR(ES): ISABELLA SANTOS MUNDIM 
RESUMO: Este trabalho visa analisar a prática textual fannish, com ênfase no processo em que as fãs se engajam quando 
assistem ao seriado de TV e leem/transformam a narrativa veiculada. Tal transformação se dá por meio da produção de 
um vídeo musical (fan vid). As fãs apropriam-se da tecnologia a seu dispor e extraem cenas do seriado cultuado, (des)
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arranjando-as no ritmo da música. Esse trabalho de montagem, em conjunto com a melodia e a letra que elas escolhem, 
resulta num vídeo capaz de oferecer possibilidades alternativas ao cânone televisivo/produzir um comentário acerca do 
conteúdo veiculado. Nessa perspectiva, aqueles fan vids que promovem uma crítica do sexismo sistêmico – impactante da 
representação feminina na televisão – nos interessam particularmente. Uma combinação de imagens que desloca a voz dos 
“autores legítimos”, o indiciar esses autores no que diz respeito àqueles preconceitos que subjazem o texto, a encenação 
de uma trama que promove a subversão dos elementos da narrativa são nossas preocupações principais e constituem o 
foco da análise proposta. Para tanto, valemo-nos de três fan vids distintos, criados por espectadoras/fãs diversas e baseados 
em seriados diferentes. Cada qual a seu modo, esses vídeos pensam o gênero e a sexualidade num contexto de alteridade, 
minando o discurso tradicional (patriarcal, heteronormativo) e contribuindo para a reconfiguração da mulher na mídia.
PALAVRAS-CHAVE: FAN VID, REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO, SEXISMO NA MÍDIA 

TÍTULO: A ICONOGRAFIA DA DANÇA MACABRA: UMA POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO 
HISTÓRICO 
AUTOR(ES): JACQUELINE DA SILVA NUNES PEREIRA 
RESUMO: O objetivo dessa comunicação é discorrer acerca da relação das referências por meio das produções escritas 
que circundam as imagens da Dança Macabra, definida como uma forma de arte dos séculos XIV e XV e que se encontram 
reproduzidas em diversas obras da iconografia medieval, pois acreditamos que estas fontes são fundamentais para que pos-
samos construir o conhecimento. Para esta análise nos pautaremos na idéia de que a análise das imagens de dança macabra 
produzidas na Idade Média pode levar à reflexão sobre a relação que, em qualquer momento histórico, existe entre imagem 
corporal e modo de viver e pensar dos homens. Uma de nossas hipóteses é que essas imagens expressam as manifestações 
culturais, os medos, angústias e desejos dos homens nesse momento histórico, quando o clima de horror decorrente da 
difusão da Peste Negra multiplicava imagens trágicas de esqueletos, de danças da morte e de danças macabras. O tema da 
morte dava vazão a uma crítica social, o que fazia dessas imagens um elemento educativo. Assim, por meio das reflexões 
deste estudo, pode-se dizer que a relação das imagens com as produções escritas, pode significar uma fonte de estudo para 
a construção do conhecimento histórico social acerca do homem. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, BAIXA IDADE MÉDIA, IMAGENS 

TÍTULO: LENDO IMAGENS E PALAVRAS: SOCIABILIDADES E AFETOS NAS DEDICATÓRIAS DE 
RETRATOS DO ACERVO JOSÉ BOITEUX (FLORIANÓPOLIS 1890-1930) 
AUTOR(ES): JÉSSICA CAMARGO GERALDO 
RESUMO: Neste trabalho se pretende investigar a dinâmica da troca de retratos sob o prisma das relações de gênero. As 
pistas para este estudo serão dadas a partir da análise de 90 dedicatórias de retratos constantes do Acervo José Boiteux, do 
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina – IHG-Florianópolis/SC. Essas fotografias se enquadram no período 
que vai do fim do século XIX à terceira década dos novecentos. Vale lembrar que, na época, ser fotografado era acima de 
tudo sinônimo de distinção. E essa distinção era compartilhada com o círculo de amizades e com os parentes próximos ou 
distantes. Os portraits, além de guardados nos álbuns de família, eram remetidos às mais diversas pessoas, homens ou mu-
lheres, por motivos também diversos. A análise desse material nos permite inferir que o gênero influenciava essa prática de, 
pelo menos, duas maneiras. A primeira tem a ver com a forma da escrita feminina, que aparece floreada, com uma escolha 
peculiar de palavras e a letra desenhada cuidadosamente. A outra destaca as redes por onde esses retratos circulavam, se no 
âmbito familiar, agrupando a parentela distante; ou como correspondência entre amigas; ou então, tecendo sociabilidades 
úteis para a vida pública. José Arthur Boiteux (1865-1934), homem de letras catarinense que dá nome ao Acervo, fundou, 
em Florianópolis nas primeiras décadas do século XX, diversas instituições como a Faculdade de Direito, a Academia Ca-
tarinense de Letras e o já citado IHG-SC. Afeiçoado às artes do guardar, Boiteux legou farto acervo de escritas ordinárias 
(cartas, bilhetes, dedicatórias...). Esta comunicação é um desdobramento do Projeto de Pesquisa “Territórios de muitas 
escritas. Os arquivos pessoais dos irmãos Boiteux / Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina / Séculos XIX e 
XX”, onde a autora é bolsista PIBIC, sob a orientação da Professora Maria Teresa Santos Cunha. 
PALAVRAS-CHAVE: DEDICATÓRIAS, HISTÓRIA DA CULTURA ESCRITA, JOSÉ BOITEUX 

TÍTULO: IMAGENS ON-LINE
AUTOR(ES): JOANA DARC MARIANO MANTELLATO 
RESUMO: IMAGENS ON-LINE Como os jovens disponibilizam atualmente suas fotografias em sites de relacionamento 
na internet? Quais usos fazem, quais equipamentos utilizam, o que estão aprendendo e fazendo com seus celulares e máquinas 
fotográficas digitais? Como manipulam essas imagens digitais e criam novos discursos a partir do material que produzem? Que 
formas de comunicação estão criando, como são suas legendas e suas escritas, quais discursos estão formando e transforman-
do? O que fotografam, o que é importante, como estão educando e criando sua forma própria de ver e registrar seu mundo? 
Como aprendem a utilizar todas as ferramentas envolvidas no processo e o que a educação tem a aprender com essa forma de 
comunicar-se, mostrar-se, enriquecer-se? O quanto dessa capacidade de comunicação jovem, dessa habilidade de ver e mostrar 
o mundo ainda é subutilizada, até mesmo desprezada, pela educação formal? O objetivo desse trabalho é realizar uma reflexão 
sobre as atuais formas de comunicação jovem, principalmente as relacionadas com a utilização do site de relacionamento 
“orkut” e as imagens que nele são inseridas e disponibilizadas para todos que nele estão inscritos. Pretende fazer uma reflexão 
a respeito da cultura jovem atual e como ela afeta e transforma o processo educacional e como a educação formal pode e deve 
apropriar-se dos conhecimentos e inventos adquiridos e angariados pela sociedade extra-curricularmente. 
PALAVRAS-CHAVE: ORKUT, INTERNET, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: AS IMAGENS QUE SURGEM PELA FORÇA DA ESCRITA: O AUTO DE SUASSUNA – DO 
MEDIEVO À CRÍTICA SOCIAL
AUTOR(ES): JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO NETO 
RESUMO: O presente trabalho discute a aproximação cultural entre a contemporaneidade e o período medieval defen-
dida por Ariano Suassuna. É através dessa visão que o autor paraibano busca a valorização da cultura popular brasileira, 
formada pela mestiçagem entre a cultura indígena e negra e a assimilação da cultura europeia, mais especificamente a ibé-



154

Escritas, Imagens e Criação: Diferir

155

rica, na construção da cultura brasileira. O texto de Suassuna contém um ideário de transformação pelo retorno às origens 
como resgate das tradições nacionais, numa ojeriza às influências estrangeiras que massificam e destroem as peculiaridades 
regionais. Ao identificar o conflito e o caos na sociedade, o autor aponta a solução, acreditando no pronto restabelecimento 
do ser humano e na conversão através da ética e da religião, sendo dois elementos muitas vezes tão interligados que fica 
difícil distinguir um do outro. No Auto da Compadecida, a ética é enfocada pelo autor como meio de moralizar a sociedade 
taperoense, através da escatologia religiosa. A moral católico-cristã é que precisa reger e impor a ética social e os problemas 
político-sociais serão solucionados a partir do instante em que o homem retornar à fé “verdadeira” em vida ou perdoado 
na morte. As personagens do Auto, desse modo, representam as divindades que são caracterizadas de acordo com a con-
cepção dos autos medievais e configuram um aspecto central do discurso da obra: Manuel, a Virgem Maria, o Encourado 
e seu Demônio apresentam características da tríade escolástica da Idade Média, tanto em sua caracterização física quanto 
psicológica. Assim, traços culturais do sertão nordestino, revelados através da coexistência de um catolicismo tradicional 
com o imaginário local, são transpostos para a literatura pelas mãos de Ariano Suassuna e analisados aqui pelos olhares 
críticos de BENSANÇON (1997), CLASTRES (1990), NOGUERIA (2002) e VASSALO (1993).
PALAVRAS-CHAVE: MEDIEVO, RELIGIÃO, LITERATURA 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 08

TÍTULO: MARGINAL, FANZINE E BLOG: UM ESTUDO VISUAL
AUTOR(ES): JORGE LUÍS PINTO RODRIGUES, KARLA OLDANE F. LEAL 
RESUMO: Em sua época áurea, nos anos 1970,a imprensa alternativa deu à luz a cerca de 150 periódicos alguns de vida 
curta, outros que resistiram um tempo maior acompanhando os anos de ditadura ferrenha que o país sofria e fazendo 
forte oposição ao regime militar. Essa imprensa independente – como também é chamada – e culturalmente efervescente 
propôs novos pensamentos estéticos e editoriais com temáticas muito diversificadas, em contraste com a complacência 
da grande imprensa, ultrapassando o ideal e indo para um campo em que as idéias e a criatividade norteadas pelo espírito 
idealista se misturavam num espaço plural. É explícita a importância de uma imprensa alternativa que pensa de forma inde-
pendente e que não aceita interiorizar as informações sem contestar, numa opinião que gera informação. É uma lógica de 
pensamento e estrutura conceitual diferente dos grandes veículos de comunicação, onde é fácil perceber que as notícias são 
sempre muito parecidas em todos os noticiários, modifica-se apenas um ponto ou uma vírgula. O sociólogo Pierre Bour-
dieu dizia que os redatores passam mais tempo lendo os jornais adversários do que buscando novos fatos. Com algumas 
exceções, mas geralmente é isso que propicia de forma negativa a mudança de conceitos no jornalismo. Ao longo do século 
XX, o progressivo enraizamento dos periódicos na vida nacional acabaria por criar a necessidade de atender públicos cada 
vez mais diversificados. O interesse pela música sempre permeou as publicações da imprensa alternativa, do Pasquim à 
Rolling Stone. É objetivo deste trabalho estudar as relações histórico culturais da imprensa alternativa, especificamente dos 
periódicos relacionados a cultura e música, e os desdobramentos, desaparecimentos e ou transformações acarretados pela 
intenet em muitos veículos de informação impressa. Observando se estas transformações descaracterizaram sua essência 
contestadora e marginal preservando a autonomia ideológica que deve prevalecer sobre a verdadeira imprensa alternativa. 
PALAVRAS-CHAVE: IMPRENSA, FANZINE, CULTURA 

TÍTULO: ESPANTALHOS: UMA METÁFORA DOS SUJEITOS
AUTOR(ES): JOSÉ CARLOS DE FREITAS 
RESUMO: O texto reflete sobre a imagem do espantalho presente em poemas de Mario Quintana, buscando relacioná-
la à condição residual dos sujeitos no contexto do mercado atual. O espantalho, objeto do mundo infantil, como outras 
imagens lúdicas, responde por um lugar sígnico poderoso por se tratar de ruína, precariedade, abandono e obsolescência. 
O texto procura situar o sentido de espantalho distinguindo-o do de fantoche e do palhaço, outra grande ocorrência 
existencial em seus poemas. A poética de Quintana se mostra muito forte no que toca ao papel de contraponto que a 
arte historicamente assumiu em face dos programas que fabricam as algemas do homem. Nesse sentido, a imagem do 
espantalho pode ser acessada como uma metáfora da condição humana, consistindo este texto em uma de suas possíveis 
leituras. Com base em autores críticos do projeto moderno como Theodor Adorno, Zigmunt Bauman e Octavio Paz, a 
leitura de Quintana é direcionada para verificar a presença de uma voz maior que brota da profusão de suas imagens lúdicas: 
sua ferrenha oposição a um mundo reificado, que transforma homens em sujeitos vencidos e residuais. Traça ainda um 
paralelo com a pintura de Cândido Portinari que, a exemplo de Quintana, pontuou o espantalho como temática de sua arte, 
altamente marcada pelo lúdico infantil.
PALAVRAS-CHAVE: MARIO QUINTANA, SUJEITO, MERCADO 

TÍTULO: AS NARRATIVAS DOS VIAJANTES E A PRODUÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS
AUTOR(ES): JOSÉ VICENTE DE SOUZA AGUIAR 
RESUMO: Este trabalho visa produzir um entendimento a respeito da forma como os povos indígenas foram inseridos 
na História principalmente pelas narrativas de dois viajantes estrangeiros LA CONDAMINE. Viagem pelo Amazonas. 
1735-1745 e WALLACE, Viagens pelos rios Amazonas e Negro 1865-1866. Em suas narrativas, os povos indígenas foram 
caracterizados como aqueles que possuíam qualidades relacionadas à apatia, à tristeza, à indolência, à preguiça, à selvageria, 
ou então passaram a serem vistos como puros, ingênuos, atrasados, inaptos ao trabalho. La Condamine e Wallace estiveram 
na região Amazônica entre os séculos XVIII e XIX, produzindo ou reproduzindo as imagens sobre os povos indígenas 
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com os quais tiveram contato ao longo das suas passagens pela região. É importante destacar que as produções posteriores 
a esses séculos fazem menção aos trabalhos descritos. Isso é um indicador de que os trabalhos pretéritos exerceram uma 
relação de influência nos estudos que foram elaborados posteriormente sobre a Amazônia e pelos pesquisadores da região. 
As menções não ocorreram na perspectiva da descontinuidade, do rompimento, do confronto, mas na da continuidade, 
da reafirmação dos discursos sobre os povos indígenas. Daí a idéia da relação de continuidade entre os discursos dos 
viajantes e de parte da produção acadêmica realizada no século XX. A linguagem, com seu poder de expressão e de defi-
nição, proferida a partir do espaço institucional, atuou na criação e recriação das imagens sobre os povos indígenas, o que 
possivelmente não deixou de existir na atualidade. Supostamente, fragmentos dessas imagens estereotipadas permanecem 
agindo ou norteando os olhares sobre os povos indígenas, visto que as falas sobre eles frequentemente estão relacionadas 
à idéia de atraso ou os relacionam à natureza.
PALAVRAS-CHAVE: VIAJANTES, AMAZÔNIA, INDÍGENAS 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE IMAGENS E LEITURA DE MUNDO: TRANSVENDO A REALIDADE 
COTIDIANA 
AUTOR(ES): JULIANA MARIA DE SIQUEIRA, ANALICE GOMES DE LIMA DIAS, TÂNIA CRISTINA 
DA COSTA 
RESUMO: Cotidianamente, a escola gera grande quantidade de dados, sejam registros escritos ou fotográficos. Nem 
sempre, porém, eles contemplam os aspectos mais significativos do cotidiano escolar, deixando escapar alguns dos ele-
mentos essenciais para a compreensão da dinâmica escola-comunidade. Normalmente feitos pelo corpo de educadores, 
consolidam um olhar técnico, unidirecional e monológico sobre o processo educativo. Sua comunicação raramente adota 
uma perspectiva histórica, perdendo-se o que foi construído ao longo do tempo. Assim, lamentavelmente, somente uma 
parte do que é registrado chega a público e, por vezes, numa linguagem inacessível para pais e alunos. Com o objetivo de 
alargar as possibilidades da produção e do uso da fotografia no ambiente escolar, o Museu da Imagem e do Som de Cam-
pinas (MIS, Programa Pedadogia da Imagem) e a EMEI Recanto da Alegria (Projeto Memória, Mídia e Educação Infantil) 
estabeleceram, em 2008, uma parceria, por meio da qual se propuseram a trabalhar a memória coletiva da escola, na sua 
interação com a comunidade. Os moradores dos bairros Jardim Nilópolis, São Quirino, Cafezinho, Novo Horizonte e 
Gênesis (vizinhos à EMEI) foram convidados a participar de uma oficina de fotografia digital e construíram o roteiro dos 
passeios fotográficos que compunham a parte prática do curso. Mais de mil fotos foram produzidas, 700 delas incorpora-
das ao acervo do MIS, e 40 ampliadas em papel fotográfico, gerando uma exposição inaugurada na escola em novembro de 
2008 e, no MIS, em março de 2009. A partir dessa experiência, os participantes da oficina desenvolveram um novo olhar 
para sua própria realidade cotidiana – mais atento e sensível, capaz de apontar a crítica social, tanto quanto de reencontrar 
a beleza e a poesia numa paisagem que expressa a condição de vida dos excluídos.
PALAVRAS-CHAVE: FOTOGRAFIA, EDUCAÇÃO, DIALOGIA 

TÍTULO: MARUPIARA JABUTI-BUMBÁ: UMA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA ACRIANA.
AUTOR(ES): KEILIANE CUSTÓDIO DE SOUZA 
RESUMO: A comunicação objetiva apresentar um recorte do projeto de pesquisa O Marupiara Jabuti-Bumbá como 
manifestação da Cultura Acriana: um exame dos elementos culturais e discursivos apresentado ao Curso de Mestrado em 
Letras: Linguagem e Identidades que por sua vez objetiva fazer um estudo sistemático da manifestação artística Maru-
piara Jabuti-Bumbá; em consequência disso se fará o registro histórico e a divulgação. O Marupiara Jabuti-Bumbá é uma 
manifestação artística contemporânea, criada por uma família acriana e que nasceu de uma necessidade de se criar uma 
manifestação que falasse das peculiaridades locais atravessadas pela ótica popular. Assim, pretendemos destacar as relações 
entre ficção/história encontradas nessa manifestação por meio da música Homenagem de Marupiara/À Nossa Senhora da 
Seringueira e aos padres José e Peregrino a qual está presente na monografia de Farias e Boa Ventura(2008). Trabalharemos 
a manifestação Marupiara Jabuti-Bumbá como texto tal como propõe Julia Kristeva(1974) e Guilles Deleuze(1995) sobre o 
alargamento do conceito de texto. Utilizaremos, ainda, como referência, obras dos autores Hutcheon(1991), Riedel(1988), 
Souza(2002) e Lima(1986), os quais elaboraram estudos sobre narratividade, ficção e história. No tocante aos estudos 
referentes à ficção/história, destacamos que a narrativa, enquanto gênero, apresenta-se como forma de apreensão e re-
presentação da realidade, marcando uma interseção entre os campos: história e teoria literária. Destarte, acreditamos que 
o presente trabalho favorecerá a discussão acerca das questões de um desenho cultural do contexto acriano, além de abrir 
caminho para o debate sobre a “criação de uma nova manifestação cultural de uma comunidade”, além de colaborar na 
preservação do patrimônio cultural do Estado do Acre. 
PALAVRAS-CHAVE: MARUPIARA JABUTI-BUMBÁ, CULTURA, ACRE 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 11
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 05

TÍTULO: EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTE: O USO DE HIPERMIDIAS NO ENSINO DE 
LITERATURA
AUTOR(ES): LINA MARIA BRAGA MENDES 
RESUMO: Refletir sobre Educação na atualidade implica rever conceitos, métodos, abordagem, constituição de disciplinas e 
estruturas do ensino tradicional. As transformações tecnológicas ocorridas nos últimos anos, advindas da instauração do “im-
pério da tecnologia” e da Internet, também atingiram a Educação. Atualmente, além do computador e dos inúmeros softwares 
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para produção e montagem das aulas, o surgimento da linguagem hipermidiática trouxe consigo a possibilidade de criação de 
conteúdos digitais de qualidade para fins educativos. A Literatura – que com as adaptações para o cinema e a televisão já havia 
ultrapassado as páginas de papel dos livros – ganha um novo espaço e com ele a possibilidade de ser “navegada”. Esse novo 
meio de abordagem textual traz consigo um apelo muito forte ao aluno do Ensino Médio: acostumado à leitura de imagens e 
à estrutura fragmentada através da qual se apropria da informação pelo computador, o jovem ainda tem à disposição a possibi-
lidade de interagir com o texto, definindo os caminhos que deseja trilhar na construção do enredo. Toda essa diversidade ofe-
recida pela linguagem hipermidiática parece estar de acordo com a forma fragmentária e multifacetada através da qual o jovem 
vê o mundo. Em meio a tantas novas fontes de informação e conteúdo, como o professor que pretende fazer uso de novas 
tecnologias em sala de aula deve avaliar o material disponível na rede? Como optar pela adaptação sem desprestigiar a leitura 
do texto? É possível pensar em adaptações de textos literários sem levar em conta a questão da autenticidade e do status de arte 
da obra original? Esta pesquisa propõe uma reflexão acerca dessas questões a partir do uso, em sala de aula, de adaptações das 
obras “Auto da Compadecida” e “Vestido de Noiva”, de Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: ADAPTAÇÃO LITERÁRIA, NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO, HIPERMÍDIA E 
LITERATURA 

TÍTULO: O JOGO COMO CRIAÇÃO COLETIVA: LEITURAS E TRAJETOS SOCIOAMBIENTAIS NOS 
ANOS INICIAIS
AUTOR(ES): LINCOLN TAVARES SILVA 
RESUMO: Este trabalho aborda as possibilidades de articular a produção das linguagens textual e visual à ludicidade e às re-
flexões e debates da perspectiva socioambiental em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental no Instituto de Aplicação 
Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ. Pretende, ainda, destacar como tal fenômeno se configura na prática curricular 
para esse segmento. Tratamos aqui da experiência de propor aos estudantes de 3º ano de escolaridade um trabalho pedagógico 
que articulou ensino e pesquisa em toda a sua concepção e desenvolvimento, culminando com a produção de um jogo de 
trilhas sobre o conteúdo pesquisado pelos atores – estudantes e professores. Tais ações inserem-se no projeto de trabalho “O 
bairro de cada um e o de todos nós”, entendendo-se como o bairro de todos nós aquele no qual está localizado o CAp-UERJ: 
o Rio Comprido. O projeto ora apresentado enfatizou a perspectiva socioambiental, a partir das leituras de diferentes gêneros 
textuais e, também, de imagens, investigações e reflexões das questões socioambientais locais e os seus efeitos nos bairros 
selecionados, associando os entendimentos dos estudantes sobre o que pesquisaram às suas representações sobre os bairros 
investigados e aos trajetos construídos na trilha, possibilitando a criação de outras leituras e de produção textual sobre o per-
curso realizado pelos estudantes envolvidos de suas casas até o bairro do Rio Comprido e seus contextos. Para a construção de 
todo esse processo, a parceria entre professores de diferentes campos de saberes, mas que têm em comum o desenvolvimento 
de ações e pesquisas no campo da Educação Ambiental, foi fundamental para as interfaces que se fizeram indispensáveis à 
produção do jogo de trilhas socioambientais, destacando-se a perspectiva do lúdico nos modos de pensar e fazer o currículo 
para os anos iniciais e a produção textual e imagética necessária a essa construção.
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE, LEITURAS, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: A LÍNGUA DE SANTO NA ESCRITA AMADIANA: CRIAÇÃO DE IMAGENS AFRO-
LITÚRGICAS COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA CULTURAL EM TENDA DOS MILAGRES 
AUTOR(ES): LISE MARY ARRUDA DOURADO 
RESUMO: Tenda dos Milagres, obra ficcional da autoria de Jorge Amado (1969), diferiu-se dos demais romances na-
cionais por ter representado, na Literatura Brasileira, provavelmente em caráter inaugural, a união – outrora vista como 
ilegítima – da fala popular em língua portuguesa com os falares africanos, especialmente a linguagem religiosa dos can-
domblés, a língua de santo (doravante LS). Na comunicação, pretende-se verificar como o léxico da LS cumpre o papel de 
criar imagens do universo litúrgico candomblecista na 1ª edição de Tenda dos Milagres com o fim de despertar no leitor o 
respeito à diversidade religiosa, bem como promover a resistência cultural afro-brasileira. Para tanto, apresentam-se resulta-
dos parciais da pesquisa bibliográfica em desenvolvimento, que tem seu corpus composto por duzentas e quatro lexias de 
LS, organizadas em glosas e classificadas em nove campos lexicais referentes ao universo litúrgico candomblecista: santos; 
saudações; insígnias; instrumentos; cargos hierárquicos; vestuário; culinária; etnobotânica e dança. Utilizaram-se como 
fundamentação teórica neste trabalho: o conceito de LS e outras noções etnolinguísticas afro-brasileiras apresentados por 
Castro (2005[2001]); a teoria de Hallig e Wartburg (1963), idealizadores do Sistema Racional de Conceitos; as discussões em 
torno da obra amadiana por Olivieri-Godet (2004) e Raillard (1990); bem como as contribuições socioculturais e litúrgicas 
afro-brasileiras trazidas por Lody (2003a, 1998b, 1995c), entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA DE SANTO, TENDA DOS MILAGRES, RESISTÊNCIA CULTURAL 

TÍTULO: WALY SALOMÃO: A FABRICAÇÃO DA POESIA
AUTOR(ES): LIZ MARIA TELES DE SA ALMEIDA 
RESUMO: Este Trabalho Trata Do Proceso De Construção Poética Do Compositor E Poeta Baiano Waly Salomão 
(1944-2003). Waly, Secretário Nacional De Leitura (2003, Gestão Do Ministro Gilberto Gil) Foi Poeta Que Acreditava Na 
Leitura Como Forma De Libertação, “Eu Preciso Ler, Ler, Ler, Nisto Eu Cumpro Os Versos De Castro Alves Que Diz: 
‘Livros, Livros À Mancheia’. Acreditava Que O Livro Poderia Ser Como A Carta De Alforria E A Arte A Possibilidade 
De Salvar A Humanidade, E Portanto, Constrói Seus Versos Operando Insistentemente Com A Metalinguagem (Função 
Da Linguagem Cunhada Por Roman Jakobson, 1971a), Ora Para Discutir A Situação Do Poeta De Seu Tempo, Ora Para 
Reclamar Um Leitor Mais Participativo, Crítico E Engajado, Também Para Refletir O Seu Fazer Poético. O Objetivo 
Desta Comunição É Refletir Em Que Medida A Metapoesia De Waly Se Caracteriza, Assim Como Situá-Lo Como Poeta 
Pós-Moderno Por Produzir Historicamente Em Tempos Pós-Modernos E Ter Em Seus Textos Características Deste Mo-
mento, Tais Como: Incompreensibilidade, Deciframento, Amalgamento Intertextual, Auto-Referenciação Etc. A Poesia 
De Waly Na Medida Em Que É Metalinguistica E Intertextual Por Excelência, Exercita A Racionalidade, Por Outro Lado 
Também Não Abre Mão Do Delírio, Da Viagem, Do Desbunde Neste Sentido É Que A “Fabricação De Sua Poesia” 
Difere Da De Outrso Poetas Como Carlos Drummond De Andrade Ou João Cabral De Melo Neto. PALAVRAS-CHAVE: 
POESIA, METALINGUAGEM, PÓS-MODERNIDADE 
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TÍTULO: A DIVERSIDADE EM CARTAZ
AUTOR(ES): LUCIANA PEREIRA LAUREANO 
RESUMO: Este texto pretende discutir a utilização do cinema como simples ferramenta de ensino e propõe concepções 
que podem orientar práticas pedagógicas que promovam a exibição do filme como instrumento de formação intelectual no 
espaço da aprendizagem escolar. Questiona que, se o filme é um objeto de conhecimento em si mesmo, deve ser analisado 
como prática social definida, bem como seus aspectos constitutivos e seus sentidos para o sujeito-espectador; pois, do ponto 
de vista antropológico, o objeto que se observa depende do lugar em/de que foi visto e do que foi visto ao mesmo tempo. As 
concepções que guiam esse texto entendem o cinema, não como um objeto de fruição e lazer , mas como objeto através do 
qual a história narrada, numa perspectiva imagem-movimento, traz à tona questões importantes na compreensão da produção 
cinematográfica enquanto arte e da pessoa enquanto público, sujeito-espectador. Suscitar o interesse pela discussão e análise 
minuciosa do material áudio-visual utilizado no espaço escolar em uma conjuntura que favorece a inserção de mídias no coti-
diano escolar como prática social definida foi um dos objetivos específicos do curso intitulado “A diversidade vai ao cinema”, 
que integrou a agenda do I Seminário de Culturas Afro-brasileiras e indígenas da Rede Municipal de Educação de Niterói-RJ. 
PALAVRAS-CHAVE: CINEMA, ESPAÇO ESCOLAR, ANTROPOLOGIA 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 12
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 06

TÍTULO: VIAJANTES
AUTOR(ES): LUDMILA ALEXANDRA DOS SANTOS SARRAIPA 
RESUMO: Um convite ao pensar. Qualquer tipo de pensar. Que movimentos e encantamentos a investigação pode propor-
cionar a essa área, território de ires e vires? Na Escola do Sítio o ensinamento Geográfico, de Língua Portuguesa e de Língua 
Inglesa, propõe parcerias e dispõe de elementos sobre autoria e elaborações, regados pelas particularidades dos próprios 
alunos. São formas rizomáticas que se intercedem, aliando os saberes na cumplicidade de escolhas e posicionamentos. Como 
inspirar pensares? Como trazer à tona a crueza das discussões? Desejamos que o aluno saia da confortável posição de recep-
táculo de conhecimento e construa seus próprios caminhos, viajando em si. Nesse projeto há uma ênfase na organização do 
conhecimento que envolve o tempo, espaço e sociedade que se movimentam para além das definições em si. É um problema 
anterior à conceitualização e nos obriga a pensar sempre em processo, em movimento, em algo que está constantemente se 
refazendo. Os livros de literatura apresentam o conhecimento não fragmentado e nos chamam a todo instante para aproveitar 
essa deixa sutil. Uma história lida é uma história vivida. E a vivência aproxima o entendimento ou o permite de maneiras 
surpreendentes. Experenciar personagens, revolucionar processos, conhecer a si próprio. Com esse espírito iniciamos nossa 
viagem no 7º ano do Ensino Fundamental, com Severino, de “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto. Obra 
que sintetiza o sentimento daqueles que se retiram, que fogem da vida que se escapa, do pão que não se tem. No 8º e 9° ano 
continuamos a nossa saga e mergulhamos “Na Natureza Selvagem” e “No Ar Rarefeito” de Jon Krakauer, orientados por uma 
crítica à sociedade de consumo. O sentido da liberdade que é retratada no fascínio das pessoas que rompem com a brutalidade, 
traz questionamentos. Quais escolhas direcionam os destinos? Quais responsabilidades estão implícitas nessas escolhas? 
PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTO, LITERATURA, AUTORIA 

TÍTULO: EXPLORANDO A POTENCIALIDADE DAS RELAÇõES IMAGEM-TEXTO EM TEXTOS 
DIDÁTICOS: UM EXERCÍCIO DE RESSIGNIFICAÇÃO
AUTOR(ES): LUIZ FERNADNO GOMES 
RESUMO: É comum nos depararmos com textos ilustrados nos quais as imagens, muitas vezes, não passam de enfeite. 
Combinar palavras e imagens pode parecer um tanto óbvio e simples, mas, na verdade, essas duas linguagens (verbal e 
pictórica ou visual) além de serem polissêmicas por si sós, quando combinadas num mesmo espaço de escrita, geram sen-
tidos, muitas vezes, não esperados. Este trabalho apresenta um breve estudo sobre as relações entre imagem e texto verbal, 
através de um exercício de reescrita de uma parte de um material didático elaborado para uma aula de Educação a Distância. 
O processo de reescrita consistiu em acrescentar imagens ao texto verbal, explorando as possibilidades significativas desses 
dois modos de expressão. O referencial teórico vem de uma revisão das relações imagem e texto (ancoragem, ilustração e 
relay) propostas por Barthes (1977), do conceito de multimodalidade apresentando por Kress e Van Leeuwen (1996, 2003 
e 2005) e da taxionomia das relações de status e lógico-semânticas proposta por Martinec & Salway (2005). O exercício de 
reescrita é comentado passo a passo, com o objetivo de refletir sobre os limites de expressão de cada modo e suas “voca-
ções.” Ao final do exercício, foi possível verificar que houve uma ressignificação, ou seja, mudança de significados no texto 
multimodal resultante e que, como apontam as teorias estudadas, palavras e imagens possuem “affordances” específicas. 
Ao final, são feitas algumas considerações sobre a importância de se conhecer melhor as implicações das relações imagem-
texto e sobre a necessidade do ensino da escrita multimodal nas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: MULTIMODALIDADE, IMAGEM-TEXTO, PRODUÇÃO ESCRITA 

TÍTULO: LEITURA DOS ELEMENTOS VISUAIS DA CULTURA LOCAL COMO CONTRIBUIÇÃO 
PARA INTERPRETAR O MUNDO: CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES NA ESCOLA.
AUTOR(ES): MAIRA VIRGINIA XAVIER CRUZ, TANIA REGINA ANTUNES DE OLIVEIRA 
RESUMO: Este trabalho focaliza a leitura de imagens no contexto das práticas de professores de arte na escola; resulta da 
articulação entre duas pesquisas de mestrado em andamento. A arte, recentemente incluída por lei nos currículos escolares, 
entendida como capaz de trabalhar, a partir da leitura de imagens do ambiente, contexto e cotidiano escolar, a identidade 
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cultural dos cidadãos e comunidades, caracteriza vertente relevante em tempos de transformações sociais e globalização, 
que homogenizam as culturas, minimizando suas características. O ensino da arte propicia reflexão, questionamentos, 
tomada de consciência do lugar do sujeito no seu contexto. Por ser produto da fantasia e da imaginação, envolvendo e 
acolhendo racionalidade e sensibilidade, as produções artísticas são, ao mesmo tempo, singulares e ancoradas em concep-
ções e práticas sócio-históricas. Ao contrário do que o senso comum escolar veicula, elas não estão isoladas da economia, 
da política ou dos padrões sociais. Ideias, emoções, linguagens se transformam no decurso do tempo e assumem formas 
diferentes de lugar para lugar. É no movimento dialógico entre o que ensinar e o como aprender que podemos compreen-
der o aprendizado da arte como forma de ampliar repertórios de alunos e professores, a partir das experiências artísticas, 
estéticas e culturais, individuais e coletivas. Resultando o fortalecimento da capacidade reflexiva, crítica e de resistência cul-
tural, diante das ofensivas midíaticas ou mercadológicas que invadem todos os espaços sociais via tecnologias globalizadas. 
A arte na escola favorece construir sentidos pessoais e coletivos sobre as leituras, praxis e sobre si. Favorece fazer escolhas, 
conceituais e metodológicos, voltadas para a construção da autonomia cidadã: alicerces para a interpretação do mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE IMAGENS, CULTURA, IDENTIDADE 

TÍTULO: A ARTE DA LITERATURA E DA MÚSICA
AUTOR(ES): MARIA CRISTINA AMOROSO LIMA LEITE DE BARROS 
RESUMO: Trata-se de uma apresentação de um documentário de 20 minutos elaborado por Maria Cristina Amoroso 
Lima Leite de Barros e Renato Kerr sobre o trabalho desenvolvido em parceria entre a Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Cultural e Galeria de Arte da UNICAMP. O Projeto UNICAMP dia-a-dia: ciência e arte para o desenvolvimento 
cultural foi aprovado pelo Programa de Museus do Estado de São Paulo, em julho de 2006 com apoio da FAPESP e Fun-
dação VITAE.O principal objetivo do Projeto é difundir a produção cultural da UNICAMP e da comunidade de Campinas 
para estudantes de primeiro e segundos graus e população participante dos subprojetos. O trabalho foi estruturado tendo 
como pano de fundo a experiência vivenciada na Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural(CDC), no período de 2006 
a 2009. Realizamos um total de dez subprojetos dentre eles dezoito exposições de arte abordando técnicas diversas, seis 
Oficinas Contando Contos, três oficinas de Contos e Cantos, uma Oficina Música e Artes na Escola, uma Oficina Acústica 
e Música na Escola. A proposta foi a de sensibilizar os participantes dos subprojetos da CDC por meio de oficinas culturais 
e/ou exposições de arte, que integram ciência às artes, tendo como objetivo ampliar o olhar do espectador e participantes 
para uma nova participação sócio – cultural na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ARTES, MÚSICA 

TÍTULO: O VIDEOCLIPE E A EDUCAÇÃO: IDENTIDADES FRAGMENTADAS NO 
CONTEMPORÂNEO
AUTOR(ES): MARIA JOANA BRITO DA SILVA MONTES 
RESUMO: A presente pesquisa desenvolve uma leitura crítico-conceitual do videoclipe brasileiro A minha alma - a paz 
que eu não quero (1999), do grupo musical O Rappa. A partir de aspectos educacionais, socioculturais, políticos e tecnoló-
gicos, objetiva-se uma pesquisa multidisciplinar. O método a ser utilizado é o indutivo-dedutivo sob parâmetros descritivos 
e reflexivos do objeto, cuja narrativa problematiza a constituição do sujeito social e sua formação no contemporâneo, 
ressaltando referências do videoclipe com a mídia, a escola e a leitura. O videoclipe estimula uma leitura sincrética a partir 
do verbal, visual e sonoro. Tal discurso é uma narrativa e, embora seja ficção, conta a história não apenas de um sujeito, 
mas de uma sociedade. Cada pessoa torna-se um fragmento de história, em busca de objetos de valor com conquistas e 
perdas. Registra-se que o videoclipe contribui, efetivamente, com o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, ao 
estimular a reflexão e a leitura, sobretudo no ensino médio. Portanto, no videoclipe, há três categorias discursivas indicadas 
como objetos de leitura: imagem, experiência e subjetividade. A imagem é a forma com que foi trabalhado, já a experiência 
e a subjetividade estão relacionadas ao conteúdo do mesmo. Ao descrever o videoclipe faz-se necessário compreender 
sua dinâmica enquanto cultura digital, contextualizando a partir de estudos contemporâneos numa abordagem teórico-
metodológica. Para isso, destacam-se os estudos contemporâneos em Hans Ulrich Gumbrecht (1998), Jurandir Freire 
Costa (2004), Stuart Hall (2003/2006), Néstor García Canclini (2008) e Humberto Maturana (2001), entre outros. Trata-se 
de um contexto complexo com riqueza de linguagens, as quais podem ser observadas na gestualidade, na vestimenta dos 
envolvidos, na musicalidade e na estrutura da fala.
PALAVRAS-CHAVE: VIDEOCLIPE, ESCOLA CONTEMPORÂNEA, LEITURA 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 13
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 06

TÍTULO: RETRATO : A REPRESENTAÇÃO DA INCOMPLETUDE 
AUTOR(ES): MARIA LUIZA CALIM DE CARVALHO COSTA 
RESUMO: O retrato, assim como o auto-retrato, na sua tradição pictórica construiu um tipo de discurso próprio, sobre 
o outro e si mesmo. As tecnologias contemporâneas ofereceram outros caminhos de representação que rompem com a 
tradição, ao mesmo tempo em que dialogam com ela. Retratos e auto-retratos de artistas contemporâneos são analisados 
a partir da perspectiva do leitor imerso em seu universo cultural. Iser aborda a interação diática texto-leitor que requer 
do leitor atividades imaginativas e perceptivas gerando o efeito estético. Atividades imaginativas, não quer dizer que cada 
leitor possa tirar a conclusão que desejar, pois, segundo Iser, a organização de referências, a estrutura do texto, enquanto 
instrução, orienta a leitura. Jauss destaca que reconstituir o horizonte de expectativa do leitor, ou seja, a leitura dominante 
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da época da produção da obra, orienta o leitor no atual processo de leitura.O horizonte de expectativa é coordenado por 
normas estéticas como: o conhecimento, por parte do leitor, a respeito do gênero a que pertence a obra, o repertório herda-
do de leituras anteriores e a distinção vigente entre linguagem poética e linguagem prática. As intertextualidades nos textos 
estéticos são a marca da contemporaneidade gerando um formato de hipertexto, cujo percurso depende das conexões que 
o leitor vai traçar. Se “os retratos são mentirosos”, conforme Ângela Dutra Menezes em O Avesso do Retrato, são, então, 
discursos construídos em um tempo e espaço. Não é a realidade ali representada, mas sim uma “transvisão” dela. No 
palimpsexto de representações, Manoel de Barros, em Retrato de Artista enquanto Coisa propõe o discurso poético como 
possibilidade de representação da incompletude humana. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO E IMAGEM, INTERTEXTUALIDADE, ARTE CONTEMPORANEA 

TÍTULO: NA MULTIPLICIDADE DE OLHARES, A COMPREENSÃO DO MUNDO E SEU SISTEMA 
DE SIGNOS VERBAIS E IMAGÉTICOS
AUTOR(ES): MARIA TEREZA RIBEIRO RIOS 
RESUMO: O Presente Trabalho Tem Como Objetivo Apresentar Algumas Manifestações Criativas Da Linguagem, Den-
tro Da Concepção Bakhtiniana, De Crianças Que Participaram De Minha Pesquisa De Mestrado. Pretende, Ainda, Na 
Confuência Entre Imagens De Arte E Imagens Gráficas, Na Produção Escrita, A Partir De Imagens (De Quadros Da 
Pintura) E Imagens (Do Código Linguístico - Textos Escritos), Mostrar As Possibilidades Dialógicas, Quando Se Permite 
A Vazão Dos Múltiplos Olhares Que Veem Os Fenômenos: Signo, Linguagem, Ideia - Focalizados Do Campo De Visão 
Interna E Externa - Olhar Extraposto - Sem O Que É Impossível Falar Em Dialogismo - Fundamento Do Sistema Te-
órico Bakhtiniano. Trata-Se De Um Recorte Da Dissertação De Mestrado, Visto Sob Ângulos De Visão Múltipla Que, 
Necessariamente, Inclui A Leitura, A Partir De Uma Perspectiva De Olhares Diversos, Tendo Em Vista A Subjetividade 
Dos Sujeitos De Pesquisa. A Palavra, Segundo Nos Diz Bakhtin, É Uma Espécie De Ponte Lançada Entre Mim E O In-
terlocutor. Se Ela Se Apoia Sobre Mim, Em Uma Extremidade, Na Outra, Apoia-Se Sobre Meus Interlocutores. Vygotsky 
(2001) Considera A Linguagem Como Um Dos Instrumentos Básicos Inventados Pelo Homem, Cujas Funções Funda-
mentais São A De Intercâmbio Social - É Para Se Comunicar Que O Homem Cria E Utiliza Sistemas De Linguagem. 
Como Vygotsky, Bakhtin (1992) Destaca A Centralidade Da Linguagem Na Vida Do Homem. Segundo Ele, A Palavra É 
Material Da Linguagem Interior E Da Consciência, Além De Ser Elemento Privilegiado Da Comunicação Na Vida Coti-
diana, Que Acompanha Toda A Criação Ideológica.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGENS, CRIATIVAS, LINGUAGEM 

TÍTULO: DA LITERATURA AO TEATRO: LEITURA E CRIAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR
AUTOR(ES): MARINA COELHO PEREIRA, KAREN CERDEIRA BECK, TATIANA FREIRE DE 
MOURA 
RESUMO: Este trabalho é resultado de um projeto pedagógico de Feira Literária com turmas do Primeiro Segmento 
do Ensino Fundamental, em uma escola municipal de Niterói (RJ), a Escola Municipal Helena Antipoff. Objetivando 
estimular o gosto pela leitura e escrita, possibilitamos aos nossos alunos o conhecimento de diferentes autores da literatura 
nacional. Um grupo de alunos escolheu trabalhar com o autor do “Sítio do Picapau Amarelo”, devido ao interesse pela 
adaptação desta obra para a televisão. A partir daí foram trabalhadas múltiplas linguagens. Utilizamos a linguagem audio-
visual com a apresentação das produções atuais e antigas do Sítio; os alunos manusearam os livros da coleção de histórias 
da obra citada; foram realizadas pesquisas na internet sobre a vida do autor e suas outras criações literárias. Nesse contexto, 
houve a apropriação de diferentes gêneros e tipos textuais, tais como biografia, descrição, narração, peça teatral/dramati-
zação, receita, imagens e fotos, notícias. Destaca-se o desejo do grupo em transformar o texto literário em teatro. Assim, 
enfocamos nossas atvidades na (re)construção do “Sítio” de Monteiro Lobato. Percebemos que a experiência teatral pode 
ser um importante ato de diferir (n)a prática da leitura e da interpretação no processo ensino-aprendizagem. Então, neste 
trabalho, socializamos a realização de nossas atividades, que visam à formação de um aluno leitor-criador e criativo.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS, LITERATURA, PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

TÍTULO: ULISSES - A ODISSÉIA DE UM CORPO
AUTOR(ES): MÁRIO MENDES CAVALCANTE 
RESUMO: Apresento nesse trabalho algumas imagens do ensaio fotográfico produzido para minha monografia de con-
clusão de curso de graduação em Artes Visuais. Investigando a temática do corpo na arte contemporânea, seus usos e mani-
pulações, discuto a relação entre imagem e texto, a partir de uma leitura da personagem Ulisses, de A Odisséia de Homero. 
Para a produção das imagens fotográficas estabeleci um diálogo com a tradição da história da arte, apropriando-me de todo 
um repertório visual, formal e estético presentes em obras de artistas como Caravaggio, Rubens, entre outros. Nesse ensaio, 
o corpo como objeto poético, muito mais do que dialogar, propõe novas maneiras de visualização e poetização com a lite-
ratura e a arte contemporânea. Encontro na arte contemporânea uma gama enorme de suportes onde o corpo se insere e 
é apropriado e, por conseguinte, manipulado, atuando e intervindo como protagonista em uma profusão de possibilidades 
e usos poéticos. E, nessas transformações semânticas e poéticas, pelas quais o corpo atravessa na contemporaneidade 
artística, encontro na fotografia uma poderosa ferramenta para essas experimentações. Por outro lado, nessas operações 
entre Ulisses, meu corpo, história da arte, arte contemporânea e fotografia, surgiram outros sentidos: a operação acabou 
por resvalar na noção de auto-retrato. Com isso, o objeto poético corpo ampliou-se, ressignificou-se: o corpo-território, 
corpo-memória, corpo-fronteira, corpo-mar, corpo-mundo. Um corpo poético. 
PALAVRAS-CHAVE: CORPO, ARTE CONTEMPORÂNEA, ULISSES 

TÍTULO: EDUCAÇÃO E ICONOGRAFIA: A NAVE DOS LOUCOS DE HIERONYMUS BOSCH 
AUTOR(ES): MEIRE APARECIDA LÓDE NUNES 
RESUMO: Neste estudo refletiremos acerca da educação medieval por meio da análise de imagens. Entendendo a educa-
ção enquanto um processo que visa a preparação do homem para viver em sociedade, assim, requisitando uma educação 
dos instintos humanos ou controle das emoções, efetivamos nossas reflexões de acordo com a fundamentação da leitura 
de Elias acerca do processo civilizador em consonância com a leitura de Hegel no que se refere à finalidade da arte. Acre-
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ditamos na pertinência do estudo pelos apontamentos dos autores, pois as leituras de Elias (1897 – 1990) possibilitam a 
compreensão de que o processo civilizador pressupõe uma mudança na conduta dos sentimentos humanos; Hegel traz a 
arte como portadora da capacidade de fazer com que o homem experimente sentimentos e emoções sem que esses sejam 
vivenciados na realidade, fazendo com que o homem possa controlar seus desejos. Diante dessas argumentações evidencia-
se que a educação, relacionada ao processo civilizador, pode ser pensada por meio de obras de arte, assim, concretizamos 
nossa proposta por meio da análise iconográfica da obra Nave dos Loucos de Hieronymus Bosch (1450 – 1516). A obra 
de Bosch leva-nos a entender que o homem do final da Idade Média tinha, ainda, uma conduta influenciada pelo caráter 
moralizador dos pecados, contudo, os atos pecaminosos estavam presentes em vários segmentos sociais. Assim, sua repre-
sentação pode ser entendida como uma forma de refletir o contexto social, podendo direcionar o homem desse período a 
um estado de civilidade, já que para Elias o processo civilizador é constante. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, ICONOGRAFIA, BOSCH 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 14
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: ESCRITA E PODER NO SATYRICON DE PETRÔNIO E FELLINI.
AUTOR(ES): NEEMIAS OLIVEIRA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as relações de poder que envolvem o mundo da escrita, da Antigui-
dade Clássica ao mundo Contemporâneo. A ponte para compreendermos dois mundos tão distintos é realizada por meio 
da leitura da obra fílmica Satyricon do cineasta italiano Federico Fellini, tomando como base a obra literária de Petrônio, 
escrita no século I d.C. Nessa perspectiva, tanto o escritor quanto o cineasta refletem as condições sociais, políticas, econô-
micas e culturais de sua época. A arte trabalha com a representação da realidade por meio do imaginário. Assim, no jogo de 
intersecções entre o Cinema e a História, tanto Petrônio quanto Fellini apropriam-se do real para assim reconstrui-los con-
forme suas próprias experiências e significações. Dessa forma, as representações dos indivíduos devem ser compreendidas 
em seu próprio tempo e espaço. O texto literário e a produção cinematográfica encontram-se inseridos num determinado 
contexto social, da qual eles enfocam e revelam. Assim sendo, para o desenvolvimento desse estudo de caráter interdiscipli-
nar, a metodologia empregada será a análise do material bibliográfico da obra fílmica e literária. Por meio da análise da obra 
fílmica Satyricon de Federico Fellini, verificaremos em que medida as palavras são sinônimos de poder e como a indústria 
cinematográfica faz uso dessa linguagem. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, PODER, SATYRICON 

TÍTULO: SALVADOR DALI: UMA REFLEXÃO DA IMAGEM COMO REFLEXO 
AUTOR(ES): PAULA CAMILA MESTI 
RESUMO: Nos dias atuais é visível o aumento de pessoas interessadas nos estudos das imagens. Esta crescente 
vontade de interpretar melhor as imagens que lhes cercam deve-se à competência comunicativa que as imagens 
possuem. Desde seu surgimento, as imagens sempre foram usadas para informar, para transmitir ideias e ideais e 
agradar o espectador. Por estar vinculada ao domínio do simbólico, a imagem serve de mediadora entre o espectador 
e a realidade. A utilização dos recursos disponibilizados pela história, pela cultura e pela linguagem que os indivíduos 
usam para produzir aquilo em que se tornam pode ser traduzido como identidade. É pensando na eterna procura 
do ser humano pela sua própria identidade que esta comunicação pretende fazer uma retomada da história da ima-
gem refletida, ou seja, a imagem no espelho. Partindo dos estudos feitos por Alberto Manguel em seu livro Lendo 
Imagens (Editora Companhia das Letras, 2001) e valendo-se das contribuições dos estudos semióticos e discursivos, 
este trabalho irá apresentar a trajetória do homem e a sua íntima relação com a imagem refletida no espelho. Aprovei-
tando-se do título deste evento “O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”, 
objetiva-se, ainda, apresentar um gesto de interpretação de uma das obras de arte do famoso pintor Salvador Dali 
intitulada “Dali de costas a pintar Gala de costas, eternizada por seis cornos virtuais, provisoriamente refletidos por 
seis espelhos verdadeiros”. Nesta análise serão apresentadas observações, reflexões e indagações a respeito da própria 
obra de arte e da linguagem, cultura e identidade nela imbricadas, bem como a criatividade e a percepção deste autor 
no momento em que “transviu” o mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM, IDENTIDADE, REFLEXÃO 

TÍTULO: A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA E O SUMIÇO DA SANTA: IMAGENS 
SOBRE A CARNAVALIDADE NA ESCRITA AMADIANA 
AUTOR(ES): POLLYANA DE CARVALHO HORMES 
RESUMO: Neste artigo foram analisados os traços de carnavalização em A Morte e a Morte de Quincas Berro 
D’Água e O Sumiço da Santa, obras de Jorge Amado. Seguindo os pressupostos teóricos de Bakhtin (1987) sobre 
a carnavalização, como manifestação de desvios e a inversão de costumes e Damatta (1979), ao tratar sobre um 
tema próprio da carnavalidade: a dialética entre a casa e a rua, veem-se pontos de intersecção entre as duas obras 
amadianas. Ainda tomando por base os estudos de Bernd (2003) que discute o conceito de dessacralização da 
literatura, percebe-se que os textos de Amado desmontam os limites entre a vida e a morte, já que, nos textos 
carnavalizadores, a ideia de morte não remete à melancolia e, sim, à oportunidade de recontar sua história. Quincas 
festeja sua existência, mesmo depois de morto e Santa Bárbara, ao ganhar vida, personifica Iansã. Nas duas obras, 
a “profanação” está presente: em A Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água, o próprio Quincas (paizinho), os 
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quatro amigos Negro Pastinha, Curió, Pé-de-Vento e Cabo Martim, e a cachaça, poderiam configurar, respectiva-
mente, Jesus, os Quatro evangelistas (Mateus, Marcos, Lucas e João); e o vinho. Em O Sumiço da Santa, profano 
é – pelo menos para os etnocêntricos – transpor a imagem de Santa Bárbara, do catolicismo, para a ayabá Iansã, 
das religiões afro-brasileiras. Assim, o caráter encontrado nas duas obras do autor baiano desfecha-se no Brasil, 
como o país do carnaval, a mescla fascinante entre o carnavalesco e o carnavalizador, a vida e a morte, o sagrado 
e profano, o grotesco e o sublime.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA BAIANA, CARNAVALIZAÇÃO, CULTURA 

TÍTULO: “DE MUITO PROCURAR”: ENCONTRANDO O AMOR NAS ENTRELINHAS DA ESTÉTICA 
DA RECEPÇÃO E DA LITERATURA
AUTOR(ES): RAQUEL LIMA BESNOSIK 
RESUMO: Este trabalho pretende tecer algumas considerações sobre o amor e sobre o encontro amoroso, atra-
vés da análise do conto “De muito procurar”, de Marina Colasanti. Para esta análise, utilizaremos fundamentos da 
Estética da Recepção e da Literatura. Marina Colasanti convida o leitor a mergulhar nas entrelinhas de seu texto, 
preenchendo lacunas ou hiatos com sua imaginação. Os textos literários ativam processos de realização de sentido 
e isso produz uma diversidade de vivências e de diferentes formas de leitura sobre um mesmo texto. E, para essa 
produção de sentido, a participação do leitor é fundamental. Em “De muito procurar”, o encontro amoroso apenas 
se anuncia, mas não fica tão explícito. Algo fica na sombra, na zona do não dito. É um olhar apenas e o restante fica 
por conta do leitor. São essas lacunas deixadas pela autora que mobilizam o leitor a formular o que não foi dito. Com 
esse convite para participar ativamente do processo de leitura, questionamos também: como se processa o encontro 
amoroso? O amor pode ser despertado com um olhar. E depois? O encontro é possível? Ainda que paradoxal e nem 
sempre com final feliz, o amor ocupa um lugar especial nos contos de Colasanti. O sentimento amoroso abordado 
pela autora em seus contos é aquele que considera a união entre um homem e uma mulher como uma aliança e esse 
encontro de amor oferece possibilidades de mudança para ambos.
PALAVRAS-CHAVE: AMOR, MARINA COLASANTI, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

TÍTULO: NARRATIVAS DE UMA CIÊNCIA MÁGICA
AUTOR(ES): RENATO SALGADO DE MELO OLIVEIRA 
RESUMO:             A divulgação científica não é presa às páginas de periódicos ou de livros dedicados ao assunto.  Princi-
palmente em uma cultura na qual a ciência possui grande espaço e não é restrita a determinados locais como o laboratório, 
a escola ou a universidade.  Em nossa sociedade a ciência está presente em diversas narrativas e em diversos discursos, 
mesmo naqueles que não passaram por uma ordenação que os legitima enquanto verdade científica.             Para explorar 
uma alternativa de divulgação científica proponho o RPG (Role Playing Game), o qual é um jogo que possibilita a seus 
participantes a construção de histórias a partir de uma prática narrativa lúdica.  Os cenários que servem como orientação 
para a narrativa são publicados em livros com instruções e regras para o jogo.  Dentro dessas narrativas são produzidas 
representações de diversos elementos de nossa cultura.  Assim, coisas como: energia nuclear, universidades e estudos 
anatômicos são retomados em livros de RPG como fonte de energia mágica, escolas de magia e estudos anatômicos de 
dragões respectivamente.  Um universo onde objetos de nossa ciência e quimeras de nossa imaginação sobre a mágica se 
misturam para formarem híbridos.  Novas criaturas que não deixam de ser completamente aquilo que eram, nem ao menos 
se tornam completamente aquilo em que estão se transformando.  Esses híbridos exigem tanto da criatividade quanto do 
conhecimento da discursividade científica para fundar uma outra discursividade mágico-científica.  Pretendo explorar esses 
híbridos que se apresentam como potencialidade para pensar a ciência fora dessas caixas-pretas tradicionais com a qual ela 
costuma se vestir, além da própria prática lúdica do RPG que desconstrói a autoria da narração ao compartilhá-la entre os 
jogadores.  Oferecendo assim novas formas para se contar uma história. 
PALAVRAS-CHAVE: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, RPG (ROLE PALYING GAME), CIÊNCIAS 

SESSÃO - ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR 15
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF SALA: FEF 07

TÍTULO: PALAVRAS E IMAGENS: LEITURAS POSSÍVEIS
AUTOR(ES): RICARDO ARTUR PEREIRA DE CARVALHO 
RESUMO: Sabendo que a maioria das pessoas se depara com uma diversidade de palavras e imagens, consideramos a 
importância de se pensar uma formação voltada para a leitura de ambas. Assim, discutimos o conceito de leitura a partir 
de Kleiman (1989) e Martins (2006) e observamos algumas práticas de análise da imagem e suas relações com a palavra, 
para propormos uma reflexão sobre uma noção de leitura de imagem. Ao contrário de outras posturas que tendem a 
hierarquizar as linguagens, notamos que palavra e imagem são linguagens complementares e percebemos que as noções 
de análise e leitura são frequentemente confundidas, como ocorre nas diferentes visões acerca do que vem a ser Visual 
Literacy. Verificamos que algumas práticas da leitura de imagens tendem a se ater a análise dos elementos da imagem, o que 
diminui a noção de leitura a apenas alguns de seus aspectos. A partir do conceito de Martins (2001), e de sua proposta de 
flexibilização do conceito de leitura, concluímos que a falta de clareza quanto aos conceitos dificulta o ensino e o incentivo 
da prática de leitura de imagens, se nós quisermos considerar a leitura em sua complexidade, como uma “acontecência”: 
uma construção plural, dinâmica e provisória de significados.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM, PALAVRA, LEITURA 
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TÍTULO: SILÊNCIO E VIOLÊNCIA ESCOLAR
AUTOR(ES): ROBERTA LUCIANA CUSTÓDIO BIANCHINI 
RESUMO: O presente trabalho, oriundo de reflexões do meu projeto de mestrado e como bolsista da FAPESP, pretende discu-
tir as relações entre o silêncio, como forma de linguagem, e os processos de violência que permeiam a sociedade e, em particular, 
os jovens. A leitura e compreensão deste tema serão desenvolvidas a partir de um dos meios de comunicação de massa, o cinema, 
pois esse vem se tornando uma das maneiras presentes nas formas de produção de subjetividade e de influenciar as maneiras de 
pensar, de agir e, porque não dizer, de sentir, sobretudo entre jovens. Dessa forma, este estudo pode nos mostrar que muito do 
que pensa, sente, imagina, sonha, pretende ou interessa ao indivíduo, fica oculto, abafado, como se não coubesse no contexto de 
palavras onde ele está inserido, transbordando em silêncio. As cenas, as imagens dos filmes a serem expostos aos jovens, podem 
nortear alguns indicativos de que aquilo que toca, que sente e acaba orientando muitas das ações dos jovens, nem sempre são facil-
mente capturadas pelas palavras, mas sim, pelo silêncio. Um dos filmes a serem exibidos, “Como nascem os anjos” (Murilo Sales), 
nos remete a cenas que, inicialmente, chocam, transgridem, ao nos tocar, mas também nos convidam à reflexão e interesse, pois 
ao nos colocarmos na posição de técnicos, pesquisadores do comportamento humano, da educação ou da sociedade, percebemos 
que valores e projetos de vida de muitos jovens, se contrapõem a todos os nossos supostos ideais, expondo a nossa fragilidade e a 
fragilidade do mundo que construímos e oferecemos de cenário para as crianças e adolescentes, que nele interpretam papéis, nem 
sempre por nós programados, planejados ou controlados, mas são papéis que no momento, são possíveis de serem atuados. 
PALAVRAS-CHAVE: SILÊNCIO, VIOLÊNCIA ESCOLAR, IMAGENS 

TÍTULO: INSTANTÂNEOS DE FORMAÇÃO
AUTOR(ES): RODRIGO SABALLA DE CARVALHO 
RESUMO: O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa de Doutorado em Educação que se encontra em desenvol-
vimento. A partir das contribuições dos Estudos Culturais em Educação em sua vertente pós-estruturalista e dos Estudos 
desenvolvidos por Michel Foucault, o presente trabalho tem como objetivo problematizar alguns instantâneos de minha 
formação enquanto professor, já que estou constantemente me produzindo (e sendo produzido) enquanto sujeito na contem-
poraneidade. Os instantâneos que serão discutidos podem ser compreendidos enquanto shortcuts, ou seja, pequenos textos 
que cartografam momentos que vivenciei (e vivencio) na produção de minha professoralidade. Tais instantâneos seguem uma 
disposição aleatória, pois entendo que as experiências que vivenciei (e vivencio) enquanto sujeito, compõem um mosaico, que 
passa a fazer parte da gaveta de meus guardados. Gaveta cujas lembranças encontram-se espalhadas aleatoriamente, conferin-
do (de certo modo) sentido ao constante (e incessante) processo de minha produção enquanto sujeito. Desse modo, é possível 
dizer que no andar do tempo restam apenas as lembranças, ou seja, nossos guardados que vão se acomodando em nossas 
gavetas interiores. Para relembrar minha trajetória profissional e acadêmica, recorri a fotografias, diários de trabalho, vídeos, 
relatórios de aulas, cartas, pareceres, entre outros artefatos que fazem parte de minhas memórias, no intuito de pensar e experi-
mentar outros modos de vida, através de um incessante trabalho de reinvenção de minha própria professoralidade. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORALIDADE, ÉTICA, MEMÓRIA 

TÍTULO: ROMANCE COM A FAVELA PESQUISA-AÇÃO E LITERATURA DE UM SUBMUNDO 
CRIADOR-CRIATURA 
AUTOR(ES): RODRIGO TORQUATO DA SILVA 
RESUMO: Entendo que uma pesquisa com o cotidiano traz como premissa metodológica, para a tentativa de compreen-
são das práticas e construção dos discursos: a complexidade. Sendo essa um elemento fundante para a construção de uma 
metodologia inacabada. Nesse sentido, para ajudar a compreender as tensões e os atritos que se estabelecem no cotidiano 
das escolas públicas que atendem, predominantemente, estudantes moradores de favelas, faz-se necessário que se ampliem 
os sentidos do pesquisador sobre o contexto histórico e a construção das relações em que a favela está inserida. A análise 
que faço desse contexto está apoiada em algumas pesquisas acadêmicas, na literatura da e sobre favela da Rocinha, espe-
cialmente em algumas publicações locais (informativos, jornais comunitários e de grupos e/ou associações) e no romance 
autobiográfico do jornalista Júlio Ludemir que, em 2003, após morar seis meses na favela, publicou o livro “Sorria, você 
está na Rocinha.” Nessa perspectiva incluo o romance como importante fonte para as pesquisas com o cotidiano das fa-
velas, entendendo esse como um gênero para além da literatura. À luz de Bahktin, acredito ser possível não só ressignificar 
o que está escrito, mas, compreendendo melhor a polifonia contida no romance e, através dos personagens e da narrativa 
autobiográfica, refletir seriamente sobre os desdobramentos e os acontecimentos políticos de um espaço complexo de 
relações sociais, tal como o atual contexto das favelas do Rio de Janeiro.
PALAVRAS-CHAVE: ROMANCE, FAVELA DA ROCINHA, AUTOR - AUTORIA 

TÍTULO: LINGUAGEM IMATÉTICA: UMA POSSIBILIDADE DE REFLEXÃO CULTURAL
AUTOR(ES): SANDRA REGINA FRANCHI RUBIM 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo discutir a linguagem imagética como possibilidade de construção mental 
e social, no qual o homem constrói suas práticas educativas e suas identidades. Partindo dessa premissa, este trabalho, que 
compreende uma pesquisa em nível de Mestrado, pretende analisar a imagem como evidência histórica, como estrutura 
simbólica de representação, no período da formação do Estado Moderno, possibilitando, assim, compreender as transfor-
mações que ocorreram nesse período. Serão analisadas algumas imagens representando figuras de reis dos séculos XVI 
e XVII. Analisaremos essas imagens como criação coletiva, no qual elas expressariam uma possibilidade de construção 
cultural da sociedade, num momento de redefinição de identidades coletivas. No momento de criação dessas imagens 
estudadas, a sociedade passava pelo processo de transição social entre a Idade Média e a Idade Moderna, e essa mudança 
implicou na construção da ideia de Estado, como sistematizador das leis e de organizador das relações sociais. Dessa 
forma, acreditamos que a leitura da imagem, como uma das formas de expressão do homem, nos permite compreender 
como esses construíam suas relações e, por conseguinte, suas práticas formativas, especialmente aquelas de caráter coletivo. 
Concluímos que, se temos que conviver diariamente com uma produção infinita de imagens, que nos transmitem inúmeras 
informações e mensagens, torna-se indispensável avaliar essa cultura visual, sua função, sua forma e seu conteúdo por meio 
de nossa sensibilidade estética e uma formação adequada capaz de perceber o que elas representam.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA IMAGÉTICA, EDUCAÇÃO, REFLEXÃO CULTURAL 
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SESSÃO - ESTUDOS SOBRE PROJETOS E AÇÕES DO PROLER 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: NEOESCRITORES: ENTRE O SONHO E O LIVRO
AUTOR(ES): AMANDA KALAYANE MORAES DE ASSIS 
RESUMO: Muitas pessoas que saem da condição de iletradas ainda permanecem apartadas do usufruto das inovações 
tecnológicas e excluídas das informações que ampliam as possibilidades de outras perspectivas de vida, apesar dos avanços 
na democratização da educação e da cultura. Conhecer o computador e suas possibilidades de uso pessoal, desmitificando 
conceitos que separam as tecnologias para uso apenas de especialistas é um dos propósitos do projeto de Alfabetização 
Digital do Proler/UESB e do Núcleo Letras de Vida. Textos criativos de pessoas que decidem escrever em prosa ou em 
verso, da maneira que sabem e podem, para compartilhar com o leitor sentimentos, emoções e acontecimentos, encontram 
no programa de Alfabetização Digital um espaço de materialização de livros que se tornam possíveis, pela redução de custo 
de edição e impressão que o computador, a impressora e a fotocópia oferecem. Preserva-se a memória cultural e social de 
diversos segmentos da sociedade quando os mecanismos de interdição ao discursos são desconsiderados, fazendo valer 
para todos o direito de falar, de contar, de dizer, de inventar e expressar idéias. A maioria dos participantes é constituída por 
jovens estudantes de escolas públicas circunvizinhas, com faixa etária entre 10 e 14 anos, mas é significativa a presença de 
adultos e idosos que dispõem de produções textuais manuscritas sem condição de pagar digitadores. O curso gratuito de 
alfabetização digital acolhe a todos e os exercícios de digitação são realizados com poesias, contos, cordel de autores reno-
mados da Literatura Brasileira e autores regionais. A produção literária dos neo-escritores é digitada, corrigida, impressa e 
reproduzida por fotocópias e tem incentivado outros usuários do computador a escrever e a criar histórias.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, LIVRO, LEITURA 

TÍTULO: APROPRIAÇõES DA LEITURA, DA ESCRITA E AS INTERFACES ENTRE O LIVRO E O 
ESPAÇO VIRTUAL: COMO OS PROFISSIONAIS DO ENSINO PERCEBEM ESTA RELAÇÃO?
AUTOR(ES): ANDRÉA COSTA DA SILVA, CÍNTIA REGINA LACERDA RABELLO 
RESUMO: A veloz penetração das chamadas “tecnologias de informação” na sociedade contemporânea revelou a neces-
sidade de percepções mais críticas e reflexivas sobre as formas de apropriação da leitura e da escrita. Levando-se em conta 
tais inquietações, foi oferecido na Casa de Leitura-PROLER-FBN, no Rio de Janeiro, o curso: “Apropriações de leitura e 
escrita: interfaces entre o livro e o espaço virtual”. Discutimos com profissionais de diversas áreas do conhecimento, sob 
o enfoque teórico necessário, adotando Roger Chartier (1999, 1990, 2001, 2007), Nestor Garcia Canclini (2007, 2008) e 
Andréa Ramal (2002), que contemplam a perspectiva da cultura escrita, levando em conta sua historicidade, investindo na 
sua representação enquanto bem simbólico e cultural. E traçam as respectivas evoluções e apropriações, esclarecendo que 
não ocorrerá substituições, mas diferentes formas de apropriação, como a criação dos blogs, sites, ebooks etc. No decorrer 
das discussões, foi possível perceber, de forma empírica, que os profissionais envolvidos com ações de incentivo à leitura 
e escrita (professores, bibliotecários e agentes de leitura) têm percepções híbridas sobre os contornos histórico–culturais 
que envolvem as práticas de leitura e escrita na contemporaneidade. Estes profissionais buscavam aporte teórico para ações 
práticas, aspecto perceptível na arena discursiva dos participantes. Pretendemos, assim, refletir sobre as percepções híbridas 
destes profissionais a partir da relação entre tecnologia, leitura e escrita.
PALAVRAS-CHAVE: APROPRIAÇõES, TECNOLOGIA, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE MEDIADORES EM LEITURA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR(ES): CÉLIA REGINA DELÁCIO FERNANDES 
RESUMO: Esta comunicação relata um curso de extensão decorrente de estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa 
intitulado “Imagens de escola e de leitura na literatura infanto-juvenil“, coordenado por Célia Regina Delácio Fernandes, 
que prevê ações concretas dos estudantes envolvidos nesta pesquisa para subsidiar o trabalho com literatura infanto-juvenil 
em sala de aula, contribuindo na elaboração de estratégias e de alternativas metodológicas para o ensino de literatura e para 
a formação de mediadores em leitura no Estado de Mato Grosso do Sul. Em vista disso, o projeto intitulado “Letramento 
literário nas séries iniciais“ objetiva oferecer um curso de extensão anual de capacitação continuada para docentes das esco-
las públicas do município de Dourados, propiciando ao professor os subsídios teóricos e práticos que possibilitem a conti-
nuidade de sua formação como leitor. Este projeto, atualmente em sua segunda edição, concorreu a dois editais com ônus e 
foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal da Grande Dourados 
– UFGD, contando com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Dourados – SEMED e do Programa Nacional 
de Incentivo à Leitura – PROLER – Comitê de Dourados. A proposta do curso é discutir, a partir dos conhecimentos e 
experiências já acumulados pelo professor, questões relativas às práticas escolares de leitura, articuladas com propostas de 
textos literários e atividades a serem desenvolvidas em salas das séries iniciais do ensino fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: CAPACITAÇÃO DOCENTE, LETRAMENTO LITERÁRIO, PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: LER FAZ BEM À SAÚDE
AUTOR(ES): GLÓRIA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS, ALIANA GEORGIA CARVALHO CERQUEIRA, 
ANDRÉA LOPES LIMA DOS SANTOS 
RESUMO: O projeto “Ler faz bem à saúde” é um projeto do PROLER – Programa de Incentivo à Leitura, Comitê 
UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) que visa promover práticas leitoras entre pacientes de ambientes hospitalares, 
nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Este projeto, inicialmente, começou nos Centros de Hemodiálise das referidas cidades 
e, por ter resultados significativos de promoção de bem-estar aos pacientes em procedimentos de diálise, expandiu sua 
atuação às pediatrias do Hospital Manoel Novais (Itabuna) e do Hospital São José (Ilhéus). Objetiva promover eventos 
de práticas leitoras, visando despertar o gosto pela leitura e pela interação com o texto, o bem-estar físico e emocional 
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dos pacientes, encontros com outros mundos e vivências manifestos nas palavras de um bom livro, além de proporcionar 
formação e experiência para guias de leitura, vinculados ao Projeto por bolsa PROBEX e por voluntariado (entre alunos da 
graduação, professores e outras pessoas da comunidade interessados em trabalhos voluntários com mediação de leitura). A 
metodologia centra-se numa ação interativa, operacionalizando as atividades de forma a promover a participação e a socia-
lização de experiências leitoras. Contos, crônicas, histórias, poesias, personagens, letras, performances e muita interatividade 
marcam as sessões de leitura, contação de histórias e círculo de leituras. Percebemos que as práticas leitoras no ambiente 
hospitalar não são apenas atividades de recreação ou passatempo. Os efeitos positivos que a leitura proporciona ao pro-
cesso de recuperação da saúde dos pacientes, despertando-lhes esperança, desabrochando risos, tocando-lhes o intelecto, a 
emoção e ativando seu cérebro, são significativos e incontestáveis na promoção do bem-estar emocional e físico, além de 
ampliar seu universo cultural.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LEITOR, BEM-ESTAR 

TÍTULO: A LEITURA LITERÁRIA NO ESPAÇO ESCOLAR
AUTOR(ES): ÍTALO PUCCINI 
RESUMO: A pesquisa“A leitura literária no espaço escolar” apresenta como hipótese o trabalho com Círculos de Lei-
tura para propiciar a reconstrução do olhar do aluno sobre o texto literário devido a sistematização de leituras do gênero. 
Conforme Yunes (2003, p. 10), na prática da leitura trabalha-se com a confiança de que, se perdendo, há mais a encontrar, 
e a linguagem não se esgota no seu uso cotidiano. O recurso à alegoria, à parábola, à poesia, são utilizados para driblar o 
endurecimento dos discursos. Se as palavras dependem de quem as diz para que os sentidos sejam alterados, é importante 
conhecer o sujeito que as controla. Assim, quem lê o faz a partir de sua experiência pessoal de vida, consciente ou não dela, 
e atribui ao lido as marcas de memória, intelectual e emocional. O objetivo geral da pesquisa é despertar a sensibilidade 
crítica do aluno de Ensino Médio para a multiplicidade de sentidos do texto literário, focando diferentes formas de leitura 
e posteriormente a produção de um memorial pelos alunos envolvidos no projeto, pois a leitura só fará sentido a partir das 
experiências de vida, conscientes e inconscientes, atribuindo ao lido marcas da memória, intelectual e emocional. Assim, 
se justifica, pela necessidade de ampliar o espaço da leitura do texto literário no contexto escolar, porque as obras literárias, 
sendo arte, constituem-se como ferramentas para a formação ética e social ao proporcionar ao sujeito-leitor a possibilidade 
de reavaliar visões de mundo.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, LEITOR 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12

TÍTULO: NEGOCIANDO SENTIDOS, IDÉIAS E SIGNIFICADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA)
AUTOR(ES): ADRIANA APARECIDA MOLINA GOMES 
RESUMO: Esta comunicação é um recorte de uma pesquisa de doutorado que vem sendo realizada em turmas da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de Louveira/SP. Centra-se num contexto de realização de reso-
lução de problemasnas aulas de matemática, cujos objetivos são: (1) analisar como as diferentes linguagens presentes 
no discurso da professora e dos alunos da EJA são mobilizadas e (re)criadas nas aulas de matemática; (2) verificar 
como as diferentes linguagens contribuem para o processo de apropriação e constituição do conhecimento matemá-
tico. Têm-se como questões centrais: (1) como se dá e se configura a comunicação de idéias, as (inter)rel(ações), a 
mobilização e a produção de saberes entre os sujeitos em uma prática social escolarizada de aula de matemática em 
contextos de aulas com tarefas exploratório-investigativas? (2) como as diferentes linguagens e o discurso nas aulas 
de matemática contribuem para a apropriação de conhecimentos matemáticos (ou não)? Trata-se de uma pesquisa 
com abordagem qualitativa cujos instrumentos utilizados são: produções orais e escritas dos alunos; entrevistas 
com alguns sujeitos; algumas videogravações e audiogravações de discussões em sala de aula; o diário e notas de 
campo da professora-pesquisadora. Para análise dos dados pretendemos realizar a triangulação de instrumentos e o 
levantamento de categorias de análise. A pesquisa encontra-se em andamento; busca-se refinar o referencial teórico, 
bem como realizar alguns ensaios de análise do material coletado. O recorte aqui apresentado refere-se à análise de 
momento de interação em sala de aula, num texto tecido entre as falas de autores vinculados à perspectiva histórico-
cultural e as dos alunos protagonistas da pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), MOMENTOS DE INTERAÇÃO, NEGOCIAÇÃO 
DE SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

TÍTULO: SABERES PRÉVIOS E A HETEROGENEIDADE “AGITANDO” A AULA DE 
MATEMÁTICA 
AUTOR(ES): ADRIANA CORREIA ALMEIDA 
RESUMO: A experiência relatada refere-se a uma proposta de trabalho que emergiu da minha vivência e prática em 
sala de aula, na qual observei as diferenças entre os alunos no que diz respeito aos seus níveis de conhecimento em 
relação à Matemática e aos seus graus de participação nas aulas. Essas diferenças se traduziam em reações diversas 
por parte dos alunos frente a minha prática que, muitas vezes, eu acabava por interpretar como situações de sucesso 
ou fracasso escolar. A partir da reflexão de situações ocorridas nos encontros de atendimento extra-classe com alguns 
alunos de baixo desempenho escolar, percebi que a incorporação de parte das demandas desses alunos com relação 
à Matemática e possibilitando que trouxessem para a sala de aula seus conhecimentos e vivências prévias ligados a 
esta disciplina e os compartilhassem com os colegas, proporcionava um aumento do interesse e participação desses 
nas aulas e também melhorias no seu desempenho. Além disso, as atividades desenvolvidas com este grupo de 
atendimento chamaram a atenção dos demais alunos da turma, que passaram a reivindicar práticas semelhantes em 
sala. Dessa forma aqueles que participavam dos encontros de atendimento puderam mostrar e compartilhar com os 
colegas seus novos conhecimentos. As reflexões produzidas a partir da implantação de uma nova dinâmica de aula 
motivaram-me a pesquisar sobre as contribuições que uma proposta de trabalho que contemplasse a heterogeneida-
de e os saberes prévios dos aprendizes, sem a pretensão de substituir as aulas expositivas ou outra metodologia de 
trabalho, poderia propiciar ao ensino desta disciplina. Para tanto, está em andamento uma pesquisa de doutorado, na 
Faculdade de Educação da UNICAMP, sob a orientação do Prof. Dr. Dario Fiorentini, na qual pretendo trabalhar 
com uma turma de alunos que cursa o 6º ano de uma escola pública da Rede Municipal de Campinas, pautando-me 
nesta proposta de compartilhamento de saberes. 
PALAVRAS-CHAVE: HETEROGENEIDADE, MATEMÁTICA, SABERES PRÉVIOS 

TÍTULO: LINGUAGEM E CONHECIMENTO GEOMÉTRICO EM INTERACõES NO AMBIENTE 
VIRTUAL NA EAD
AUTOR(ES): ALBERTO LUIZ PEREIRA DA COSTA, REGINA MARIA PAVANELLO 
RESUMO: O trabalho pretende analisar um processo de ensino e aprendizagem na EAD e as possibilidades e 
limitações de um curso que tem no tutor um papel central: atender os alunos em suas necessidades em relação à 
construção do seu conhecimento, no caso os referentes à geometria. Como esses tutores nem sempre são especialis-
tas na área de Matemática e quando o são nem sempre têm uma visão mais aprofundada sobre o processo de ensino 
e aprendizagem nas séries iniciais, terão, possivelmente, dificuldades para acompanhar o processo de aprendizagem 
dos cursistas. Assim, o objetivo da investigação consiste em analisar a interação realizada via internet entre o docente 
universitário responsável pelo módulo de geometria do curso Normal Superior da UEM e os tutores responsáveis 
pelo acompanhamento dos cursistas. Pretendemos analisar especificamente as dificuldades de uma interação tendo 
como objeto ao conhecimento geométrico dever ser realizada em ambiente virtual. Isto porque, a comunicação sobre 
fatos, conceitos e atividades repousa não somente na compreensão da língua, mas da linguagem e da representação 
matemáticas, o que acrescente outros tipos de dificuldade. Embora a pesquisa esteja em andamento e os dados cole-
tados ainda sendo analisados, já se podem perceber algumas dificuldades que os tutores encontram nesta comunica-
ção virtual com o docente universitário para sanar suas dúvidas em relação aos conteúdos de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, ENSINO A DISTÂNCIA, INTERAÇÃO VIRTUAL 
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TÍTULO: SIGNIFICAÇõES SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA, DAUCY MONTEIRO DE SOUZA 
RESUMO: O estudo reflete sobre a utilização das tecnologias na prática pedagógica do professor de Matemática e a 
sua articulação com a produção de conhecimento na escola. A questão que permeou a pesquisa foi: Como é possível o 
professor articular o uso das tecnologias no processo de ensino aprendizagem com uma abordagem que produza novos 
conhecimentos e significações para sua própria prática pedagógica? A abordagem construtivista é o tecido principal na in-
vestigação das relações entre o uso das tecnologias e a cognição humana durante o processo de ensino-aprendizagem. Este 
estudo teve origem na monografia de especialização em Educação Matemática intitulada “As Tecnologias da Informação 
e da Comunicação na prática pedagógica do professor de Matemática: em busca de significações”, defendida em 2007 por 
Valdelir Antunes dos Santos e orientada pelas autoras. O aporte teórico está em Moran (2001), a partir da compreensão dos 
desafios que são apresentados aos professores na sociedade contemporânea, e em Sobral (1999), tendo por base o cons-
trutivismo como intermediador da construção de significados e interpretações de mundo e da compreensão dos aspectos 
sobre a escola inovadora que utiliza a Internet como recurso pedagógico. O estudo foi qualitativo e realizou-se em escolas 
estaduais do Estado do Rio de Janeiro, com entrevistas abertas aplicadas em 3 professores de duas escolas no município 
do Rio de Janeiro, 5 professores em quatro escolas na cidade de São Gonçalo e 6 professores em cinco escolas da cidade 
de Niterói, totalizando 11 escolas e 14 professores. A escolha das categorias de análise foi realizada por meio da análise 
categorial temática de Bardin (2000). Os resultados apontam para a utilização da Internet como principal ferramenta na 
construção e atualização de conhecimentos e na significação dos saberes do cotidiano escolar.
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA, PRÁTICA PEDAGÓGICA, ENSINO – APRENDIZAGEM 

TÍTULO: OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA E A INTERPRETAÇÃO DOS (CON)TEXTOS DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
AUTOR(ES): AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MATHEUS, ADAIR MENDES 
NACARATO 
RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado que teve como foco a constituição da identidade 
do professor de matemática e sua constituição frente às políticas públicas. Com uma abordagem qualitativa procurou-se 
discutir de que maneira o professor nos últimos anos vem convivendo com uma série de políticas públicas como: parâme-
tros curriculares, avaliações externas, livros didáticos, regime de progressão continuada, dentre outros; tendo como objetivo 
analisar até que ponto as falas do professor sofrem a influência dos discursos públicos educacionais. Para tanto, analisamos 
as respostas dadas por 19 professores de matemática a um questionário que focou os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 
avaliações externas, os livros didáticos e o regime de progressão continuada implantado no Estado de São Paulo. Além dos 
questionários, foram realizadas entrevistas com 8 professores com a intenção de aprofundar a discussão sobre as opiniões 
expressas pelos questionários. A análise do material evidenciou que, apesar de os professores fazerem referências aos PCN, 
o livro didático tem maior influência na organização dos conteúdos a serem trabalhados. Identificamos que não se trata do 
livro didático enviado pelo PNLD, mas aquele que o professor entende ser mais próximo de suas concepções sobre ensino 
de Matemática que são utilizados por ele em suas aulas; os professores interpretam que o regime de progressão continuada 
da forma como implantado no Estado de São Paulo interfere muito em seu trabalho. Esses professores não revelam ter 
consciência sobre o controle do trabalho docente decorrente dessas políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE PROFISSIONAL, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12

TÍTULO: REFLEXõES E APONTAMENTOS SOBRE A PRESENÇA DA GEOMETRIA EM CURSOS 
DE PEDAGOGIA 
AUTOR(ES): ANA ELISA CRONÉIS ZAMBON, MARIA RAQUEL MIOTTO MORELATTI 
RESUMO: Um dos saberes necessários aos futuros professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental é o conhe-
cimento dos conceitos geométricos. Neste trabalho refletimos sobre a presença da Geometria em cursos de Pedagogia, 
apresentando os resultados preliminares de uma pesquisa de Mestrado, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-
graduação em Educação da FCT/UNESP, que investiga a presença da Geometria e as abordagens pedagógicas utilizadas 
para desenvolver conceitos geométricos nos cursos de Pedagogia da região de Presidente Prudente. Partirmos do mapea-
mento dos cursos de Pedagogia da região delimitada; analisamos as grades curriculares dos cursos identificados, as ementas 
e os programas de ensino das disciplinas relacionadas ao ensino de Matemática, buscando identificar indícios sobre a 
presença da Geometria. Para dar suporte às discussões sobre saberes docentes, sobretudo àqueles adquiridos anteriormente 
à prática, nos fundamentamos nas idéias de Shulman que, buscando romper com a dicotomia entre “o que ensinar” e o 
“como ensinar” e, ainda, recuperar as pesquisas sobre o ensino de conteúdos, nos propõe um modelo para a pesquisa sobre 
o ensino apresentado em três categorias de conhecimento que orientam a formação teórica docente: conhecimento da ma-
téria (conhecimento do conteúdo), conhecimento pedagógico (conhecimento pedagógico do conteúdo) e conhecimento 
curricular. Por fim, como base nos apontamentos de Curi e Nacarato, discutimos a ênfase dada pelos cursos de Pedagogia 
ao “como” e “por que” ensinar Matemática em detrimento ao “o que ensinar”, sobretudo no que se refere a Geometria.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 
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TÍTULO: “EU NÃO CONSIGO ME VER COMO PROFESSORA DE LEITURA”: DISCURSOS SOBRE 
LEITURA ENTRE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ANA MARIA GOMES DE ALMEIDA 
RESUMO: Atendendo ao objetivo do 17º COLE de “divulgar a história do evento em um espaço de discussão do seu 
itinerário no cenário cultural e educacional do Brasil e de reflexão e construção de novos caminhos de atuação e parcerias na 
luta pela democratização”, este trabalho pretende revisitar algumas das questões contempladas no 14º COLE e publicadas 
em livro (NACARATO & LOPES, 2005) sobre o papel da leitura na educação matemática. Para isso, apresenta resultados 
parciais de pesquisa em andamento que tem como objetivo conhecer os sentidos que professores de diferentes compo-
nentes curriculares do 6º ano do ensino fundamental em duas escolas municipais em Teresópolis, RJ, atribuem à leitura, 
enfocando, neste caso, os professores de matemática. Partindo da premissa de que trabalhar a leitura diz respeito à escola 
e não a um determinado segmento dessa instituição (KLEIMAN, 2002; NEVES et al, 2006; AZEREDO, 2007; SILVA, 
2007), especificamente, este trabalho, referenciado no discurso dos professores registrado em quatro entrevistas coletivas, 
tenciona mostrar a relação entre os sentidos atribuídos por eles à leitura na escola e o que eles dizem a respeito das suas 
práticas de leitura na escola. Pretende contribuir para a discussão do papel da leitura na escola, em especial nas séries finais 
do ensino fundamental, bem como para a formação inicial e continuada desse segmento. 
PALAVRAS-CHAVE: SENTIDOS DE LEITURA, PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

TÍTULO: PARADIDÁTICOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA: A APROPRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 
DE ALUNOS DA 4ª SÉRIE 
AUTOR(ES): ANA PAULA GESTOSO DE SOUZA 
RESUMO: Neste estudo enfatizo que a articulação entre literatura infantil e matemática pode possibilitar a criação de 
situações de ensino e de aprendizagem que permitem explorar a relação de complementaridade existente entre a língua 
materna e a matemática, oferecendo situações que mostrem ao aluno a importância e utilidade da linguagem e simbolismo 
matemático, bem como mostrando o uso apropriado desses símbolos e da terminologia matemática. Permite também o 
desenvolvimento da “comunicação matemática”, propiciando que o aluno compreenda a linguagem matemática. Nesse 
cenário, busquei investigar de que maneiras os alunos da 4ª série do Ensino Fundamental (E.F.) em um contexto de ensino 
e aprendizagem que conecte literatura e matemática se apropriam dos conteúdos escolares. Para tanto desenvolvi uma 
sequência didática em uma sala de 4ª série do E. F. que articulou matemática e literatura infantil a partir do paradidático 
“Doces Frações”, sendo que os conteúdos matemáticos abordados foram: a noção de fração enquanto subconstruto parte-
todo, comparação e equivalência de frações. Durante o desenvolvimento da sequência didática, constatei que os estudantes 
elaboraram hipóteses, estratégias e interagiram com as narrativas, construindo conhecimento, estabelecendo uma relação 
de interioridade com os saberes abordados nas aulas, sendo que esse processo envolveu os saberes próprios, as histórias 
e experiências de vida, ou seja, as singularidades de cada sujeito que faz parte do processo educativo, que se constitui no 
cotidiano escolar, assim como constitui esse ambiente. Verifiquei também que a partir do uso de materiais manipuláveis, 
os participantes da pesquisa elaboraram seus pensamentos, criaram e testaram hipóteses e estratégias, envolvendo-se em 
um processo de compreensão dos conteúdos abordados. Além disso, ao investigar o ensino e a aprendizagem enfatizo o 
papel do professor como um mediador, que poderá dispor condições e efetivar intervenções necessárias possibilitando o 
raciocínio mental do aluno. 
PALAVRAS-CHAVE: PARADIDÁTICOS DE MATEMÁTICA , PRÁTICAS PEDAGÓGICAS , ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO COLABORATIVA DE LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA EM 
ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA 
RESUMO: O artigo delineia uma pesquisa em fase inicial sobre a criação e implantação de um Laboratório de Ensino de 
Matemática (doravante LEM) de forma colaborativa e participativa, entre o professor e os alunos de uma escola pública do 
Estado de São Paulo. Sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo há 17 anos e aluno ingressante no Programa 
de Pós-Graduação em Educação, da FE (Faculdade de Educação) da Unicamp, em 2009, linha de pesquisa em Educação 
Matemática, sob a orientação do Prof. Dr. Sergio Lorenzato. Procura-se apresentar um panorama geral dos elementos que 
fundamentam a pesquisa na qual pretende-se investigar sob a forma de Pesquisa-Ação. A dinâmica da pesquisa será conce-
bida e alicerçada na bibliografia de Sergio Lorenzato, com o auxílio de materiais diferenciados criados e construídos pelos 
próprios alunos. A intenção deste artigo é auxiliar os professores que sentem-se angustiados em sua prática diária escolar, 
devido ao baixo desempenho e a uma crise no Ensino de Matemática nas escolas públicas. E que, de forma diferenciada, 
tentam inovar e modernizar suas aulas com materias pedagógicos, jogos e atividades que enriqueçam e contextualizem 
suas aulas, aumentando o interesse e motivando o aluno; desta forma, tentando diminuir as lacunas deixadas pelas séries 
anteriores e também na apresentação de novos conteúdos. 
PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA, MATERIAIS MANIPULATIVOS, EDUCAÇÃO MATEMÁICA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ESTUDO DAS SIMETRIAS NA DANÇA ESPORTIVA EM 
CADEIRA DE RODAS: CONTRIBUIÇõES DA PRÁTICA DESSA MODALIDADE PARA A FORMAÇÃO 
DE ATLETAS-DANÇARINOS LEITORES E COMPREENDEDORES DOS SEUS
AUTOR(ES): ANETE OTÍLIA CARDOSO DE SANTANA CRUZ 
RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma das vertentes observadas durante a realização da pesquisa da minha 
dissertação do Mestrado em Educação. Ao entrevistar os atletas-dançarinos da Cia Rodas no Salão (ONG de dança em 
cadeira de rodas em Salvador - Bahia) pude verificar que, ao propor um processo investigativo acerca dos movimentos que 
realizam ao executar o cha-cha-cha, os mesmos sinalizavam executar muitas figuras “simétricas” (esta nomenclatura não era 
utilizada por bailarinos). Assim, sentiam necessidade de registrar as etapas de execução daqueles movimentos para chegar 
a determinadas figuras características da dança que ocorria de diversas formas: símbolos, desenhos e escritos. Quando 
apresentavam dificuldades em registrar por escrito, recorriam ao discurso falado. Percebi, então, que se fazia necessário 
desenvolver um estudo mais aprofundado acerca das simetrias, através da análise de vídeos da Dança Esportiva em Cadeira 
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de Rodas (DECR) assim como fotografias, para que pudéssemos observar as simetrias detectadas por eles e, desta forma, 
verificar em quais figuras essas simetrias eram mais frequentes. Dessa maneira, comecei a estimular no grupo a cultura da 
observação, do registro e da elaboração de uma escrita que fosse clara a todos que se propusessem aprender a modalidade. 
Esse cuidado se deve ao fato de que na DECR, um dos critérios de avaliação, é que a dupla saiba executar com o máximo de 
perfeição as figuras características de cada ritmo e isso passa por estar em “perfeita” harmonia com seu par, seja ele andante 
ou cadeirante. Para isso, discutimos algumas ações que pudessem colaborar para a construção deste processo, elencadas e 
desenvolvidas ao longo do trabalho. As apresentações dar-se-iam através de dramatização, seminário e/ou outras formas 
que escolhessem. Percebemos que esta prática vem desencadeando no atleta-dançarino, um olhar mais questionador em 
relação à dança que praticam, transformando-os em indagadores e criadores da sua própria prática. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, DANÇA ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS, SIMETRIAS 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO POR MEIO DO JOGO DE XADREZ
AUTOR(ES): ANTONIO ALEXANDRE AP. DA SILVA, MARIA SELMA ROBERTO, SALETE PAGAIME 
GONÇALVES 
RESUMO: Esta comunicação é produto das reflexões e experiências vividas pelos professores do gCIEM (Grupo Co-
laborativo de Investigação em Educação Matemática), na escola pública e particular, sobre o jogo de xadrez e a resolução 
de problemas como atividade de investigação. O xadrez tem sido introduzido nas escolas públicas e, na maioria das vezes, 
relacionado com a área de Educação Física. A nossa reflexão traz o xadrez para a aula de Matemática na perspectiva da 
resolução de problema, pois esse possibilita inúmeras atuações, o jogador terá êxito se for ousado, astuto e planejar cada 
jogada, avaliando as consequências e suas implicações, sem deixar de lado a preocupação em defender seu domínio dos ata-
ques do adversário, mantendo e conquistando novas posições estratégicas. A resolução de problemas em Matemática, por 
outro lado, como atividade de investigação permite que os jovens desenvolvam a capacidade de questionar, usar diferentes 
recursos para formular hipóteses, planejar sua ação e tirar conclusões. Assim a relação entre o jogo de xadrez e a resolução 
de problemas foi o objeto de nosso estudo.Sabemos que o simples fato de saber jogar e de jogar regularmente não faz com 
que o aluno melhore sua capacidade de resolver problemas de Matemática, mas a intencionalidade do professor no uso 
desse jogo, em situações problemas próprias e como recurso didático favorece o aprendizado da Matemática e de outros 
conteúdos atitudinais e procedimentais. 
PALAVRAS-CHAVE: XADREZ, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, INVESTIGAÇÃO 

TÍTULO: UMA EXPERIENCIA INVESTIGATIVACOM O USO DE CALCULADORASEM AULAS DE 
MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): ANTONIO JOSÉ FERNANDES DE MELO, ANA LÚCIA MANRIQUE 
RESUMO: A tecnologia de informação cada vez mais se faz presente em nosso meio, mas, muitas vezes, em nossas 
escolas, é deixada de lado. Este trabalho buscou, com o uso da calculadora, estudar uma proposta de ensino investigativo 
por meio de atividades desenvolvidas em uma sala de aula do Ensino Médio da rede pública de ensino do Estado de São 
Paulo, utilizando-se da reflexão e da elaboração de conjecturas para o estudo de potências e raízes. Nossa análise foi dividida 
em quatro eixos: manuseio da calculadora, erros cometidos, atitude investigativa e dinâmica da sala de aula. Em relação ao 
eixo do manuseio da calculadora, analisaram-se as dificuldades e as facilidades encontradas com sua utilização em sala de 
aula, oferecendo aos professores um material de estudo, caso queiram inserir novas tecnologias em suas aulas com uma 
abordagem investigativa. No eixo dos erros cometidos, buscou-se analisar as dificuldades encontradas em relação aos 
conteúdos de potências e raízes, tentando apontar os erros cometidos, assim como propor meios que possam solucionar 
alguns deles. No eixo da atitude investigativa em sala de aula, um dos eixos de maior relevância deste trabalho, pretendeu-se 
refletir sobre as possibilidades de os alunos serem, na realidade escolar de hoje, cidadãos reflexivos e atuantes no processo 
de aprendizagem. O eixo da dinâmica da sala de aula teve sua análise centrada no papel do professor como mediador em 
aulas investigativas. Vislumbrou-se com o desenvolvimento deste estudo um modo de trabalhar que pode trazer benefícios 
para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Básica. Pesquisas deste tipo, abordando diferentes 
conteúdos matemáticos, proporcionariam novos materiais investigativos e melhor entendimento de como proceder com 
os erros cometidos e a utilização das novas tecnologias nas salas de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CALCULADORA 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ENSINO DE MATEMÁTICA – UM ESTUDO 
DE CASO 
AUTOR(ES): ANTONIO SERGIO ABRAHAO MONTEIRO BASTOS 
RESUMO: No presente trabalho são apresentados alguns aspectos da Educação de Jovens e Adultos – EJA salientados 
em programas mundiais. O objetivo é analisar de que forma as outras nações tratam seus cidadãos, que não tiveram a opor-
tunidade de frequentar a escola no momento oportuno. Também se pretende mostrar alguns aspectos da trajetória/evo-
lução da Educação de Jovens e Adultos, no mundo e no Brasil. O trabalho é de cunho bibliográfico. Numa primeira etapa 
foram analisados documentos oficiais que referendam o Ensino de EJA, no mundo e no Brasil, e os PCN´s, visando avaliar, 
estabelecendo comparações, como está este trabalho no Brasil. Em um segundo momento, buscou-se discorrer sobre a 
especificidade do Ensino de Matemática na EJA. Particularmente, foi feita uma reflexão sobre o ensino da Matemática, 
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que passa a considerar, após indicações curriculares recentes, em suas articulações, a cultura e os conhecimentos da prática 
vivencial dos educandos. Com base nessa cultura e nesses conhecimentos, é possível estabelecer outros saberes que lhes 
possibilitem uma reflexão sobre o conhecimento matemático determinado pela via da escola dentro de seu contexto social. 
Os estudos dos textos de educadores matemáticos realizados apontam para que o ensino de Matemática seja significativo 
ao aluno e, portanto, contextualizado em situações próximas de sua realidade.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CIDADANIA 

TÍTULO: O ENSINO DE FRAÇõES: UMA EXPERIÊNCIA COM A LITERATURA INFANTIL.
AUTOR(ES): ANTÔNIO JOSÉ BARBOZA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA 
RESUMO: Neste trabalho relatamos a experiência resultante da pesquisa desenvolvidas por alunas do Curso Normal 
Médio em seu Trabalho de Conclusão do Curso. Fundamentamos este estudo em Smole (1995), no qual introduzimos o 
conceito de fração na alfabetização, estabelecendo uma conexão entre a matemática e a literatura infantil, por meio de uma 
sequência didática que favorecesse o desenvolvimento lógico-matemático de nossos sujeitos, possibilitando a construção 
do conhecimento matemático. Apresentamos análise crítica e reflexiva ao paradigma tradicional, de que se deve ensinar 
apenas os conteúdos que estão nos livros didáticos, seguindo determinações pré-estabelecidas e descontextualizadas, me-
diada por uma concepção de seriação, enfatizando a fragmentação priorizada na tendência tradicional, na qual determina 
o que devemos ensinar, abordando conteúdos de modo limitado desvinculado do contexto sócio-cultural dos alunos. 
Conduzindo a um ensino alienante numa concepção de pensamento ingênuo, onde a produção de conhecimento, a análise 
reflexiva e a formação crítica, social e política do aluno é reduzida a uma simples transposição e assimilação de conteúdos. 
A pesquisa foi desenvolvida com aplicação de uma proposta didática durante duas semanas, com os alunos da alfabetização 
da Escola Santa Cecília; participaram deste estudo 15 (quinze) alunos. Mediante a análise dos resultados obtidos ao final 
dessa intervenção, foi constatada a possibilidade de introduzir o conceito de frações na Educação Infantil de modo que 
seja permitido aos alunos o desenvolvimento de suas próprias estratégias na resolução de situações-problema, a leitura e 
interpretação de texto como eixo norteador para a compreensão do conceito matemático, utilizando a literatura infantil 
como elemento fundamental deste processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE FRAÇõES, LITERATURA INFANTIL, SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

TÍTULO: O ENSINO DA GEOMETRIA E AS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ENSINO
AUTOR(ES): BENEDITA APARECIDA DE TOLEDO DA SILVA 
RESUMO: Trazemos, neste texto, uma situação vivida na sala de aula da educação básica com a proposta de promover a 
aprendizagem geométrica dos alunos, utilizando a resolução de problemas como estratégia de ensino. Apesar de a matemá-
tica ser considerada, pela maioria dos estudantes, uma disciplina com alto grau de dificuldade, entende-se que ela permeia 
nossos atos do dia a dia, além de favorecer um tipo de pensamento muito particular e, por isso, procuramos buscar alterna-
tivas de ensino que sejam capazes de fazer com que os estudantes sintam-se motivados a estudá-la e desafiados a resolver 
as situações que lhes são apresentadas, compreendendo o sentido do que é exposto. Trabalhando a partir de uma situação 
sobre saneamento, que exige do aluno o encontro de possíveis entradas e saídas de um sistema de tubulação, propusemos 
questões que levassem os alunos a discutir diversos temas aliados ao contexto geométrico como: a identificação de polígo-
nos, a comparação e classificação de figuras, deduções e generalizações de propriedades das figuras planas, além da resolu-
ção de problemas como um modo de interpretação da linguagem matemática e expressão do compreendido. Infelizmente, 
no dia a dia da sala de aula, o excesso de emprego da técnica algorítmica na resolução de exercícios de geometria e a memo-
rização de nomenclaturas, definições e propriedades, não contribuem para o desenvolvimento do pensamento geométrico 
e não permitem que os alunos vejam a matemática em seus aspectos aplicados. Por esse motivo, construímos uma atividade 
em que a idéia perseguida foi motivar o aluno à aprendizagem geométrica. O relato ora apresentado tem, do mesmo modo, 
a intenção de expor essa busca de metodologias alternativas para estimular o desenvolvimento do pensamento geométrico 
dos alunos, procurando construir um debate que fornece elementos para a reflexão sobre a situação vivida. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM MATEMÁTICA, PENSAMENTO LÓGICO, ESTRUTURA COGNITIVA 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL NAS AULAS DE MATEMÁTICA DAS SÉRIES INICIAIS NUMA 
PERSPECTIVA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AUTOR(ES): BRENDA LEME DA SILVA MENGALI 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo compartilhar os resultados de atividades realizadas com alunos da 3ª e 4ª 
série, 2006/ 2007, 4ª série, 2008, e turma multisseriada de 3ª e 4ª série em 2009. As atividades centraram-se e continuam 
centrando-se no trabalho do professor sob uma abordagem interdisciplinar, utilizando a literatura infantil nas aulas de ma-
temática, focando principalmente a resolução de problemas, não esquecendo também dos olhares especiais para a leitura e 
escrita. Essa postura nasceu de uma questão central: “Quais contribuições um ambiente de aprendizagem pautado no uso 
da literatura infantil, mediado pela resolução de problemas, pode trazer para os processos de significação dos conceitos 
matemáticos pelos alunos?”. Diante dessa questão, foram estabelecidos objetivos para as atividades realizadas: 1) Análise 
da forma como os alunos interagem com situações-problema criadas a partir de histórias infantis; 2) Análise dos tipos de 
estratégias que os alunos utilizam, seja numa resolução de situação-problema matemática ou não; 3) Análise dos saberes 
docentes produzidos durante as reflexões. Posso afirmar, até agora, da minha observação em sala de aula e da análise dos 
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registros produzidos pelos alunos, que o progresso no que se refere à comunicação, não só escrita, como também oral 
e pictográfica, torna-se visível a partir do momento em que as experiências e estratégias dos alunos são valorizadas no 
momento da resolução de uma situação-problema. A qualidade dos textos tem apresentado melhoras significativas diante 
dos objetivos traçados. É visível o interesse dos alunos na procura por estratégias próprias no momento de solucionar um 
problema proposto, habilidades nem sempre desenvolvidas. Este avanço tem representado um grande passo no processo 
de ensino e aprendizagem para os alunos e também na constituição da minha profissão docente.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, LEITURA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

TÍTULO: O CONCEITO DE NÚMERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRESSUPOSTOS PARA O 
TRABALHO COM JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO DAS NOÇõES MATEMÁTICA
AUTOR(ES): CÂNDIDA MARIA SANTOS DALTRO ALVES 
RESUMO: Este trabalho é baseado em parte de um projeto de extensão intitulado “Brincando e Aprendendo na Edu-
cação Infantil”, conduzido pela autora na área de formação continuada de professores, juntamente com uma equipe de 
professores/pesquisadores e alunos dos cursos de Pedagogia e da Especialização em Educação Infantil, na Universidade 
Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus/BA, explorando o lúdico nas práticas pedagógicas com as linguagens na educação infan-
til. Especificamente, nessa parte do trabalho com a linguagem matemática pretendemos discutir acerca da construção do 
conceito de número nos princípios de uma educação libertadora, tomando-se como objeto de estudo a autonomia como 
finalidade da educação em oposição à heteronomia, e esperamos mostrar como e em que condições a criança constrói o 
conceito de número e o conhecimento lógico-matemático através de jogos e brincadeiras, utilizando-se do próprio corpo 
e dos espaços, além de materiais de baixo custo e/ou sucatas. O referido Projeto de Extensão vem sendo desenvolvido na 
universidade e nas escolas há três anos e temos observado uma mudança significativa nas práticas de professores e alunos 
do curso de pedagogia, que frequentaram o curso, o que nos permite constatar resultados satisfatórios que vêm se refletin-
do diretamente na qualidade da educação de crianças, tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino Fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM MATEMÁTICA, OFICINAS, BRINCADEIRAS 

TÍTULO: ADOLESCENTES: QUANDO CONHECIMENTO GERA UMA DISPUTA NO TRABALHO 
EM GRUPO 
AUTOR(ES): CÉSAR AUGUSTO DO PRADO MORAES 
RESUMO: O presente trabalho relata um fato ocorrido em um espaço privilegiado de estudo em uma sala de aula de 
6ª série do ensino fundamental. Tudo aconteceu através de uma proposta de avaliação em grupo, por sorteio. Devido à 
mesma foram manifestadas diferentes ações e reações de concordar ou não, com a citada proposição aos alunos. Isso 
propiciou um diálogo entre aluno, professor e família. Falar da escola e relatar fatos ocorridos no espaço sócio-cultural da 
sala de aula implica em resgatar o papel de toda a comunidade escolar na constituição da instituição. Em outras palavras, 
permite analisar os fatos ocorridos em sala de aula, utilizando como fator estrutural as relações dos atores envolvidos. 
Atores esses que caracterizam a sociedade capitalista definindo e construindo a estrutura escolar. A proposta de trabalho 
em equipe ou como foi o caso, em dupla, desempenha um papel relevante no desenvolvimento de capacidades, aptidões 
e de atividades de valores entre os participantes. Apontou o sentido de desenvolver uma das capacidades fundamentais no 
ensino de matemática, que nada mais é que resolução de problemas e situações do cotidiano. Nunca poderia imaginar que 
uma proposta de avaliação em grupo por sorteio iria articular tantas manifestações e situações diversificadas no espaço 
de sala de aula. Consequentemente penso ser necessário um novo redimensionamento focado em uma nova perspectiva 
do mercado de trabalho e da sociedade contemporânea. Torna-se fundamental a interação dos alunos uns com os outros, 
exigindo a introdução de tarefas diferenciadas da rotina caracterizada como tradicional, ou seja, a prova, como único meio 
convencial de avaliação. Contudo, não será somente essa iniciativa da prova em dupla por sorteio que irá alterar a aprendiza-
gem desses alunos. Deve-se realçar a grande importância do trabalho coletivo, da ação do professor e do diálogo constante 
entre aluno/professor, aluno/aluno, aluno/família e família/professor. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO EM DUPLA, AVALIAÇÃO, SORTEIO DA DUPLA 

TÍTULO: UM ESTUDO DA AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DE CAMPINAS
AUTOR(ES): CHRISTIANE BELLORIO GENNARI DE A. STEVÃO 
RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa com os alunos de 1ª e 2ª séries do ensino fundamental I, 
utilizando a Teoria da resposta ao Item para avaliar as crianças na disciplina de matemática. Através deste estudo podemos 
detectar as defasagens das crianças na disciplina de matemática, suas facilidades e dificuldades, comparando seus resultados 
com as descrições feitas pelos professores das classes. Avaliamos o uso de livro didático, uso de material dourado, tan gran 
e outros. O Nível socioeconômico também foi levado em consideração neste estudo, utilizando a tabela da ABEP para 
este tipo de classificação. A técnica utilizada nos permite avaliar se o item testado (prova) está sendo fácil ou difícil para as 
crianças em sua idade escolar. Nós avaliamos a prova como um todo e as questões respondidas pelos alunos. A partir das 
respostas dos alunos nós fazemos a avaliação da questão através dos acertos e erros dos alunos, ou seja, se a maior parte 
dos alunos responde corretamente à questão, esse será um item considerado fácil, se a maior parte dos alunos responde de 
forma errada a questão, esse será um item considerado difícil. Para isso trabalhamos com 60 escolas de Campinas, sendo 20 
estaduais, 20 municipais e 20 particulares. Esses dados fazem parte de um projeto nacional intitulado Projeto GERES. 
PALAVRAS-CHAVE: : TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM, AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA, HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

TÍTULO: PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA EM MATEMÁTICA NA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS COM JOGOS
AUTOR(ES): CIDINÉIA DA COSTA LUVISON 
RESUMO: Na atualidade a educação tem passado por muitas transformações. O ensino fundamental (primeira e segunda 
etapa) por ser a base do sistema educacional vem questionando progressivamente todo o sistema de alfabetização brasileiro. 
Novas metodologias e discussões foram desenvolvidas e a alfabetização se estruturou como o principal destaque na relação 
ensino-aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental. Embora a alfabetização tenha expandido seu campo de 
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discussão dentro das redes de ensino, o letramento em matemática restringiu-se a processos de memorização de símbolos, 
ao ensino mecânico do algoritmo e à memorização de resultados de uma multiplicação (tabuada). Uma “queixa” frequente 
dos professores é a de que os alunos não sabem ler e interpretar problemas matemáticos. Defende-se, neste trabalho, que 
novas possibilidades como o uso dos jogos poderia ser um dos recursos em que as crianças pudessem se envolver com 
processos de leitura e escrita em aulas de matemática. Acredita-se que o processo de registro de jogo e escrita na resolu-
ção de problemas, a partir dele, possibilitem a sistematização do conhecimento matemático pelo aluno. Propõe-se, nesta 
comunicação, apresentar uma experiência realizada com um jogo em um 5º ano do ensino fundamental que possibilitou a 
produção do registro de jogo e situações-problema em diferentes gêneros textuais.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL, JOGOS, LEITURA E ESCRITA EM MATEMÁTICA 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14
TÍTULO: REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E O ENSINO DAS NOÇõES DE ÁREA E 
PERÍMETRO
AUTOR(ES): CINTIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS, EDDA CURI 
RESUMO: Este artigo apresenta dados da abordagem teórica de nossa dissertação de mestrado, concluída em 2008. Fare-
mos uma abordagem teórica sobre como os registros de representação semiótica segundo Duval (1988, 1993, 2003) podem 
funcionar como ferramenta didática no ensino das noções de área e perímetro, quando se deseja que alunos transitem pelos 
níveis de conhecimento que se espera deles segundo abordagem teórica de Robert (1997). Consideramos que o ensino 
sistemático de fórmulas para o cálculo de área e perímetro de superfícies planas não é suficiente para levar educandos ao 
êxito na resolução de tarefas onde a noção em jogo não é explícita e quando se deseja que alcancem a flexibilidade cognitiva 
(Spiro et al.,1988) esperada. Contemplamos ainda aspectos da formação de professores, pois para que um professor utilize 
determinadas ferramentas didáticas ele deve desenvolver as três vertentes do conhecimento apontadas por Shulman (1986) 
quando se refere ao conhecimento da disciplina para ensiná-la. Ao final identificamos que nem sempre as dificuldades dos 
alunos em relação a determinadas tarefas se restringem simplesmente a um problema de interpretação do enunciado, o pro-
blema parece ser mais amplo, pois as dificuldades dos alunos possivelmente estão relacionadas à identificação do mesmo 
objeto matemático quando há necessidade da utilização de diferentes representações.
PALAVRAS-CHAVE: REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA, ÁREA E PERÍMETRO, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

TÍTULO: SOBRE LEITURA EM GEOMETRIA
AUTOR(ES): CLÁUDIO SAIANI 
RESUMO: Numa avaliação da disciplina Fundamentos de Geometria, cuja ementa prevê a exploração da Geometria 
Euclidiana de um ponto de vista axiomático, os alunos de um curso de Licenciatura em Matemática encontraram dificul-
dade em traduzir um enunciado escrito em Português para uma figura, perdendo, portanto, a oportunidade de resolver 
um problema. Motivado por essa constatação, que certamente não constitui um caso isolado, o presente trabalho explora 
a hipótese de que a Geometria exige a coordenação de duas modalidades de leitura: uma delas, em língua materna ou sim-
bolismo matemático, se desenvolvendo no tempo, exigindo a construção de uma narrativa , e a outra, visual, se impondo 
de modo imediato à consciência. Essa necessidade já pode ser notada em qualquer fac-simile dos Elementos de Euclides, 
em grego, latim ou idioma vernáculo. Para esse estudo, lança-se mão dos estudos sobre a interação entre o texto e o leitor, 
de Wolfgang Iser, e das pesquisas sobre o pensamento visual, a intuição e o intelecto, de Rudolf  Arnheim, baseadas na psi-
cologia da Gestalt. Tanto a construção da narrativa quanto a percepção figural dependem da construção, pelo leitor de um 
repertório que lhe é absolutamente pessoal, justificando o recurso ao conceito de conhecimento tácito, de Michael Polanyi. 
Procurar-se-á mostrar, por outro lado, que tal interação representa um verdadeiro paradigma da leitura em Matemática.
PALAVRAS-CHAVE: GEOMETRIA, PENSAMENTO VISUAL, NARRATIVAS EM MATEMÁTICA 

TÍTULO: A FOTOGRAFIA COMO FACILITADOR NO ENSINO DE GEOMETRIA NA ESCOLA – UMA 
POSSIBILIDADE PARA ALUNOS E PROFESSORES
AUTOR(ES): CLEANE APARECIDA DOS SANTOS 
RESUMO: As constatações sobre as carências de pesquisas sobre o ensinar e o aprender Geometria nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental garantem a importância dessa pesquisa. Acrescente-se, ainda, a necessidade de problematização 
da prática pedagógica de professores que, durante a formação inicial e continuada, não se apropriam dos conceitos 
geométricos, os quais terão que ser ensinados na escola básica. Neste trabalho, o objeto de estudo será a construção 
das noções espaciais pela criança, na prática docente com foco no ensino de Geometria nas séries iniciais, a partir 
da hipótese de que a máquina fotográfica pode ser um elemento/instrumento facilitador para a visualização dessas 
noções, além de outros conteúdos geométricos. A pesquisa será de abordagem qualitativa, partindo da questão sobre 
como os alunos das séries iniciais, utilizando a máquina fotográfica como registro de seus saberes, compreendem os 
conteúdos de Geometria, utilizando o espaço escolar como referência. Seus objetivos são: 1) Analisar as estratégias de 
utilização da máquina fotográfica pelos alunos nas aulas de Matemática, quando esses buscam registrar os espaços 
escolares; 2) Analisar as imagens produzidas pelos alunos do ponto de vista da Geometria; 3) Analisar o movimento 
de produção de conceitos geométricos pelos alunos, a partir das imagens produzidas e retratadas em narrativas orais e 
escritas. A pesquisa será realizada na sala de aula da própria pesquisadora. Trata-se de uma pesquisa em andamento. 
Os estudos teóricos que favorecerão inicialmente a compreensão da formação docente e do ensino de Geometria nas 
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séries iniciais pautar-se-ão em Nacarato (2000), Nacarato e Passos (2003), Fiorentini e Nacarato (2005), entre outros. 
Ciente de que, como professora-pesquisadora, as transformações das práticas pedagógicas emergirão, é notório que 
esta pesquisa trará contribuições para os docentes que atuam nesse segmento. Palavras-chave: ensino de Geometria; 
uso da fotografia; a construção das noções de espaço pela criança. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GEOMETRIA; , USO DA FOTOGRAFIA; , A CONSTRUÇÃO DAS NOÇõES DE 
ESPAÇO PELA CRIANÇA. 

TÍTULO: POR UMA AVALIAÇÃO FORMATIVA E SEM MISTÉRIOS
AUTOR(ES): CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ LONGO MARTINS, ADRIANA FRANCO DE CAMARGO 
LIMA 
RESUMO: Somos professoras de Matemática do Ensino Fundamental e sempre estivemos envolvidas com reflexões 
referentes a atuação do professor em sala de aula. Nossa trajetória sempre esteve marcada pelo desejo de melhorar nossa 
prática docente. Esta comunicação refere-se ao processo avaliativo que estamos desenvolvendo com nossos alunos em 
duas escolas públicas municipais localizadas no interior do Estado de São Paulo: Valinhos e Paulínia. Consideramos que 
se trata de uma avaliação formativa, pois o processo é desenvolvido por professores e alunos durante as aulas e fornece 
informações que são utilizadas para melhorar/modificar o ensino e a aprendizagem. Na descrição do processo, vamos 
relatar alguns resultados obtidos no decorrer de seu desenvolvimento e, também, ao que percebemos até agora, algumas 
contribuições que essa experiência está trazendo para nós, professoras, para os alunos e seus pais ou responsáveis. Sis-
tematizamos os critérios descritos anteriormente e avaliados nos diferentes instrumentos em duas fichas, uma chamada 
“Ficha do Professor”, onde fazemos nossas anotações e outra chamada “Ficha do aluno”, essa é semelhante à ficha do 
professor, mas é colada no caderno do aluno, onde ele próprio anota os resultados que obtém nas atividades, lições, 
trabalhos e provas escritas. Ainda utilizamos a “Ficha de encerramento do bimestre”, onde fazemos o acompanhamento 
final do bimestre. Acreditamos que através deste processo que descrevemos, estamos contemplando alguns dos fato-
res que Gomes (2008) apresenta como essenciais num processo avaliativo: Explicação ou negociação dos critérios de 
avaliação, abordagem positiva do erro, o auto-registro que pode favorecer a auto-observação, reflexão e auto-avaliação 
entre o realizado e o aprendido pelo aluno. 
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, MATEMÁTICA, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: NOVO OLHAR PARA OS SABERES DOCENTES DOS PROFESSORES QUE ENSINAM 
MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS: O CASO DO TETRAEDRO
AUTOR(ES): DENISE FILOMENA BAGNE MARQUESIN, MARIA DA GRAÇA TORRES BAGNE 
RESUMO: Esta comunicação visa apresentar reflexões sobre a formação e os saberes docentes. Optou-se por apresentar 
um breve movimento histórico sobre os estudos referentes aos saberes docentes. Os autores que têm influenciado as pes-
quisas brasileiras sobre esta temática, apontam reflexões em duas vertentes. Na primeira vertente, autores como: Shulman 
(1986), Tardif, Lessard & Lahahye (1991), Barth (1993), Tardif  (2002), Borges (2004) e Fiorentini, Nacarato e Pinto (1999), 
que investigaram e investigam a constituição dos saberes, pautando-se na ação pedagógica, na prática docente e no processo 
de ensino e de aprendizagem. Como a ação docente está também associada, inerentemente, a um valor intrínseco que é a 
formação humana, a segunda vertente pauta-se em aportes teóricos de outros autores como: Freire (1996), Charlot (2000, 
2005) e Larrosa (2004), os quais investigam a constituição dos sujeitos docentes que se interrogam e interagem entre si por 
meio das experiências e da participação ativa na vida social, cultural e educacional. Questionar quais saberes são necessários 
à ação docente amplia responsabilidade daqueles que estão preocupados com as mudanças necessárias nas praticas de en-
sino, bem como com sua formação e com a constituição da sua identidade profissional inconclusa e inacabada. Para tanto, 
será apresentado o estudo de caso construindo o conceito matemático: o caso do tetraedro.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, SABERES, APRENDIZAGEM. 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14
TÍTULO: PARA GOSTAR DE MATEMÁTICA
AUTOR(ES): DÉBORAH CRISTINA MÁLAGA BARRETO 
RESUMO: Embora se saiba que o jogo e brincadeiras são inerentes à criança, embora, também, esse assunto seja muito 
discutido e divulgado em todos os meios de comunicação, nem sempre é fácil para o professor proporcionar momentos 
em sala de aula onde o jogo seja utilizado como estratégia metodológica para trabalhar os conteúdos. Esse fator pode 
reverte-se em lacunas na aprendizagem e causar as temidas dificuldades. Essa dificuldade que o professor encontra para o 
trabalho com jogos, aparece com destaque nas aulas de Matemática e as dificuldades, consequentemente, aparecem com 
notoriedade nos conteúdos de Matemática. As dificuldades que vão sendo ‘construídas’ no aluno por práticas inadequadas 
podem não ser percebidas nas séries iniciais, mas com certeza serão fácilmente observadas nas séries finais. O projeto foi 
desenvolvido com um grupo de professores de crianças com idade de 05 a 08 anos, que trabalhavam na rede municipal no 
primeiro semestre de 2009.Teve como objetivo geral promover reflexões a respeito da importância do uso de jogos, selecio-
nados criteriosamente, para promover o desenvolvimento de conceitos básicos necessários para uma sólida apropriação de 
conteúdos matemáticos em etapas subsequentes. Além da leitura de textos, reflexões sobre os conteúdos dos mesmos, os 
professores tiveram a oportunidade de vivenciar experiência com jogos, refletir sobre sua prática, além de trocar experiên-
cias com os componentes do grupo. As referências utilizadas estão embasadas na Epistemologia Genética de Jean Piaget.
PALAVRAS-CHAVE: COGNIÇÃO, JOGOS, INTERVENÇÃO 
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TÍTULO: APRENDIZAGEM DOCENTE SOBRE A MATEMÁTICA E SEU ENSINO EM UM GRUPO 
DE TRABALHO COLABORATIVO DE INICIAÇÃO MATEMÁTICA
AUTOR(ES): EDILAINE. RODRIGUES DE AGUIAR MARTINS 
RESUMO: A presente pesquisa representa continuidade de pesquisas anteriores do projeto de iniciação científica, sendo 
a primeira intitulada “a problematização em matemática através de histórias infantis: compartilhamento de experiências de 
educadoras da infância”, que buscou investigar como as professoras de educação infantil pertencentes a um grupo colabo-
rativo produzem saberes sobre o ensino de matemática a partir da problematização de histórias infantis. A segunda pesquisa 
buscou investigar a aprendizagem docente neste mesmo grupo de trabalho colaborativo, tendo como objetivo analisar o 
processo de apropriação de saberes sobre a geometria e seu ensino pelas educadoras da infância, no momento em que ela-
boram atividades coletivamente, aplicam e as analisam. Os resultados evidenciam a aprendizagem docente em relação aos 
conhecimentos matemáticos, especificamente de geometria e a abrangência deste campo no ensino da educação infantil. 
Desta forma nos propusemos a dar continuidade a esta pesquisa, investigando a aprendizagem docente sobre a matemá-
tica e seu ensino em um grupo de trabalho colaborativo de iniciação matemática, mas com um olhar mais focado para as 
grandezas e medidas. A pesquisa tem como questão central: “identificar quais são os saberes sobre geometria e seu ensino 
produzido e mobilizado por educadoras da infância no grupo colaborativo” e como objetivos: (1) analisar o movimento re-
cíproco entre o coletivo e o singular das professoras envolvidas numa prática contínua de estudos, reflexão, novos estudos e 
(re)elaboração de atividades de geometria e análise de suas aulas; (2) buscar indícios de aprendizagem e de desenvolvimento 
profissional; (3) analisar as transformações ocorridas com os saberes docentes em geometria. Os resultados evidenciaram 
que na mais tenra idade as crianças possuem noção do que é medir, no entanto, limita-se basicamente ao conhecimento 
cultural. O professor pode aproveitar esse espaço de significação cultural de medir e através de sua intervenção pedagógica 
possibilitar a aproximação do conceito cultural ao científico. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM DOCENTE , EDUCAÇÃO INFANTIL, MATEMÁTICA 

TÍTULO: PROVA BRASIL: UMA ANÁLISE CURRICULAR DOS RESULTADOS DE MATEMÁTICA DE 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE LONDRINA
AUTOR(ES): EDNÉIA CONSOLIN POLI 
RESUMO: Este estudo busca conhecer a realidade de uma dada população no que diz respeito ao rendimento dos alunos 
em Matemática. A referida pesquisa tem o foco na avaliação em larga escala com um olhar nos resultados das avaliações da 
Prova Brasil da 4ª série da educação básica em matemática: Como interpretar o resultado do rendimento de um determi-
nado grupo de alunos do 2º ciclo do ensino fundamental, com relação à aprendizagem de Matemática, e buscar as várias 
leituras possíveis da avaliação realizada, sendo uma delas o currículo presente nos resultados dos alunos e o proposto ofi-
cialmente. Para isso traçam caminhos explicativos na pesquisa quantitativa e qualitativa. Na análise utilizaram-se os seguin-
tes documentos: Diretrizes Curriculares da Prefeitura Municipal de Londrina juntamente com as Matrizes de Referências 
Curriculares utilizadas na Prova Brasil e os resultados da escala de proficiência de cada escola. Os conteúdos analisados 
foram: números, operações, geometria e medidas e tratamento de informação. A interpretação pedagógica dos níveis se faz 
com relação ao conteúdo presente na escala e seus respectivos pontos de cada escola. Esses caminhos de análise são olhares 
que permitem conhecer, reconhecer e explicar a avaliação como um dos pontos críticos do ensino, mas, ao mesmo tempo, 
esclarecedor quando utilizada de forma a compor um quadro no cenário educacional. 
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA, PROVA BRASIL, CURRÍCULO 

TÍTULO: MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS OU SISTEMAS, MATRIZES E 
DETERMINANTES?
AUTOR(ES): ELIANE MATESCO CRISTOVÃO, LILIAN KARAM PARENTE CURY SPILLER 
RESUMO: Buscando encontrar uma resposta à questão exposta no título, duas Professoras e um Professor de Matemática 
resolveram analisar a orientação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo e pesquisar o que propõem os diversos 
autores de livros didáticos e os Matemáticos influentes que publicam artigos em revistas como a RPM. Esses professores 
participam do GdS (Grupo de Sábado), um Subgrupo do PRAPEM-CEMPEM (Prática Pedagógica em Matemática - Círculo 
de Estudo Memória e Pesquisa em Educação Matemática) da FE/unicamp que se reúne quinzenalmente, aos sábados pela 
manhã, para estudar, compartilhar, discutir, investigar e escrever sobre a prática pedagógica em matemática nas escolas em um 
ambiente de trabalho colaborativo que congrega professores de Matemática e docentes da Área de Educação Matemática da 
FE/Unicamp. Nesse grupo, atualmente temos nos dividido em subgrupos de professores que agrupam-se de acordo com 
seus interesses de estudo. Essa busca, sugerida por uma das professoras, teve como ponto de partida a análise de práticas 
pedagógicas já realizadas pelos professores do Colégio de Aplicação da UFRJ e a antiga Proposta Curricular do Estado. Nos-
sas primeiras percepções foram que, apesar de intitular-se “Nova”, a Proposta atual do Estado de São Paulo mostrou visível 
descompasso com as outras propostas estudadas, cujos argumentos são totalmente convincentes. Sendo assim, o caminho 
encontrado foi elaborar um material próprio, que contemple os objetivos da Nova Proposta Curricular, adequando-a ao que 
autores, especialistas e os próprios professores acreditam ser o caminho mais eficiente para promover o aprendizado significa-
tivo e efetivo de seus alunos. Não é uma mera inversão na ordem de se apresentar os conteúdos. O que se pretende é mostrar 
que existe uma relação entre eles. O objetivo desta comunicação é trazer uma breve apresentação desta comparação e divulgar 
sua proposta de trabalho alternativo, elaborada a partir de suas convicções e estudos.
PALAVRAS-CHAVE: MATRIZES E SISTEMAS LINEARES, PROPOSTA CURRICULAR, MÉTODO ALTERNATIVO 

TÍTULO: ORGANIZANDO DADOS EM TABELA: HABILIDADES PARA ALUNOS DE UMA 4ª SÉRIE.
AUTOR(ES): ELIANE MATHEUS PLAZA 
RESUMO: Na sociedade atual nos deparamos constantemente, através dos meios de comunicação, com uma variedade de 
informações das mais diferentes áreas (economia, esporte, educação, etc.). Muitas informações encontram-se organizadas em 
tabelas ou gráficos, o que exige o desenvolvimento de habilidades para compreender e interpretar essas linguagens. É preciso 
que a escola, desde as séries iniciais, ofereça condições para que os estudantes possam desenvolver competências necessárias 
para o domínio dessa linguagem, o que contribui efetivamente para a formação de cidadãos conscientes e participantes da 
sociedade em que vivem. É nosso papel, enquanto educador, promover ações que facilitem a construção dos conhecimentos 
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que permitam ao aluno pensar estatisticamente. Desta forma este trabalho tem por objetivo analisar o que as crianças de uma 
4ª série do Ciclo I, pensam sobre uma pesquisa, como organizam os dados, constroem e interpretam tabelas a partir dos dados 
coletados e se reconhecem e compreendem a linguagem gráfica expressa. Para esta análise elaboramos uma sequência didática 
proposta para cinco aulas com os seguintes conteúdos: Coleta dos Dados (pesquisa), Organização e Leitura dos Dados da 
Pesquisa, Leitura e Interpretação dos Dados, Elaboração de Gráfico e Relatório dos alunos. Essa tarefa permitiu observar que 
os alunos atentavam mais para tabela organizada pela ordem alfabética do que pela classificação pela ordem da grandeza numé-
rica. Esse fato nos permite conjeturar que a ênfase dada ao “Programa Ler e Escrever” pela Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo, com foco principal na alfabetização pode representar uma da causas prováveis dessa condição apresentada pelos 
alunos. No entanto, entre os resultados, observamos também a dificuldade dos alunos em escrever um texto comentando 
sobre a elaboração da pesquisa realizada, descrevendo a coleta e a organização dos dados. 
PALAVRAS-CHAVE: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, LEITURA E CONSTRUÇÃO DE TABELA, PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 7
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12
TÍTULO: MOBILIZANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PENSAMENTO 
ESTOCÁSTICO
AUTOR(ES): EMIDIO HENRIQUE DE TOLEDO NETO, PAULO CÉSAR DA PENHA 
RESUMO: A inserção da Estatística e da Probabilidade nos currículos da escola básica vem gerando a necessidade de 
se discutir e pesquisar sobre a forma como essas noções podem ser desenvolvidas em sala de aula. No entanto, ainda são 
bastante tímidas as experiências e publicações na área de forma a dar suporte ao professor para esse trabalho. Dessa forma, 
nos mobilizamos para estudar e pesquisar coletivamente como inserir, principalmente a probabilidade em sala de aula. Na 
presente comunicação trazemos uma experiência que vem sendo realizada em uma escola da rede pública municipal de 
ensino, em Itatiba/SP, com alunos do ensino fundamental. Tem como objetivos analisar os saberes produzidos e mobili-
zados pelos alunos e pelo professor e graduando em atividades envolvendo o pensamento estocástico. As atividades são 
preparadas coletivamente num grupo de estudos e pesquisas sobre o pensamento estocástico existente na Universidade 
São Francisco. Esse grupo conta com as professoras formadoras, professores da escola básica e alunos da graduação. No 
momento da realização em sala de aula, o professor responsável pela turma conta com a ajuda do pesquisador de Iniciação 
Científica que fica responsável pela documentação (videogravação e audiogravação). O material documentado é analisado 
e discutido no coletivo do grupo. Para esta apresentação será destacada uma sequência de atividades desenvolvidas com a 
6ª série, em 2008, as quais tiveram continuidade em 2009, com os mesmos alunos, agora, na 7ª série. Essas atividades visam 
explorar o vocabulário estocástico dos alunos e analisar as intuições que os mesmos têm em relação ao pensamento aleató-
rio e de incerteza. Descreve-se o ambiente de aprendizagem criado para a realização dessas atividades, o papel do professor 
e a forma como a atividade foi desenvolvida. Analisa-se também a apropriação e mobilização de saberes pelo professor e 
pelo graduando envolvidos no processo.
PALAVRAS-CHAVE: ESTOCÁSTICA, INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: A ESCRITA MATEMÁTICA EM UMA TURMA DE 6ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): FLÁVIA CRISTINA FIGUEIREDO COURA 
RESUMO: A presente comunicação busca apresentar os resultados da pesquisa, na qual focalizamos textos escritos pelos 
alunos nas aulas de Matemática nos quais as palavras predominam em relação aos símbolos matemáticos. Esses textos 
foram produzidos pelos alunos de uma turma de 6ª série do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de Belo 
Horizonte, ao realizarem atividades de escrita propostas pelo Professor e pela Pesquisadora, durante as aulas de Matemáti-
ca. O conceito de escrita matemática, que representa o objeto de nossa investigação, bem como as formas de classificação 
dessa escrita, foram delineados a partir de nossos estudos de referenciais teóricos do campo de pesquisa da Educação 
Matemática. As análises que empreendemos possibilitaram-nos identificar quatro categorias de escrita matemática utilizada 
pelos alunos: registrar, expressar-se, explicar e traduzir. Com a caracterização de cada uma dessas categorias, na qual con-
sideramos as funções da linguagem, os gêneros matemáticos e os usos da escrita matemática, procuramos destacar, prin-
cipalmente, como os alunos escrevem nas aulas de Matemática, usando uma linguagem não exclusivamente matemática. 
Desse modo, é possível considerar que nossa investigação pode oferecer contribuições no campo de pesquisa da Educação 
Matemática, na medida em que representa uma perspectiva de resposta à lacuna na pesquisa sobre a escrita matemática 
dos alunos, e quanto ao trabalho com a Matemática em sala de aula, na possibilidade de propiciar uma reflexão a respeito 
da escrita das aulas de Matemática.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LINGUAGEM MATEMÁTICA, ESCRITA MATEMÁTICA 

TÍTULO: A CULTURA MATEMÁTICA EM REPRESENTAÇõES DE CRIANÇAS
AUTOR(ES): FRANCIS ROBERTA DE JESUS 
RESUMO: O trabalho que se pretende comunicar no 17º Congresso de Leitura do Brasil é fruto de uma pesquisa realizada 
ao longo do ano de 2008, enquanto Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia na Unicamp, sob a orientação do Prof. 
Dr. Antonio Miguel. A pesquisa tem como objetivo a discussão acerca da Cultura Matemática nas representações de crian-
ças. Busca caracterizar, qualificar, ou ainda, apresentar indícios de olhares, sentimentos e concepções infantis em relação à 
Cultura Matemática em meio às diversas vivências socioculturais das crianças. Para tanto, foram realizadas considerações 
teórico-metodológicas sobre as representações sociais e as possibilidades de acesso às representações, que complexamente 
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se constituem em sociais e, ao mesmo tempo, em subjetivas. Para tanto, foi percorrido um distintivo caminho metodológico 
que contou com a participação de oito crianças que estudam numa escola da rede municipal de Ensino Fundamental I (de 
1ª a 4ª série) da cidade de Vinhedo (SP) em jogos-atividades, conforme uma dinâmica que permitiu conhecer características 
das citadas representações e suas relações com práticas sociais de mobilização da Cultura Matemática, segundo as experiên-
cias e vivências dos sujeitos. E, a partir do conhecimento daquelas características, foram realizados apontamentos relativos 
à Cultura Matemática presente na escola, bem como seu ensino e aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES SOCIAIS, CRIANÇAS, CULTURA MATEMÁTICA 

TÍTULO: O USO DE JOGOS NO ENSINO DA TEORIA ELEMENTAR DAS PROBABILIDADES
AUTOR(ES): FRANCISCO EVANGELISTA SOBRINHO 
RESUMO: O uso de Jogos no ensino da Teoria Elementar das Probabilidades Francisco Evangelista Sobrinho Mes-
trando em Ensino de Matemática Universidade Cruzeiro do Sul prof.francisco.mat@gmail.com Celi Espasandin Lopes 
Docente no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática Universidade Cruzeiro do Sul celilopes@
uol.com.br Resumo Este relato tem como finalidade socializar uma experiência prática da aplicação do “Jogo da Soma” 
como estratégia da situação significativa de aprendizagem, no ensino inicial do estudo da Probabilidade, para a construção 
do conhecimento dos alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola estadual da Diretoria Regional Guarulhos Sul 
da cidade Guarulhos, conforme conteúdo da Proposta Curricular do Estado de São Paulo do Caderno do Professor de 
Matemática 3º bimestre – 2008. O ensino da teoria elementar das probabilidades deve priorizar o senso crítico dos alunos, 
para que se tornem capazes de analisar as situações que contemplem o seu dia-a-dia, buscando a reflexão sobre os fatos. 
Para Jerônimo Cardano (1501 – 1576) tem sido creditado o início do estudo sobre a teoria das probabilidades, devido 
as suas observações sobre os jogos de azar, a partir delas ele destacou situações que envolviam a aleatoriedade. O jogo, 
como objeto cultural, pode ser um instrumento mediador para se introduzir conceitos ou explorá-los, contribuindo para 
a aprendizagem matemática. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, PRÁTICAS, JOGOS 

TÍTULO: A LINGUAGEM MATEMÁTICA NO LIVRO DIDÁTICO
AUTOR(ES): FREDERICO REIS MARQUES DE BRITO, LENI NOBRE DE OLIVEIRA 
RESUMO: Há bastante tempo o ensino de Matemática nas escolas brasileiras passa por sérios problemas, que parecem 
aumentar ano a ano. O que não é de todo conhecido é o conjunto das causas desse grave problema. No dia-a-dia escolar, ao 
corrigirmos exercícios, ao observarmos o desenvolvimento dos alunos em atividades e na correção das avaliações podemos 
verificar que parte significativa das dificuldades apresentadas pelos alunos estão na não apropriação da linguagem, mais do 
que na Matemática como corpo de conhecimentos e capacidades. Observamos que quando o aluno não tem clareza sobre 
a linguagem matemática ele se vê obrigado a memorizar uma série de “regras” que não lhe fazem nenhum sentido real. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais apregoam que a linguagem matemática deve ser compreendida como organizadora da 
visão de mundo e deve ser destacada com o enfoque da contextualização dos esquemas de seus padrões lógicos, em relação 
ao valor social e à sociabilidade, e entendida pelas intersecções que a aproximam da linguagem verbal. Em nossas últimas 
pesquisas nos debruçamos sobre a análise de livros didáticos de Matemática utilizados na escola básica e, à partir daí, nos 
propusemos a discutir como a linguagem Matemática influencia no processo de ensino-aprendizagem e de que forma ela 
é utilizada e construída pelo livro-didático e na sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LINGUAGEM MATEMÁTICA, LIVRO DIDÁTICO 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 8
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS: TECNOLÓGICAS E REFLEXIVAS COMO FACILITADORAS 
DA APRENDIZAGEM
AUTOR(ES): HELEN CRISTINA LIBERATORI 
RESUMO: Nesta pesquisa estudamos os efeitos da utilização de imagens visuais nas aulas de Matemática. Percebemos 
dificuldades na escrita e na resolução de problemas matemáticos por parte dos alunos e, para tentarmos solucionar esses 
problemas, buscamos subsídios em estratégias e ferramentas para a comunicação tecnológica de ensino, através de estí-
mulos visuais. Após os estudos e leituras de artigos no grupo GCOEM (Grupo Colaborativo em Educação Matemática), 
pensamos na possibilidade de aplicarmos uma metodologia diferenciada para possibilitar o desenvolvimento do trabalho 
reflexivo com Estatística em sala de aula. Percebemos que aplicar esse conteúdo em alunos de 5ª série de uma escola estadu-
al seria de extrema importância, visto que esse tema ficava em segundo plano nos planejamentos anuais. Foram escolhidas 
figuras de humor e gráficos com conteúdos estatísticos e, em seguida, foi elaborada uma apresentação no PowerPoint. Nos 
registros das análises que os alunos fizeram, observamos como as figuras de humor favoreceram a reflexão crítica, e os 
gráficos proporcionaram questionamentos, dando às aulas um diferencial significativo. Após a análise dos resultados pu-
demos observar que as estratégias didáticas, tanto as interativo-tecnológicas como as reflexivas, facilitaram a aprendizagem 
e a comunicação, no processamento do raciocínio lógico, dedutivo e probabilístico. Nossos estudos evidenciaram que a 
experiência de utilizar recursos tecnológicos como uma metodologia de sala de aula, proporcionou um maior interesse dos 
alunos nas aulas de Matemática. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COMUNICAÇÃO 
TECNOLÓGICA 



180

Leitura e Educação Matemática 

181

TÍTULO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA: UMA LEITURA DA BIBLIOGRAFIA ADOTADA 
NO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
AUTOR(ES): HÉLIO ROSETTI JÚNIOR 
RESUMO: Na educação matemática no Ensino Médio e Ensino Técnico, os conhecimentos de Matemática Comercial e 
Financeira são um grande fator de promoção da cidadania e de entendimento do ambiente econômico na sociedade. Esses 
conhecimentos devem ser dialogados no contexto das salas-de-aula levando-se em conta a evolução dessa área da mate-
mática, visando o posicionamento pessoal do aluno nas questões de finanças e proporcionando um referencial no tempo 
das operações quantitativas financeiras. O presente trabalho tem por finalidade analisar e discutir a Matemática Comercial e 
Financeira trabalhada pedagogicamente no currículo do Ensino Médio e Técnico, por meio da leitura e estudo da bibliogra-
fia adotada. Para tanto, foi escolhida uma amostra de sete títulos adotados no Ensino Médio e Técnico e foram analisados 
os objetivos, conteúdos, textos, modelos matemáticos e formas como a Matemática Financeira está sendo redigida pelos 
autores nessas obras didáticas, que são amplamente adotadas por escolas e redes de ensino. Os resultados dessa leitura dos 
capítulos no assunto em tela demonstram que o ensino de Matemática Comercial e Financeira na bibliografia tem pouca 
relação com a vida prática dos alunos e também das comunidades escolares. Verificou-se, ainda, que os conteúdos são quase 
padronizados para atendimento restrito das exigências dos PCNs. Isso acontece em detrimento de um texto e conteúdos 
bem elaborados, que poderiam apontar para um trabalho educacional edificante e significativo na vida escolar, profissional 
e social dos estudantes. 
PALAVRAS-CHAVE: MATEMÁTICA FINANCEIRA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LIVROS DIDÁTICOS 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE IDÉIAS SOBRE PROBABILIDADE DESENVOLVIDA POR ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDADES EXPLORATÓRIO-INVESTIGATIVAS.
AUTOR(ES): JAQUELINE APARECIDA FORATTO LIXANDRÃO SANTOS 
RESUMO: Este é um trabalho em andamento que surgiu da seguinte questão: Que idéias sobre probabilidade desenvol-
vem os alunos tendo como contexto atividades exploratório-investigativas? Para esse propósito está sendo elaborada uma 
sequência de atividades do tipo exploratório-investigativas tendo como contexto a probabilidade, que será desenvolvida em 
duas salas do 7º ano do ensino fundamental (com aproximadamente 30 alunos em cada sala), pela pesquisadora em uma 
escola da Rede Pública Estadual, onde ministra aulas. A pesquisa tem como objetivos identificar ideias probabilísticas que 
emergem do processo de comunicação (oral/escrita) tendo como contexto de sala de aula atividades exploratório-investi-
gativas e analisar o processo de produção de tais idéias em um contexto de interação e negociação em aulas exploratório-
investigativas. Tendo em vista a dinâmica das atividades, que é caracterizada pelo processo de exploração, formulação de 
questões e conjecturas, teste, reformulação e justificação de conjecturas e o objetivo da pesquisa, nossa análise se pautará na 
etapa de desenvolvimento e socialização das atividades por meio do diário de campo da professora, nos registros escritos e 
nas gravações de áudio e vídeo dos alunos. Acreditamos que o presente trabalho contribua com as pesquisas em estocástica, 
no ensino da probabilidade nas escolas e consequentemente no pensamento probabilístico dos estudantes. 
PALAVRAS-CHAVE: PROBABILIDADE, ESTOCÁSTICA, INVESTIGAÇõES ATEMÁTICAS 

TÍTULO: POR UMA ESTATÍSTICA PARA A CIDADANIA: TRABALHOS DE PROJETOS NO ENSINO 
MÉDIO 
AUTOR(ES): JEFFERSON BIAJONE 
RESUMO: O presente trabalho parte do pressuposto de que o estudo de conteúdos estatísticos previstos pelos Parâme-
tros Curriculares Nacionais do Ensino Médio na Matemática do Ensino Médio trata-se de importante momento formativo 
para a cidadania do aluno daquele nível de ensino, garantido que a aprendizagem da Estatística seja pautada pela análise de 
dados e não pelo tradicional viés da memorização de fórmulas e aplicação de algorítmicos. Nesse sentido, o texto relata 
a utilização de abordagem de ensino alternativa, o Trabalho de Projetos, para se ensinar e aprender Estatística por meio 
da realização de projeto em uma turma de alunos da segunda série do Ensino Médio de um colégio particular no interior 
do estado de São Paulo. Dos resultados obtidos pela experiência didático-pedagógica e pelo projeto desenvolvido pelos 
alunos nos vários enfoques que assumiu em torno de uma temática por eles escolhida, comprovou-se ser possível não só 
fomentar o preparo do aluno do Ensino Médio para uma cidadania consciente por intermédio de uma educação estatística 
crítica, como também (re)significar positivamente as atitudes dos alunos e do próprio professor-pesquisador, com relação 
à própria Matemática, seu ensino, aprendizagem e potencialidades enquanto saber chave para o exercício de uma cidadania 
crítica, participativa e consciente num mundo quantitativo como o de hoje.
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA NO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, TRABALHO DE PROJETOS 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA DE FORMADORES DE PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
AUTOR(ES): JOSÉ RONALDO MELO 
RESUMO: Neste estudo, apresentamos parte dos resultados de um trabalho de pesquisa, em andamento, em que estamos 
investigando como uma comunidade aprende e transforma suas práticas e saberes sobre formação de professores de ma-
temática. A pesquisa vem sendo desenvolvida com professores do curso de formação de professores para educação básica 
da universidade federal do Acre. Para os objetivos e perspectivas iniciais relacionadas nesse estudo, as narrativas de histórias 
de vida de professores, além de promover fontes de informações sobre a formação docente, constituíram-se como um 
instrumento valioso na compreesão das práticas, saberes e aprendizagens dos sujeitos envolvidos, assim como apontaram 
algumas pistas de como essas práticas, saberes e aprendizagens se modificam ou se naturalizam com as proposições de 
mudanças no currículo do curso estudado, particularmente no contexto do formador. As reflexões realizadas a partir das 
análises dessas narrativas apontaram para possibilidade de construção de um ambiente colaborativo capaz de promover 
formas de aprendizagens e reflexões na comunidade de formadores de professores de matemática, com a perspectiva de 
modificar certas práticas presentes na cultura dessa comunidade, que em nossa visão não contribuem para reprodução de 
um professor com compromisso político capaz de intervir na realidade presente, pautada pelo quadro de fracasso escolar 
frequentemente apresentado pelos indicadores educacionais. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS DE VIDA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA, CURRÍCULO 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: INVESTIGAÇõES MATEMÁTICAS EM ESTOCÁSTICA
AUTOR(ES): JOYCE FURLAN 
RESUMO: Este trabalho consiste em um relato de experiência em sala de aula voltado para a exploração de conceitos de esto-
cástica, desenvolvido com alunos de 8ª série do ensino fundamental e 3º série do ensino médio. Utilizamos atividades de cunho 
investigativo na perspectiva da resolução de problemas. A iniciativa de se trabalhar com este tema, partiu de um grupo colaborativo 
de pesquisa em Educação Matemática da Universidade São Francisco (campus de Itatiba), GRUCOMAT (Grupo colaborativo 
de matemática), sob a orientação das professoras Adair Mendes Nacarato e Regina Célia Grando. Para a realização das atividades, 
primeiramente, os alunos foram separados em grupos e foram desenvolvidas tarefas que lhes proporcionassem o contato com 
a linguagem em estocástica e com a estimativa de medidas de chances na ocorrência de determinados eventos. Estas atividades 
iniciais permitiram às professoras reconhecerem os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto. Dando continuidade à 
sequência de atividades os alunos trabalharam com o jogo “A travesisa do rio” ( APM - Associação de Professores de Matemá-
tica de Portugal). Além das regras do jogo, os alunos receberam também algumas atividades de intervenção sobre o jogo , com 
possibilidades de início do jogo, a fim de possibilitar a análise de jogo. Tais atividades foram elaboradas conjuntamente pelos 
participantes do GRUCOMAT e os alunos foram motivados a experimentá-las e discuti-las. No decorrer das atividades foram re-
alizadas situações de socialização das idéias produzidas pelos alunos. As análises das atividades e do jogo possibilitaram reconhecer 
como os estudantes manifestam e se apropriam dos conceitos relacionados à probabilidade, envolvendo sua linguagem, medida e 
formas de representação (distribuição normal, construção de histograma). 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, INVESTIGAÇõES MATEMÁTICAS , ESTOCÁSTICA 

TÍTULO: RESOLVENDO SITUAÇõES - PROBLEMAS A PARTIR DE UM PROJETO 
INTERDISCIPLINAR
AUTOR(ES): JULIANA BAGNE 
RESUMO: Este trabalho tem como propósito apresentar a análise de um trabalho interdisciplinar realizado numa escola 
municipal de Jundiaí. Há 3 anos esse trabalho traz aos alunos um conhecimento maior sobre as características dos felinos 
ameaçados de extinção e o habitat natural em que vivem. Utilizando-se assembléias semanais com estratégias didáticas 
discute-se também as causas e consequências dos crimes ambientais e os resultados dessa influência humana no meio 
ambiente. A solução encontrada foi a criação da ONG Mirim “Acho que ainda vejo um gatinho” no ano de 2007 cujo 
objetivo é auxiliar instituições que cuidam dessas espécies. Sendo assim, enfatizaremos nesta comunicação que o trabalho 
com assembléias é importante quando pensamos em desenvolver nos alunos atitudes críticas permeadas pela discussão, 
aceitação e respeito entre as opiniões divergentes. Além do trabalho semanal com assembléias, citaremos algumas atividades 
focalizadas na área de Matemática, destacando situações–problema pautadas na observação e interpretação de tabelas e 
gráficos, confrontando o tempo de vida dos animais, o comprimento do corpo, as características entre grandes e pequenos 
felinos, quantidade de filhotes, comparação do número de animais vítimas de tráfico sobreviventes ou não, localização 
geográfica, entre outros. Autores como Araujo e Aquino (2001), Delval (2008), Diniz (2001), Grando (2000 ; 2004), La 
Talle (2004), Macedo (2000), Nacarato (2005) entre outros subsidiaram nossas compreensões. Logo, é possível afirmar 
que as assembléias e os outros momentos de diálogo e de resolução de problemas nos permitem deliberar a respeito dos 
temas que nos interessam, acordar soluções, normas e propósitos de ação, melhorar a compreensão mútua e, finalmente, 
sentirmo-nos mais comprometidos com as decisões a serem adotadas no espaço escolar e fora dele.
PALAVRAS-CHAVE: SITUAÇõES - PROBLEMAS, PROJETO INTERDISCIPLINAR, MATEMÁTICA 

TÍTULO: COMPREENSÃO LEITORA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
AUTOR(ES): KÁTIA LEAL REIS DE MELO, JULIANA SIMPLÍCIO DE MELO 
RESUMO: Este trabalho busca investigar a relação entre compreensão leitora e resolução de problemas matemáticos, 
focando a leitura como instrumento para outras aprendizagens. As pesquisas das últimas décadas têm evidenciado que 
muitas das dificuldades dos alunos, ao longo da escolaridade, são provenientes do fato de que muitos não compreendem o 
que leem. Sabendo que é papel do professor criar oportunidades que permitam o desenvolvimento de processos cognitivos 
que levem à compreensão leitora, destaca-se a importância do mesmo perceber no problema de matemática um gênero 
textual a ser abordado tanto nas aulas de língua portuguesa, como nas de matemática, já que a capacidade de entender e 
produzir textos são fundamentais em qualquer disciplina. Com a intenção de verificar se os alunos que têm boa compre-
ensão leitora têm melhor desempenho na resolução de problemas matemáticos, foram realizadas, individualmente, com 
alunos do 1º ano do 2º ciclo do ensino fundamental atividades de compreensão leitora de um texto do gênero “história“ 
e após estas atividades foi proposto que resolvessem problemas matemáticos. Enquanto resolviam os problemas, foi feita 
a observação para identificar possíveis estratégias que os alunos viessem a utilizar para construir sua compreensão. Após a 
resolução de cada problema, era solicitado que “narrassem/explicassem“ como tinham chegado àquela solução. Os dados 
desta pesquisa apontam para uma relação entre o desempenho nas atividades de resolução de problemas e de compreensão 
leitora, caracterizada pelo fato de que os alunos que apresentaram melhor compreensão leitora também tiveram melhor 
desempenho tanto na compreensão dos enunciados como na resolução dos problemas matemáticos. Levando em conta os 
dados trazidos por este trabalho, constata-se a necessidade de se investir em práticas de letura que trabalhem com a leitura 
e compreensão do gênero textual “problemas matemáticos“, bem como o ensino de estratégias que ajudem os alunos na 
compreensão deste e de outros gêneros textuais.
PALAVRAS-CHAVE: COMPREENSÃO LEITORA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, 
INTERDISCIPLINARIDADE 
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TÍTULO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO: HISTÓRIAS DE COLABORAÇÃO
AUTOR(ES): KELI CRISTINA CONTI 
RESUMO: O artigo é resultado de nosso desejo de compartilhar saberes e experiências numa proposta colaborativa 
vivenciada por nós, professoras e estagiários licenciandos em Matemática, em nossas aulas, nos espaços escolares, nas reuni-
ões que ocorreram e em nossas discussões e reflexões. Apresentaremos nossos contextos, o que entendemos como grupo 
colaborativo baseado em nossas leituras e participação em um grupo com essa prática. Descreveremos e analisaremos uma 
experiência vivenciada em uma sala de aula com alunos da Educação de Jovens e Adultos do Segundo Segmento do Ensino 
Fundamental e uma vivenciada com alunos de 5.ª, 6.ª e 7.ª séries do Ensino Fundamental, em uma escola rural, ambas esco-
las públicas do interior do Estado de São Paulo. Nossa análise se deu a partir de trechos selecionados dos diários de campo 
dos licenciandos acolhidos por nós em 2007 e 2008, dos indícios, reflexões e percepções que tivemos durante o período 
em que desenvolvemos os trabalhos e também através de nossas reflexões posteriores. Pretendemos mostrar as mudanças 
que foram ocorrendo durante o processo, algumas contribuições para o desenvolvimento profissional dos estagiários e das 
professoras, para a dinâmica das aulas, para o ensino de Matemática e indicar caminhos para repensar a prática de formação 
de professores e estágio que tem sido desenvolvida atualmente. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO SUPERVISIONADO, COLABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

TÍTULO: DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS REVELAM AS CRENÇAS, AS DIFICULDADES E AS 
EXPECTATIVA COM A MATEMÁTICA.
AUTOR(ES): KELLY C. BETERELI A. BABOSA 
RESUMO: Kelly C. Betereli A. Barbosa - profª rede municipal de Itatiba e pesquisadora do projeto de Iniciação Científica. 
Diferentes gêneros textuais revelam as crenças, as dificuldades e as expectativas com a matemática. As questões relativas à 
leitura e à escrita nas aulas de Matemática vêm se fazendo presentes nos currículos internacionais desde a década de 1980 e 
muitas produções têm chegado até nós. No Brasil esta tendência é mais recente e vem sendo, de certa forma, discutida em 
eventos como o Congresso de Leitura do Brasil (COLE) – que desde 2003 passou a contar com o Seminário de Educação 
Matemática. Essa constatação motivou a realização da presente pesquisa cujo objetivo centra-se na análise das produções 
escritas dos alunos em três diferentes gêneros: texto de abertura, cartas e relatório de entrada múltipla. Assim, em nossa 
participação no presente evento, destacaremos essas produções com alunos de 6ª e 8ª séries do ensino fundamental na qual 
os alunos escreveram suas crenças e expectativas quanto à Matemática e seu ensino. Nas falas desses alunos identificamos 
crenças como: Matemática como ferramenta (competência de cálculo); matemática como ferramenta para o trabalho/
futuro; relação emocional/afetiva com a matemática; valorização da matemática como filtro social; relação como o pro-
fessor; o sucesso é decorrente do esforço pessoal; e desejo pelo conhecimento. Além de suas dificuldades em conteúdos 
considerados pelo professor da classe como já aprendido. 
PALAVRAS-CHAVE: POTENCIALIDADES, REFLEXõES, CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: SABERES MATEMÁTICOS PRODUZIDOS POR MÃES E A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DE 
SEUS FILHOS 
AUTOR(ES): KLINGER TEODORO CIRÍACO 
RESUMO: Este trabalho relata o encaminhamento de uma pesquisa realizada pelo autor, em que se investigam as pos-
síveis relações entre as práticas de letramento matemático de mães de uma escola de meios populares e as implicações no 
desenvolvimento escolar de seus filhos. A figura materna se apresenta no contexto extra-escolar pesquisado, como princi-
pal responsável pela educação escolar do filho. Letramento matemático é aqui entendido como a utilização da matemática 
no contexto social e questiona-se se essas práticas, além de exercidas nesse âmbito, permitem conexões com as práticas 
escolarizadas. A Matemática, apreciada como produto cultural, tem sua história determinada por condições econômicas, 
sociais e culturais variadas, às quais se vincula o nível de letramento dos indivíduos. Assim, entender possíveis relações entre 
o uso da matemática no dia-a-dia por um grupo de mães de uma escola da periferia do município de Três Lagoas – MS, 
bem como as possibilidades de sua utilização enquanto meio de ‘letrar’ matematicamente seus filhos, constitui-se como 
importante contribuição para o ensino-aprendizagem da matemática na escola. Utiliza-se como opção metodológica a 
pesquisa qualitativa segundo pressupostos de Lüdke e André (1986), Flick (2004) e a análise de conteúdo de Bardin (2002) 
para o tratamento dos dados. A fundamentação das questões discutidas no âmbito da Educação Matemática baseia-se em 
D´Ambrósio (1986), Toledo (2004), Fonseca (2004) e Bicudo (1997) seu embasamento. Os dados aqui apresentados serão 
teoricamente aprofundados no decorrente ano (2009) em que se desenvolve o trabalho de conclusão do curso de gradua-
ção em Pedagogia, gerador da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE MÃES, LETRAMENTO MATEMÁTICO, SABER POPULAR E ESCOLAR 

TÍTULO: HISTÓRIAS INFANTIS NA SALA DE AULA: RELATO DE UMA EXPERÊNCIA DOCENTE
AUTOR(ES): LAÍS CECÍLIA DE ASSUNÇÃO 
RESUMO: O trabalho apresentado refere-se a uma experiência didático-pedagógica decorrente da participação da autora na 
Atividade Curricular Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão (ACIEPE) - Histórias Infantis e Matemática nas Séries Iniciais, 
desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, no ano de 2007, oportunidade em que, num trabalho colaborativo de 
formação continuada, estudou, planejou e confeccionou um livro de história infantil denominado “Passeio à Fazenda: a grande 
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festa”, conectando a literatura infantil com atividades relacionadas a conteúdos matemáticos. O livro, concebido a partir do 
contexto vivenciado no cotidiano escolar da autora, envolveu aspectos do bairro em que a escola se localiza, portanto, familiar 
aos seus alunos. No seu enredo, a organização de uma festa de aniversário de um dos personagens é o pretexto para colocar os 
alunos em ação e resolverem problemas aritméticos. Em 2008, dando continuidade ao projeto, foram planejadas atividades a 
partir desse livro e, posteriormente, implementadas para uma das turmas de 2º ano da escola, na qual a autora estava lecionan-
do. Participaram da atividade 18 alunos. A sequência didática foi planejada com o objetivo de desenvolver outras competências 
e habilidades para o Tratamento da Informação, na qual os alunos levantaram hipóteses e dados. Durante as atividades desen-
volvidas, os alunos construíram tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas, socializaram as estratégias pessoais utilizadas na 
resolução de problemas e na produção de registros, validaram as hipóteses inicialmente levantadas e colaboraram com seus 
pares para a sistematização dos conceitos aprendidos. O envolvimento das crianças com a sequência didática proposta foi 
o ponto alto da experiência que, além de relacionarem a literatura com a matemática, puderam perceber suas habilidades e 
competências pessoais, estimulando o senso crítico, a autonomia e a socialização do conhecimento, elevando a auto-estima e 
refletindo positivamente no desempenho deles no processo de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL E MATEMÁTICA, ENSINO-APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

TÍTULO: IVESTIGAÇõES MATEMÁTICAS EM ESTOCÁSTICA
AUTOR(ES): LIA MARQUES MAROCCI 
RESUMO: Este trabalho consiste em um relato de experiência em sala de aula, voltado para a exploração de conceitos de 
estocástica, desenvolvido com alunos de 8ª série do ensino fundamental e 3º série do ensino médio. Utilizamos atividades 
de cunho investigativo na perspectiva da resolução de problemas. A iniciativa de se trabalhar com este tema, partiu de 
um grupo colaborativo de pesquisa em Educação Matemática da Universidade São Francisco (campus de Itatiba), GRU-
COMAT (Grupo colaborativo de matemática), sob a orientação das professoras Adair Mendes Nacarato e Regina Célia 
Grando. Para a realização das atividades, primeiramente, os alunos foram separados em grupos e foram desenvolvidas 
tarefas que lhes proporcionassem o contato com a linguagem em estocástica e com a estimativa de medidas de chances na 
ocorrência de determinados eventos. Essas atividades iniciais permitiram às professoras reconhecerem os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre o assunto. Dando continuidade à sequência de atividades os alunos trabalharam com o jogo “A 
travesisa do rio” ( APM - Associação de Professores de Matemática de Portugal). Além das regras do jogo, os alunos rece-
beram também algumas atividades de intervenção sobre o jogo , com possibilidades de início do jogo, a fim de possibilitar 
a análise de jogo. Tais atividades foram elaboradas conjuntamente pelos participantes do GRUCOMAT e os alunos foram 
motivados a experimentá-las e discuti-las. No decorrer das atividades foram realizadas situações de socialização das idéias 
produzidas pelos alunos. As análises das atividades e do jogo possibilitaram reconhecer como os estudantes manifestam e 
se apropriam dos conceitos relacionados à probabilidade, envolvendo sua linguagem, medida e formas de representação 
(distribuição normal, construção de histograma). 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, INVESTIGAÇõES MATEMÁTICAS, ESTOCÁSTICA 

TÍTULO: APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS
AUTOR(ES): LIALDA BEZERRA CAVALCANTI 
RESUMO: A iniciativa deste artigo é decorrente de um trabalho de pesquisa que subsidiou estudos de temas para ementa 
da disciplina Laboratório e Prática de ensino em Matemática do IFPE/ UAB na modalidade EaD nos dois primeiros se-
mestre do curso em 2007/2008, com reflexões de que não existe fórmulas mágicas para ensinar matemática, mas depende 
da concepção de trabalho pedagógico que propicie a construção dos conteúdos com significados. Tendo em vista que os 
conceitos se articulam numa rede de conhecimentos, a tendência de ensino na abordagem por resolução de problemas 
permite, na trilha do saber matemático, acionar e desenvolver estratégias suscetíveis para ampliação e transferência de um 
conhecimento para novas situações de aprendizagem. O trabalho desenvolvido está baseado nos princípios da arte de re-
solver problemas propostos por Polya (1995) visando propiciar ao aprendiz a mobilização de conhecimentos num processo 
de reflexão quanto ao caminho a ser utilizado com tomada de decisões eficazes a partir do uso das informações que se 
dispõe na situação proposta. Nesse contexto, apresentamos uma breve discussão sobre este tema, objetivando mostrar que 
as teorias educacionais podem ser utilizadas na prática escolar numa ação conjunta de comprometimento entre educandos 
e educadores para melhorar a prática pedagógica e qualidade das aulas de Matemática. 
PALAVRAS-CHAVE: ABORDAGEM DE ENSINO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, SABER MATEMÁTICO 

TÍTULO: CONFLITOS DE OPINIõES EM UM GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
PROPORCIONADO PELA LEITURA DE NARRATIVAS ESCRITAS POR PROFESSORES
AUTOR(ES): LUANA TORICELLI, REGINA CÉLIA GRANDO 
RESUMO: Essa comunicação faz parte de uma dissertação de mestrado que buscou investigar em que medida as práticas 
colaborativas adotadas como estratégias formativas num grupo de estudos e pesquisas com alunas da Pedagogia contri-
buem para a (re)significação do ensino de matemática. Analisamos as diferentes estratégias formativas promotoras de 
aprendizagem docente, culminando num processo de produção compartilhada dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), 
e o processo de aprendizagem no duplo sentido: das licenciandas como futuras professoras que ensinarão matemática na 
Educação Básica e da pesquisadora, como formadora. A análise dos dados foi realizada em três momentos do grupo: 1º 
momento: A constituição do grupo - o desafio do começo; 2º momento: A dificuldade de se manter juntas; 3º momento: 
O desespero: Eu tenho que entregar o TCC no mês que vem! Analisamos as estratégias formativas que proporcionaram 
momentos de reflexão e aprendizagem nesse grupo sobre a matemática e seu ensino. Destacamos a leitura de narrativas 
escritas por professores como uma estratégia significativa para as participantes. Analisamos, também, dois casos de duas 
participantes que realizaram uma pesquisa relativa à matemática, mostrando a pesquisa-ação como uma estratégia forma-
tiva. Os resultados oferecem indicações para a formação de professores que ensinam matemática nas séries iniciais do 
ensino fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GRUPOS COLABORATIVOS, SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14

TÍTULO: O ENSINO DE MATEMÁTICA E CONCEPÇõES SOBRE LETRAMENTO/NUMERAMENTO 
DE PROFESSORES QUE TRABALHAM EM TURMAS DE EJA
AUTOR(ES): LUCIANA GETIRANA DE SANTANA, NUBIA VERGETT 
RESUMO: Este trabalho visa fomentar a discussão em torno da formação de professores apresentando possibi-
lidades para a pesquisa no campo da Formação de Professores que Ensinam Matemática. Quando olhamos para 
as salas de aula de Educação de Jovens e Adultos - EJA - encontramos verdadeiros mosaicos culturais constituídos 
por estudantes procedentes das mais variadas faixas etárias e grupos étnicos. Com este mesmo olhar encontra-
mos educadores que ajudam a colorir estes mosaicos com suas diferentes crenças sobre o ensino de matemática 
e concepções sobre letramento/numeramento. Percebemos o aumento do número de alunos da EJA que se 
matriculam no Programa de Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – PEJA 
II - com pouca habilidade de leitura e de escrita, analfabetos funcionais. Essas dificuldades constituem obstáculos 
para a progressão escolar desses estudantes. Nesse sentido, a preocupação com a leitura e escrita deixa de ser uma 
obrigação/privilégio do professor de Língua Portuguesa passando a ser responsabilidade de todos os profissionais 
que trabalham no espaço escolar, inclusive dos professores de Matemática que, na maioria das vezes, se eximem 
desta tarefa, alegando que não lhes cabe ou que não possuem formação para “tratar destes assuntos”. As várias 
leituras, estudos, debates e a própria experiência em sala de aula de EJA, nos instigaram a tecer algumas reflexões: 
A formação de professores de Matemática desenvolve e estimula a capacidade de re-significação de conceitos e 
valores na EJA? A ação pedagógica direcionada a EJA considera as especificidades pertinentes a esse grupo no 
que tange à leitura, à escrita e às estratégias de cálculos? Neste trabalho pretendemos trazer à tona algumas ques-
tões referentes ao trabalho pedagógico do Professor de Matemática da Educação de Jovens e Adultos e apontar 
caminhos em relação às questões levantadas anteriormente. 
PALAVRAS-CHAVE: EJA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA INTERPRETAÇÃO MATEMÁTICA: DUAS PRÁTICAS 
QUE NÃO PODEM SE DISTANCIAR
AUTOR(ES): LUCIANA MORAIS DOMINGUES 
RESUMO: A maioria dos alunos refere-se à matemática como algo difícil, que muitas vezes não tem utilidade 
prática, acredita-se, entretanto, que a solução a esses pensamentos seria constatação da falta de bases interliga-
das com a prática. Sendo imprescindível o professor dessa disciplina conduzir o aluno e, por seguinte, levá-lo 
sempre aos modos aplicativos do seu cotidiano. Nesse sentido, é notório que a leitura é indispensável para a 
formação humana; o contato do ser humano com a diversidade de gêneros textuais possibilita ao homem ser 
livre, pois a leitura medeia o processo de transformação que assegura aos indivíduos serem construtores de uma 
vida mais independente e segura. Nessa perspectiva, o trabalho está alicerçado na literatura infantil dentro da 
ótica da matemática, pois se trabalhada de modo adequado em sala de aula, pode unir sensibilidade e conheci-
mento e levar o leitor a instigar reflexões, pois o professor em sala de aula pode criar situações que estimulem 
a familiarização e a compreensão com a linguagem matemática. Observa-se, contudo, o grande distanciamento 
nos dias atuais da linguagem matemática com a leitura, visto que é sabido que essa barreira existe em sala de 
aula, sendo de suma importância aplicar conceitos matemáticos à realidade do aluno. Para isso é necessário que 
existam atividades desde a mais tenra idade, pois estes sujeitos estabelecerão conexões da matemática com a 
literatura. Logo, as crianças ganharão aptidões que serão pré-requisitos para obterem pensamentos analíticos 
e criativos e os envolver na resolução de problemas mais complexos. Portanto, cabe ao professor desenvolver 
competências e conteúdos nos quais ele passa de transmissor do conhecimento a facilitador da aprendizagem. 
Isto significa que o professor deve deixar de ser o repassador do conhecimento e passar a ser o criador de am-
bientes de leitura/aprendizagem no processo de desenvolvimento intelectual do aluno.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E MATEMÁTICA, LITERATURA INFANTIL, FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 

TÍTULO: TAREFAS INVESTIGATIVAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM EVENTO DE 
LETRAMENTO
AUTOR(ES): LUCIANE DE FATIMA BERTINI, CARMEN LUCIA BRANCAGLION PASSOS 
RESUMO: O trabalho apresenta discussões e reflexões a respeito da possível relação entre uma aula de matemática base-
ada em tarefas investigativas e um evento de letramento, uma vez que essas propõem uma mudança na dinâmica da sala de 
aula, envolvendo os estudantes de forma mais ativa em sua aprendizagem, estimulando o trabalho em grupo, a criatividade, 
a comunicação e a reflexão. Os dados analisados dizem respeito a uma pesquisa realizada com a professora e os estudantes 
de uma terceira série do ensino fundamental de uma escola pública municipal, que envolveu uma relação de parceria entre 
a professora e a pesquisadora nos momentos de estudo, preparação e reflexão sobre as tarefas investigativas utilizadas com 
os estudantes em sala de aula. Observou-se que as tarefas investigativas podem representar também um evento de letra-
mento contribuindo para esse processo na medida em que propõem aos estudantes reflexões não apenas sobre conceitos 
matemáticos, mas também, sobre sua forma de se comunicar oralmente e por meio de registros escritos. Essa possibilidade 
revela a viabilidade de se utilizar esse tipo de tarefa já nas séries iniciais e, mais do que isso, aponta para sua potencialidade 
justamente por ser realizada nessas séries, nas quais o estudante está aprendendo a fazer uso dos diferentes tipos de textos 
para registrar e para comunicar suas ideias.
PALAVRAS-CHAVE: TAREFAS INVESTIGATIVAS, SÉRIES INICIAIS, LETRAMENTO 
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TÍTULO: FUNÇõES QUADRÁTICAS NOS LIVROS DIDÁTICOS SOB A ÒTICA DA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS
AUTOR(ES): LUCICLEIDE LAVOR TERTO, NORMA SUELY GOMES ALLEVATO 
RESUMO: O presente artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa desenvolvida junto à Universidade Cruzeiro 
do Sul – São Paulo/SP, que realizou um estudo analítico de livros didáticos de Matemática de 1º ano do Ensino Médio. O 
objetivo da pesquisa foi analisar de que forma o livro didático apresenta o conteúdo de função quadrática sob a ótica da 
Resolução de Problemas. Foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa, empregando, essencialmente, o método da 
análise de conteúdo. Este trabalho apresenta estudos sobre a importância do livro didático, orientações fornecidas pelos 
documentos oficiais sobre esses temas. Também desenvolve um estudo sobre a Resolução de Problemas sob a perspectiva 
e concepções de alguns autores de livros didáticos e pesquisadores. Em particular serão discutidas as concepções de ensinar 
“sobre”, ensinar “para” e ensinar “através” da resolução de problemas. São apresentados e analisados dados obtidos da 
análise de livros didáticos entre os indicados pelo MEC, e inseridos no Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 
– 2009 (PNLEM/2009). Dentre os resultados obtidos, observou-se que, em geral, os livros estão fortemente inseridos na 
concepção de ensinar “para” a resolução de problemas. Essa concepção configura a resolução de problemas como uma 
atividade que os alunos só podem realizar após a introdução de um novo conceito ou após o treino de alguma habilidade 
ou algoritmo de cálculo. Também se pôde constatar em que medida e sob que aspectos os livros estão de acordo com os 
documentos oficiais. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, FUNÇÃO QUADRÁTICA 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM CRIANÇAS DE SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): LUCIENE NEVES DA SILVA SANCHES, KARINA PEREZ GUIMARÃES 
RESUMO: KARINA PEREZ GUIMARÃES LUCIENE NEVES DA SILVA SANCHES União das Escolas do Grupo 
FAIMI de Educação (UniFAIMI) Neste trabalho pretendeu-se identificar estratégias utilizadas pelos sujeitos na resolução 
escrita de problemas matemáticos envolvendo as operações aritméticas fundamentais. A fundamentação teórica pautou-se 
na Epistemologia Genética de Piaget. Participaram do estudo 24 crianças do 2o ano do Ensino Fundamental de uma escola 
do interior de São Paulo. Foram aplicados três problemas envolvendo as operações aritméticas fundamentais (SMOLE, 
2000 e 2001). Apresentaremos o problema que envolveu a estrutura aditiva: “Numa caverna havia 12 vampiros e 5 mor-
cegos. Era noite de lua cheia e uma bruxa transformou todos os morcegos em vampiros. Quantos vampiros ficaram?” A 
pontuação do problema variou de 0 a 1 ponto, destacando os diferentes tipos de procedimentos de resolução adotados 
pelas crianças. Na análise dos resultados, foram consideradas nove possibilidades de respostas diferentes utilizadas pelas 
crianças. Dos 83% que acertaram o problema, o maior índice (21%) corresponde ao uso da adição com ilustração; 9% acer-
taram o raciocínio, mas erraram na soma e os 8% restantes erraram o problema ao fazer o cálculo mental (com ilustração) 
ou porque simplesmente copiaram um dos números do enunciado, fazendo uma operação qualquer. Constatou-se que uma 
das maiores dificuldades das crianças concentrou-se em encontrar a estratégia adequada e a utilização da operação aritméti-
ca correspondente. O estudo revela a necessidade do professor rever sua postura e metodologia no ensino da matemática, 
principalmente em relação ao trabalho com resolução de problemas. Diante disso, é preciso valorizar o pensamento da 
criança, o processo utilizado por ela para se chegar à resolução. Nesse sentido, o trabalho com resolução de problemas no 
ensino da matemática pode contribuir para a autonomia da criança ao respeitar sua maneira de pensar.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA MATEMÁTICA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, CONSTRUTIVISMO 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14

TÍTULO: INFORMAÇõES SOBRE COMO OS PROFESSORES LIDAM COM AS PRODUÇõES 
DISCENTES: A CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS.
AUTOR(ES): LUCÍOLA CASTILHO OLIVEIRA PINHEIRO 
RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa, que descreve e analisa como são desenvolvi-
das as correções de exercícios durante aulas de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Teve como objetivo 
investigar como um grupo de professores dos anos iniciais lida com a produção matemática discente, sobretudo em relação 
aos erros cometidos, focando a atuação de ambos durante episódios de correção. Considero que um olhar mais acurado 
sobre os episódios de correção de exercícios permite investigar se tais professores valorizam a escuta dos alunos e suas 
diferentes estratégias de solução de problemas. Resultado do processo de preparação de dissertação para o Mestrado em 
Ensino da Matemática, oferecido pela UFRJ, a pesquisa envolveu a análise da prática de 30 professores do Rio de Janeiro, 
entrevistados e observados por auxiliares de pesquisa por quatro aulas seguidas de matemática, utilizando instrumentos 
padronizados. Os resultados da análise evidenciam quais fatores são valorizados durante a correção e se os erros são 
encarados como trampolins para a aprendizagem. Foram identificados fatores oriundos da prática docente que ajudam a 
compreender alguns dos erros presentes nas aulas observadas, agrupados segundo um ensino que valoriza as regras sem 
significado, ou formulações imprecisas ou incorretas de atividades. Os resultados reforçam a necessidade de revisão dos 
currículos da formação inicial de professores, bem como o investimento em programas de formação continuada, que opor-
tunizem a construção de conceitos e estratégias matemáticas pelos professores, de modo que estes possam atender às suas 
atribuições de modo mais eficaz. Para análise dos dados recorreu-se aos princípios da análise de conteúdos (BARDIN). 
Ball, Borasi, Belfort e Cury contribuíram para a discussão dos resultados que evidenciam a influência da concepção docente 
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sobre ensino de matemática nos erros cometidos pelos alunos, nas dificuldades conceituais do professor e suas estratégias 
de utilização de produções discentes consideradas erradas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, ANÁLISE DE ERROS, ANOS INICIAIS 

TÍTULO: CIDADANIA E MATEMÁTICA NO COTIDIANO DE CRIANÇAS
AUTOR(ES): LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA, CRISTINA CLEMENTE RIBEIRO 
RESUMO: Em 2008, no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp - UERJ), realizamos duas iniciativas 
didáticas no ensino de Matemática no 5º ano que merecem destaque. A primeira refere-se às reflexões sobre grandezas e 
medidas e, a segunda, à construção de gráficos como forma de tratamento de informações. Depois de realizar diversos 
desafios matemáticos, encontramos algumas dificuldades de interpretação e escrita da parte dos estudantes, seja na com-
preensão da representação de medidas, seja na construção dos gráficos. Para tentar superar essas dificuldades, resolvemos 
utilizar estratégias didáticas não convencionais. Primeiramente solicitamos aos estudantes que fizessem fotografias das 
representações equivocadas das medidas e grandezas que existem no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, como por 
exemplo, as velocidades representadas pelas placas de trânsito, a representação das medidas de comprimento, massa e 
tempo, existente em diversos lugares como supermercados, lojas, etc. O objetivo era o registro das representações errôneas 
e das confusões sobre as diversas medidas, para ao final, compilar cartazes educativos na escola, mostrando a forma correta 
de representação das mesmas. A segunda atividade foi a construção de gráficos no computador, para tentar superar uma 
série de equívocos na representação gráfica, principalmente na proporcionalidade das frequências no eixo horizontal e 
vertical, mas também na ausência de legendas e títulos. Partindo do cotidiano das crianças, concluímos que estas iniciativas 
revelaram a importância, na Educação Matemática, da leitura de diferentes tipos de textos e da pesquisa sobre o cotidiano, 
no qual a Matemática contribui para o exercício da cidadania e um melhor entendimento do mundo que rodeia a infância. 
Neste sentido, tentamos demonstrar às crianças que a Matemática não é algo abstrato e longe de seu cotidiano, mas sempre 
presente, na medida em que, com suas ferramentas, ajuda no entendimento do mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA , LINGUAGEM MATEMÁTICA , CIDADANIA 

TÍTULO: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA A PARTIR DE 
ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA
AUTOR(ES): MARCELO LEON CAFFÉ DE OLIVEIRA 
RESUMO: Neste trabalho, fruto da análise de experiências vividas na Educação Básica e no Ensino Superior, objetivo apontar 
possibilidades e gerar reflexões sobre a utilização de leitura e produção de textos em atividades de Modelagem Matemática. Muitos 
estudos encontrados na literatura da área de Educação Matemática têm apresentado, nos últimos anos, a Modelagem Matemática 
como uma importante proposta de inovação para a matemática escolar. Em geral, nesses estudos, a Modelagem Matemática tem 
sido apresentada como uma abordagem de problemas não matemáticos do dia-a-dia ou de outras áreas do conhecimento resolvi-
dos por meio da matemática. A organização das aulas de matemática através de atividades de Modelagem Matemática pressupõe 
algumas etapas, muitas vezes implementadas simultaneamente, que podem ser executadas pelos alunos sob a orientação do pro-
fessor: escolha de um tema não matemático, levantamento de informações sobre esse tema, redação do problema a ser resolvido 
por meio da matemática, levantamento e simplificação das variáveis envolvidas no problema, construção da solução do problema 
e validação desta solução. Em todo esse processo, alunos e professor estão envolvidos em levantamento de fontes – bibliográ-
ficas, documentais, orais, etc. - relacionadas ao tema não matemático escolhido, leituras e produções de textos com objetivos de 
formular o problema a ser resolvido, levantar dados para resolver esse problema e apresentar a solução encontrada. Durante o 
desenvolvimento das atividades de Modelagem Matemática podem ser utilizados, com o objetivo de ensinar matemática, tanto 
textos que foram, quanto textos que não foram produzidos com esse objetivo, bem como textos que para serem entendidos de-
mandam conhecimentos matemáticos, sem que o objetivo principal seja ensinar matemática. Em todo esse processo os alunos são 
incentivados a ler e produzir textos durante as aulas de matemática, além de ter a possibilidade de, sob a orientação do professor, 
construir autonomia no processo de construção do próprio conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE MATEMÁTICA, MODELAGEM MATEMÁTICA, LEITURA E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

TÍTULO: ESTRUTURAS COGNITIVAS TRABALHADAS NA PRÉ ESCOLA QUE FACILITAM 
A CONSTRUÇÃO ADEQUADA DE CONCEITOS MATEMÁTICO NA EXPECTATIVA DE 
APRENDIZAGEM NAS SÉRIES POSTERIORES 
AUTOR(ES): MARCIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 
RESUMO: O conhecimento numérico da criança origina-se através das relações mediadoras e convivência com situações 
cotidianas no ambiente familiar, segundo Vigotski, citado por MOYSÉS (2001) é no processo de interação social que 
ocorre o desenvolvimento do pensamento infantil. A presença dos números é comum e frequente nas atividades lúdicas 
de contar e medir em diferentes circunstâncias. A criança opera procedimentos matemáticos de acordo com a sua própria 
compreensão em situações cotidianas que ocorrem nos grupos sociais dos quais participa ativamente. Segundo FONSECA 
et CARDOSO, nessa perspectiva implica a possibilidade de trabalhar assuntos diretamente relacionados à prática social 
dos alunos para a construção de estratégias de leitura crítica (2005). A aprendizagem da criança inicia-se muito antes da 
aprendizagem formal, Vygotsky (2006), ao escrever sobre aprendizagem e desenvolvimento em idade escolar, afirma que a 
criança já passou por uma aprendizagem aritmética própria, muito antes de se intregar na escola. A presente comunicação 
pretende apresentar uma proposta de estudo sobre aprendizagem aritmética com o auxílio da Literatura Infantil de modo 
a promover o conhecimento sobre diferentes linguagens matemática, a partir de diferentes conceitos, com o propósito de 
auxiliar a criança transpor conhecimentos, relacionando diferentes áreas de investigação e leitura de dados, intencionando 
desafiá-la a que vá se percebendo na e pela própria prática, sujeito capaz de saber. (FREIRE, 1997). Aprender e ensinar a 
linguagem encantadora da matemática na educação infantil, de acordo com Gimenez( 2006) aponta para a necessidade de 
discutir e dialogar com profissionais da área sobre a importância do ensino aprendizagem matemática na infância com base 
em experiências cotidianas bem organizadas pela atividade escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM ARITMÉTICA, LINGUAGEM MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DE 
CONCEITOS 
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TÍTULO: AS POTENCIALIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DAS REDES COMUNICATIVAS- 
BLOGS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
AUTOR(ES): MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA 
RESUMO: Nos tempos atuais, a Internet se configura como um novo meio de comunicação que pode nos aju-
dar rever, ampliar e modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender. “Sabe-se que as possibilidades 
pedagógicas de uso da Internet como ferramenta educacional estão se tornando cada vez maiores, a cada dia 
surgem novas maneiras de usar a rede como recurso para enriquecer e propiciar novas formas de se conceber 
o processo educativo” (Miskulin, 1999). Os blogs surgiram como uma rede propícia a desenvolver cenários de 
interação, democratizando definitivamente o acesso à comunicação e ao conhecimento. Por meio dos blogs as 
discussões romperam as paredes da sala de aula, confirmando as palavras de Paulo Freire (1996): “É preciso 
levar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo”. Os blogs permitem ampliar o espaço educacional de 
professores e alunos, aumentando a possibilidade de compartilhar informações de forma criativa e prazerosa, 
já que oferece um espaço no qual os alunos são escritores, leitores e pesquisadores do próprio conhecimento 
matemático. A própria linguagem dos blogs permite a socialização por meio de comentários e faz com que os 
estudantes se sintam motivados a inovar com mais liberdade, criatividade, autonomia e assim possam transver 
o mundo. Para explorar esse potencial foi criado um blog matemático , com alunos do Ensino Fundamental (6º 
ao 8º anos) do Colégio Uirapuru – Sorocaba/SP, que se tornou a matriz de uma rede que hoje conta com mais 
de 130 blogs matemáticos. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, BLOG, MATEMÁTICA 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 15

TÍTULO: AS PRÁTICAS COLABORATIVAS E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA VILELA MENDONÇA PINTO COELHO 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, inserida na vertente de 
Desenvolvimento Profissional de Professores e que tem como objetivo compreender a produção de conhe-
cimento de um grupo de professores, a partir de suas práticas pedagógicas. O grupo de professores se reúne 
visando problematizar suas práticas para implementar mudanças avaliadas por eles como necessárias em sala 
de aula. Essas mudanças se referem principalmente à atitude dos alunos frente ao conhecimento matemático, 
à autonomia e à argumentação. A possibilidade de tal produção baseia-se no pressuposto de que o conheci-
mento que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando eles consideram suas próprias salas 
de aula como locais de uma investigação intencional. Para orientar a nossa análise usamos as abordagens 
de Bakhtin (2003), que considera o conhecimento como produzido nas relações interpessoais e dialógicas 
e com os aportes teóricos de Fiorentini (2004), Cochran-Smith e Lytle (1999) e Hargreaves (2004), entre 
outros. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que busca uma abordagem histórico-dialética, em 
uma vertente interpretativa. A nossa experiência tem mostrado que um grupo do tipo colaborativo, formado 
por professores, com o objetivo de problematizar suas práticas, pode ser de grande valor para a produção de 
conhecimento, para apoio às necessidades individuais dos professores e para servir de apoio a uma cultura 
colaborativa nas escolas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, PRÁTICAS COLABORATIVAS, DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

TÍTULO: CONTRIBUIÇõES DO CÁLCULO MENTAL E DAS NARRATIVAS PARA A ELABORAÇÃO 
DE SABERES DOCENTES ACERCA DAS OPERAÇõES ARITMÉTICAS FUNDAMENTAIS
AUTOR(ES): MARIA AUXILIADORA BUENO ANDRADE MEGID 
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido em uma sala de um curso de Pedagogia - 2º ano - em uma disciplina 
que envolvia aspetos metodológicos relacionados ao ensino de matemática para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, tendo como participantes a professora da disciplina e 34 alunas, sendo que nenhuma delas ainda 
atuava na docência. Através de narrativas orais e escritas, foram retomadas ações das alunas acerca das quatro 
operações aritméticas fundamentais em suas infâncias e as observações feitas nos estágios regulares do curso de 
Pedagogia na perspectiva da construção de saberes para a docência futura. Como procedimentos metodológi-
cos para a coleta de dados, foram utilizadas práticas reflexivas exploratório-investigativas, que proporcionavam 
às alunas um repensar sobre as operações aritméticas fundamentais a partir de estratégias de resolução dessas 
operações por cálculo mental e por estratégias alternativas, que não as dos algoritmos tradicionais. Após a con-
fecção das atividades, as alunas escreviam sobre o processo vivido, fazendo relações com suas aprendizagens 
quando alunas das séries iniciais do ensino básico. Na socialização das narrativas era possível produzir, indi-
vidual e coletivamente, conhecimentos a respeito das operações aritméticas e de estratégias que poderiam ser 
utilizadas quando da docência desses conteúdos para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Outro recurso 
empregado se refere à análise das narrativas das alunas a respeito das ações que realizaram, buscando compre-
ender como a escrita possibilita a (re)construção de conceitos matemáticos de forma significativa, bem como 
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auxiliar na configuração de uma possível prática docente. Foi possível constatar a potencialidade da escrita, tan-
to no que se refere ao registro das ações realizadas durante as práticas reflexivas, quanto às reflexões apontadas 
nos relatos das aulas elaborados pelas alunas.
PALAVRAS-CHAVE: CÁLCULO MENTAL, NARRATIVAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: PAPEL DA COMPETÊNCIA LEITORA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS
AUTOR(ES): MARIA DAS DORES DE MORAIS 
RESUMO: Alguns instrumentos avaliativos aplicados aos alunos do ensino fundamental têm mostrado que eles 
apresentam um fraco desempenho no tocante à habilidade de resolver problemas matemáticos. Reformas curri-
culares e metodológicas apontam para uma abordagem baseada na exposição do aluno a situações-problemas, 
para que se crie um ambiente que estimule o discente a propor soluções com base nas relações existentes entre o 
conhecimento matemático, o conteúdo correntemente apresentado e situações concretas do dia-a-dia. Contudo, 
resultados de avaliações de desempenho de alunos no que diz respeito à Matemática têm revelado que essa me-
todologia pode não ser eficiente, em razão das dificuldades que o aluno pode demonstrar para compreender os 
problemas a ele apresentados. Este trabalho objetiva investigar se o fraco desempenho em Matemática não está 
ligado apenas a limitações de cunho eminentemente matemático (conceitos não consolidados, conhecimentos não 
assimilados, instrumental matemático pouco desenvolvido), mas também à baixa competência em leitura. Serão 
aplicados dois pré-testes, um de leitura e outro com problemas de Matemática que podem ser classificados em dois 
grupos: questões cuja resolução passa direta e estritamente pelo instrumental matemático; questões que requerem 
as mesmas habilidades em Matemática exigidas pelas do primeiro grupo, contemplando, entretanto, um aparato 
linguístico mais desafiador e mais elaborado. Assim, no primeiro grupo destaca-se a habilidade em matemática, e, 
no segundo, aspectos de linguagem (competência leitora). O alvo a ser atingido no presente trabalho é o seguinte: 
o fraco desempenho em Matemática que muitos alunos apresentam não está ligado apenas a limitações (conceitos 
não consolidados, conhecimentos não assimilados, instrumental matemático inexistente ou pouco desenvolvido) 
de cunho eminentemente matemático: uma causa importante do fraco desempenho reside na baixa competência 
em leitura que caracteriza muitos alunos do Ensino Fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROBLEMAS MATEMÁTICOS, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA EDUCATIVA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA 
INFÂNCIA 
AUTOR(ES): MARIA DO CARMO DE SOUSA 
RESUMO: Sabendo que os programas de educação infantil têm recebido influência das pesquisas sobre a educação 
na infância, iniciamos nossos estudos sobre este tema, especificamente na área de Educação Matemática, participando 
da Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão - ACIEPE - “Ciência Lúdica para Crianças: pres-
supostos, atividades e vivências”. Essa atividade tem como propósito discutir e vivenciar uma proposta de educação 
não-formal, baseada na interação mediada das crianças (3 a 6 anos) com o universo da Ciência, Tecnologia e Matemá-
tica, a partir de vivências lúdicas e da utilização de brinquedos, artefatos cotidianos, materiais didáticos e mediante o 
aproveitamento do entorno tecnocientífico como ambiência museal privilegiada da cultura científica, na Universidade 
Federal de São Carlos. O objetivo desta comunicação consiste em apresentar as discussões que temos feito, durante o 
desenvolvimento de um estudo que tem o propósito de analisar como as professoras da Educação Infantil resolvem 
situações problemas que envolvem conceitos matemáticos, a partir de materiais manipuláveis. Temos como hipótese 
que, se o professor tiver em seu currículo formação em matemática, tentará desenvolver tais situações a partir de um 
plano estratégico; caso contrário, resolverá a situação por experimentação, através de ensaio e erro, priorizando os 
elementos perceptíveis do conceito, que estão presentes nos materiais (Davydovy, 1992). A fundamentação teórica que 
permitirá a análise dos dados considera os estudos de Davydov (1992), que menciona Kopnin (1978) sobre as formas 
de pensamento: empírico e teórico que tratam da relação sensorial e racional no processo de aprender e ensinar. Nesse 
caso, destaca-se o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos para a Educação Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAS DE PENSAMENTO, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

TÍTULO: LEITURAS E ESCRITAS DE TABELAS E GRÁFICOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES POLIVALENTES
AUTOR(ES): MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA 
RESUMO: Este artigo trata sobre uma experiência de formação continuada com Professores Polivalentes em HTPC (Hora 
de Trabalho Pedagógico Coletivo) de uma Escola Pública Estadual de São Paulo. Após verificar as demandas de temas Mate-
máticos pelas professoras, optamos por iniciar a formação com o tema “Tratamento da Informação”. Levamos em conside-
ração que tal conteúdo no Brasil passou a ser previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a partir de 1997, como 
conteúdo de aprendizagem dos primeiros ciclos, mas, no Estado de São Paulo, somente a partir de 2008 com o novo currículo 
proposto para a Rede Pública Estadual esse tema foi contemplado em todas as séries da Educação Básica. A finalidade da 
investigação se deu a partir da prática das professoras sobre leituras e escritas de tabelas e gráficos. Constatamos que o processo 
de leitura de tabelas e gráficos (de barras, colunas, linhas e setor), apresentados nos livros e jornais, facilitou a compreensão da 
existência de uma correspondência entre as variáveis nos gráficos. Por outro lado, na escrita dos gráficos de colunas, utilizando 
papel quadriculado e pequenos dados da ficha de identificação do professor, percebemos a falta de conceitos elementares da 
Matemática na construção de alguns gráficos, porém, percebemos também o domínio desses conceitos em outras construções 
no mesmo grupo de professoras. As escritas dos gráficos de colunas foi apenas o início do processo de formação continuada 
na Escola, em matemática, a ser percorrido até um conhecimento mais específico sobre este tema e outros que virão. Os 
relatos das professoras sobre leituras e escritas de tabelas e gráficos revelam a necessidade da reflexão no grupo de formação 
sobre o tema Tratamento da Informação para melhor aprendizagem dos seus alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA DE TABELAS E GRÁFICOS, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, 
FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 14
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12

TÍTULO: ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA EDUCATIVA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA 
INFÂNCIA 
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA 
RESUMO: Sabendo que os programas de educação infantil têm recebido influência das pesquisas sobre a educação na 
infância, iniciamos nossos estudos sobre este tema, especificamente na área de Educação Matemática, participando da 
Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão - ACIEPE - “Ciência Lúdica para Crianças: pressupostos, 
atividades e vivências”. Essa atividade tem como propósito discutir e vivenciar uma proposta de educação não-formal, 
baseada na interação mediada das crianças (3 a 6 anos) com o universo da Ciência, Tecnologia e Matemática, a partir de 
vivências lúdicas e da utilização de brinquedos, artefatos cotidianos, materiais didáticos e mediante o aproveitamento do 
entorno tecnocientífico como ambiência museal privilegiada da cultura científica, na Universidade Federal de São Carlos. 
O objetivo desta comunicação consiste em apresentar as discussões que temos feito, durante o desenvolvimento de um 
estudo que tem o propósito de analisar como as professoras da Educação Infantil resolvem situações problemas que 
envolvem conceitos matemáticos, a partir de materiais manipuláveis. Temos como hipótese que, se o professor tiver em 
seu currículo formação em matemática, tentará desenvolver tais situações a partir de um plano estratégico; caso contrário, 
resolverá a situação por experimentação, através de ensaio e erro, priorizando os elementos perceptíveis do conceito, que 
estão presentes nos materiais (Davydovy, 1992). A fundamentação teórica que permitirá a análise dos dados considera os 
estudos de Davydov (1992), que menciona Kopnin (1978) sobre as formas de pensamento: empírico e teórico que tratam 
da relação sensorial e racional no processo de aprender e ensinar. Nesse caso, destaca-se o ensino e aprendizagem de con-
ceitos matemáticos para a Educação Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAS DE PENSAMENTO, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

TÍTULO: O CONHECIMENTO CONSTRUÍDO NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ESTUDANTES 
JOVENS E ADULTOS SOBRE NÚMEROS DECIMAIS.
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ GOMES 
RESUMO: Este estudo versa sobre o conhecimento matemático que é construído por alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) em seus contextos de trabalho e teve como objetivo investigar os conhecimentos sobre 
números decimais de alunos da EJA que exercem diferentes profissões. Para isso, identificamos as estratégias 
pessoais utilizadas pelos participantes na resolução de problemas, bem como observamos a possibilidade de apli-
cação dos conhecimentos da experiência profissional para outras situações-problema que envolviam diferentes 
contextos. Participaram da pesquisa oito profissionais (quatro pedreiros e quatro marceneiros), estudantes da EJA 
dos Módulos I e II de escolas públicas da cidade de Recife (PE). Foi realizada por cada participante uma atividade 
com 12 situações-problema envolvendo o número decimal relacionado aos conceitos de área e de perímetros. As 
situações-problema foram contextualizadas, algumas relacionadas às atividades profissionais dos participantes, 
sendo: quatro delas de contexto de construção civil, quatro de contexto de marcenaria e ainda quatro problemas 
de contexto de agricultura, sendo os problemas do terceiro contexto pouco ou não familiares aos profissionais. 
Por meio de entrevistas clínicas piagetianas, observamos que a experiência dos pedreiros e marceneiros mostrou-
se significativa, em relação à elaboração de estratégias e à operação com números decimais, para a resolução dos 
problemas propostos, tanto em contextos que lhes eram familiares quanto em não-familiares. Evidencia-se, assim, 
a necessidade de aproveitamento no ensino na EJA de estratégias utilizadas pelos alunos nas suas práticas profis-
sionais, pois reconhecer o conhecimento já possuído e a partir deste possibilitar avanços conceituais deve ser alvo 
prioritário na Educação Matemática de Jovens e Adultos.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA PROFISSIONAL, NÚMEROS DECIMAIS, EJA 

TÍTULO: OS SURDOS E AS NOTAÇõES NUMÉRICAS
AUTOR(ES): MÁRCIA CRISTINA AMARAL DA SILVA 
RESUMO: O presente estudo é resultado de uma pesquisa de mestrado e tem como objeto questões afetas à escrita 
numérica por crianças surdas, mediadas pela libras (língua brasileira de sinais). O propósito é compreender o percurso 
dos surdos para a apreensão desse conceito, bem como as hipóteses que elaboram acerca deste conhecimento. O subsídio 
teórico-metodológico que norteou a pesquisa perpassa por trabalhos de autores que tratam de alguns aspectos da escrita 
numérica por crianças ouvintes. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com onze crianças surdas de cinco a 
nove anos de idade, alunas de uma escola de Educação Especial de Surdos, usuárias da libras e sem comprometimento 
mental. O método utilizado para a pesquisa foi a versão clínico-crítica de Piaget. Os resultados encontrados demonstram 
que a criança surda elabora hipóteses sobre a escrita numérica semelhantes às identificadas nas crianças ouvintes das pes-
quisas consultadas. Muito embora a literatura especializada aponte que as possibilidades do surdo e do ouvinte são coinci-
dentes, o isolamento causado pela surdez torna-os dependentes da escola, espaço onde se pressupõe o uso hegemônico da 
língua de sinais. Para os surdos, o contato com o meio ambiente não acontece de maneira natural, logo o planejamento das 
práticas pedagógicas deve contemplar atividades que reproduzam situações das quais são privados, a fim de proporcionar-
lhes as trocas simbólicas necessárias para a conceitualização e efetiva participação na construção coletiva do conhecimento. 
Essas questões implicam em reavaliar a educação inclusiva para esses sujeitos. Nosso estudo corrobora ser o papel da libras, 
no desenvolvimento global do surdo, similar ao da língua oral para o ouvinte. Logo, essa língua se constitui, então, fator 
essencial para a efetivação das notações numéricas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, ESCRITA NUMÉRICA, EDUCAÇÃO DE SURDOS 
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TÍTULO: LITERACIA ESTATÍSTICA: UM ESTUDO TEÓRICO
AUTOR(ES): MIRIAN MARIA ANDRADE 
RESUMO: A Educação Estatística no âmbito da Educação Matemática possui, de acordo com literatura relevante, três 
competências que são vistas como fundamentos teóricos da Educação Estatística, sendo elas: pensamento estatístico, 
raciocínio estatístico e literacia estatística. Este artigo versa em especial sobre a literacia estatística na sua vertente teórica 
e para tanto nos fundamentaremos em literatura que abarca tal habilidade. As considerações que aqui serão apresentadas 
são oriundas do aporte teórico da pesquisa de mestrado em Educação Matemática “Ensino e Aprendizagem de Estatística 
por meio da Modelagem Matemática: uma investigação com o ensino médio”, orientada pela professora Maria Lucia L. 
Wodewotzki na Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, defendida em 2008. Essas considerações aqui serão 
apresentadas de forma mais específica e profunda. Diante de nossos primeiros estudos e apoiados em teóricos da área po-
demos afirmar que essa competência envolve compreender e usar a linguagem e as ferramentas básicas da Estatística, como 
por exemplo, compreender o uso de símbolos estatísticos, reconhecer e interpretar representações de dados, de gráficos e 
de tabelas. Assim, dizemos que a literacia estatística proporciona a compreensão e a interpretação da linguagem específica 
da Estatística, possibilitando posicionamentos críticos frente a situações cotidianas que nos rodeiam, dando oportunidade 
aos estudantes de uma compreensão mais intensa dos dados, além de possibilitar, em alguns casos, a produção dos dados a 
serem trabalhados, tornando-se o aluno um membro ativo e crítico frente a essas informações e a análise dessas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, LITERACIA ESTATÍSTICA 

TÍTULO: LEITURA, ESCRITA E GEOMETRIA: POSSIBILIDADES DO USO DO TANGRAM EM SALA 
DE AULA
AUTOR(ES): MONIKE CRISTINA SILVA BERTUCCI 
RESUMO: O processo de alfabetização durante os anos iniciais do Ensino Fundamental tem privilegiado atividades de leitura 
e escrita. Mesmo ao desenvolver estas atividades, os professores destes anos podem concomitantemente ensinar Matemática. 
Com o objetivo de demonstrar essa possibilidade, relatamos a experiência de uma professora de educação básica I que, a partir 
da exploração do Tangram, desenvolveu atividades de leitura e escrita para o ensino da Língua Portuguesa e atividades de Ge-
ometria para o ensino da Matemática, com alunos de terceira série em uma escola pública. Os alunos já haviam tido contado 
anterior com o material, explorando-o de maneira livre, formando figuras e criando personagens (aspecto lúdico). Haviam ou-
vido e lido histórias com Tangram. No episódio apresentado, os alunos foram convidados pela professora a confeccionarem as 
peças do Tangram. Primeiro, utilizando a técnica de dobradura do papel, depois utilizando régua, lápis e papel. As dificuldades 
de utilização da régua fizeram com que a professora buscasse novas estratégias para a realização da atividade, com o intuito de 
promover o aprendizado dos alunos em relação aos conceitos implicados no ato de medir, às figuras geométricas do Tangram 
e aos procedimentos de utilização da régua. Como última proposta da atividade, os alunos foram convidados a escreverem a 
continuação de uma história e ilustrá-la com personagens construídos com as peças do Tangram. 
PALAVRAS-CHAVE: TANGRAM, SÉRIES INICIAIS, ENSINO DE MATEMÁTICA 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 15
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 12

TÍTULO: O POTENCIAL DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA SALA DE AULA PARA UMA 
ABORDAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL À LUZ DE UMA PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAGEM SITUADA. 
AUTOR(ES): OZIEL DE SOUZA, MARIA LAURA MAGALHÃES GOMES 
RESUMO: Esta pesquisa propõe-se a aprofundar a temática relativa à leitura, a escrita e a matemática à luz de uma 
perspectiva de aprendizagem situada. Pretende-se investigar as contribuições da utilização da leitura e da escrita para uma 
abordagem da matemática no Ensino Fundamental estabelecendo relações com os estudos realizados pelos teóricos da 
aprendizagem situada. Parte-se do pressuposto de que uso de textos para viabilização das práticas da leitura e de escrita nas 
aulas de matemática, favorece o desenvolvimento da identidade matemática do aluno despertando seu senso investigativo. 
A pesquisa está sendo realizada em uma escola da rede pública estadual de Minas Gerais, tendo como sujeito, alunos que 
frequentam o sétimo ano do Ensino Fundamental, com idade compreendida entre 10 e 12 anos. Os dados estão sendo 
coletados em aulas de matemática, nas quais os alunos são desafiados para a leitura e produção escrita de diversos gêneros 
textuais que podem ser explorados pelo professor de matemática. Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para ampliar 
o debate sobre o processo ensino-aprendizagem da matemática, considerando o papel decisivo da leitura e da escrita para 
promover a transformação do papel do aluno em sua relação com a matemática, inserindo o educando de maneira mais 
efetiva em práticas investigativas. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA-ESCRITA, MATEMÁTICA, APRENDIZAGEM SITUADA 

TÍTULO: UM DIAGNÓSTICO DE ERROS DE ALUNOS ENVOLVIDOS NA APRENDIZAGEM DE 
NÚMEROS DECIMAIS
AUTOR(ES): PAULO CÉSAR OLIVEIRA 
RESUMO: Neste artigo, apresentamos uma experiência com análise de erros vivenciada em um contexto de orientação de 
um Trabalho de Conclusão de Curso, numa Licenciatura de Matemática. A produção de informações, referente ao trabalho 
de campo com alunos de 5ª série do ensino Fundamental II, envolveu uma professora efetiva de uma escola pública do mu-
nicípio de Sorocaba e dois alunos-pesquisadores. Com base nas Orientações Curriculares do Estado de São Paulo (2008) para 
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o referido segmento de ensino; professora e alunos-pesquisadores, em comum acordo, decidiram trabalhar com o eixo deno-
minado número. De acordo com este documento, o eixo número tem por objetivo principal a ampliação da idéia do campo 
numérico por meio de situações significativas que problematizem essa necessidade. O desenvolvimento do trabalho empírico 
deu-se com operações envolvendo números decimais, exploradas no contexto de resolução de problemas. O percurso teórico-
metodológico desta investigação foi delineado com base no seguinte problema de pesquisa: como uma professora interpreta 
o erro emergente da resolução de problemas, na produção escrita de alunos de 5ª série de uma escola pública do município 
de Sorocaba?. A produção escrita dos alunos foi gerada mediante duas etapas de planejamento e aplicação dos problemas: a 
parceria entre alunos-pesquisadores e professora na elaboração de três problemas envolvendo o conceito de sistema monetário 
e suas operações; a aplicação da atividade em sala de aula com a participação da aluna-pesquisadora. A análise dos registros es-
critos dos alunos revelou erros quanto ao algoritmo das operações fundamentais, em especial a multiplicação e divisão. Como 
consequência, isto pode ter possibilitado dificuldades do aluno em representar um número na forma decimal - os registros 
escritos revelaram erros no uso do código de vírgula. Destaca-se também que erros na elaboração das operações condizentes 
ao processo de resolução podem ser associados à interpretação equivocada do enunciado. 
PALAVRAS-CHAVE: ERRO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMA, NÚMEROS DECIMAIS 

TÍTULO: AS CONCEPÇõES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A 
MATEMÁTICA
AUTOR(ES): PRISCILA DOMINGUES DE AZEVEDO 
RESUMO: O trabalho tem por objetivo uma análise qualitativa sobre o ensino de Matemática na Educação Infantil, 
expressa nos discursos de professores de crianças de quatro a seis anos e orientadores pedagógicos da Rede Municipal 
de Educação de Presidente Prudente/SP. Para tanto, foi entrevistado um grupo de professores e orientadores e foram 
analisados também os documentos que subsidiam pedagogicamente o trabalho na rede: Planos Diretores, Diretrizes Peda-
gógicas, Subsídios e a Matriz Curricular. A análise dos dados aponta a concepção de Educação Infantil dos professores, sua 
finalidade, os conteúdos e a metodologia trabalhada por eles, bem como a relação desses dados com a concepção que os 
orientadores pedagógicos possuem de Educação Infantil com documentos como o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares, as Diretrizes Pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Presidente Pru-
dente e a Proposta Pedagógica do Município. Em seguida, analisamos a visão que os professores têm a respeito do trabalho 
com Matemática na infância, sua finalidade, os conteúdos, a metodologia, estabelecendo relações entre essas concepções, 
o olhar do orientador e o proposto nos documentos. Os resultados indicam uma concepção de infância e Educação Mate-
mática que precisa ser repensada. Sendo assim, os dados demonstram a necessidade de uma formação de professores em 
matemática que privilegie a formação integral da criança, bem como a valorização da infância.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: ‘ALICE NO PAÍS (DAS MARAVILHAS) DO RACIOCÍNIO LÓGICO: EXTRATOS DA OBRA DE 
LEWIS CARROLL COMENTADOS À LUZ DO RACIOCÍNO LÓGICO-MATEMÁTICO’
AUTOR(ES): RAFAEL MONTOITO TEIXEIRA 
RESUMO: Ainda que ‘Alice no país das maravilhas’ seja um livro bastante conhecido, poucos leitores sabem que seu autor 
(Lewis Carroll) era formado em matemática e que, por isso, recheou a história com situações que representam, potencial-
mente, algum conceito matemático. O trabalho que aqui apresentamos destaca trechos da obra que remetem ao raciocínio 
lógico-matemático e, com isso, além de dar ao leitor uma nova visão sobre a obra, desejamos mostrar a relação existente 
entre a literatura e o conteúdo, de modo a fomentar seu uso nas aulas de matemática como mais possibilidade de ensino ou 
como atividade complementar. Baseado em estudos que apontam uma melhor aprendizagem quando as dimensões afeti-
vas e cognitivas do aluno são estimuladas conjuntamente, os trechos extraídos pretendem mostrar estas duas propriedades 
do livro de Carroll: por um lado, as situações vivenciadas pelos personagens e suas reações emotivas (dimensão afetiva, 
já que lida, além das experiências prévias, também com a imaginação do aluno); por outro, o conhecimento matemático 
envolvido nos seus atos (definindo ou acrescentando significados aos conteúdos). Dentre tantos conceitos matemáticos 
que encontramos em ‘Alice no país das maravilhas’, separamos aqui apenas alguns que lidam diretamente com o raciocínio 
lógico-matemático, defendendo a idéia de que não há idade para que esse comece a ser trabalhado e que há muitas formas 
diferentes de fazê-lo sendo, uma dessas, a literatura. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LITERATURA, LEWIS CARROLL 

TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA: ASPECTOS DA DESCOBERTA EM INÍCIO DE CARREIRA
AUTOR(ES): REGINALDO FERNANDO CARNEIRO 
RESUMO: Neste artigo são apresentadas algumas reflexões sobre as características da descoberta no início de carreira a 
partir dos resultados de uma dissertação de mestrado que investigou essa fase do desenvolvimento profissional de professores 
de matemática que utilizavam as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – em suas aulas. Neste estudo aplicamos 
questionários a 27 docentes e, desse total, escolhemos quatros sujeitos que nos concederam entrevistas com roteiro semi-
estruturado. A análise dos dados apontou que as dificuldades, ansiedades e angústias que caracterizam o início de carreira são 
acrescidas de outras devido à utilização dos recursos tecnológicos, mas que, apesar disso, os docentes faziam uso efetivo dessas 
ferramentas. Consideramos que isso se deva a diferentes fatores como: o gosto dos docentes pelas tecnologias; a crença dos 
professores de que podiam fazer diferente das experiências que tiveram em suas vidas escolares; o comprometimento com a 
qualidade do ensino de matemática; e a motivação e entusiasmo demonstrado nas entrevistas. Verificamos que as TIC foram 
usadas pelos docentes como elemento de mudança, ou seja, de forma a modificar a dinâmica das aulas e inovar o processo de 
ensino e aprendizagem. Constatamos que as diversas maneiras com que foram utilizadas as tecnologias evidenciaram muita 
criatividade e clareza dos objetivos, sendo que as experiências positivas podem ter contribuído para minimizar o choque de 
realidade no início de carreira e, além disso, outras vivências como a participação em cursos de formação continuada e o apoio 
de grupos colaborativos podem ter ajudado nessa fase do desenvolvimento profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: ASPECTOS DA DESCOBERTA, INÍCIO DE CARREIRA, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 16
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: UMA REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES. 
AUTOR(ES): RENATA MORO SICCHIERI 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar uma publicação anterior da mesma autora (Moro Sicchieri, 2007) 
que apresentava conclusões de uma pesquisa realizada sobre sua prática pedagógica. A referida pesquisa teve como objetivo 
problematizar aulas de Estatística, em uma turma de 8ª série que apresentava muitos problemas de interesse e participação 
em sala de aula, e também incentivar o raciocínio crítico e argumentativo dos alunos. O presente trabalho consiste em le-
vantar questões sobre a percepção do professor no que se refere a trabalhos com projetos, cujos temas são escolhidos pelos 
próprios alunos, e a refletir se tais práticas deveriam estar mais presentes nas reformas curriculares elaboradas pelos gover-
nos atuais, ao invés de aulas prontas e programadas como são normalmente apresentadas nessas propostas. Pretendemos 
questionar também, o que (Goodson, 2007) discute, em seu artigo sobre reformas educativas e contribuições dos estudos 
biográficos na educação, que é o tratamento do professor como mero técnico e não como um profissional competente e 
sensivelmente dedicado à aprendizagem do aluno, que tais reformas promovem, caminhando, ainda, para uma discussão 
final no sentido de se pensar sobre a importância da formação do professor para se trabalhar com tais currículos. Palavras-
chaves: Educação Estatística, Reformas Curriculares, Formação de Professores. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTATÍSTICA, REFORMAS CURRICULARES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: ENSINO DE MATEMÁTICA CONTEXTUALIZADA PARA ESTUDANTES DE NÍVEL 
TÉCNICO E TECNOLÓGICO
AUTOR(ES): RICARDO SHITSUKA, DORLIVETE MOREIRA SHITSUKA 
RESUMO: O baixo desempenho observado, em alunos do último ano do ensino médio, com relação às disciplinas de 
Português e Matemática, é uma realidade constatada nos anos recentes. Exames, como é o caso do SARESP, que é uma 
avaliação do ensino básico aplicada no Estado de São Paulo, exame nacional pela Prova Brasil e em nível internacional pelo 
Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) confirmavam a situação apontada. Existe uma necessidade 
no sentido de melhorar o conhecimento de Matemática, que é uma das ciências básicas para o desenvolvimento tecnológi-
co de um país, nos alunos do nível mencionado. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso sobre o 
conhecimento de matemática contextualizado voltado para estudantes de nível técnico e tecnológico. Realizou-se um estu-
do de caso de aplicação de um material instrucional em alunos do primeiro ano de curso tecnológico. A contextualização 
do conhecimento em matemática para estudantes deste nível educacional, ajudou a “criar pontes” entre o conhecimento 
matemático e a realidade tecnológica das empresas. Esta contextualização exigiu o entendimento do idioma Português em 
particular relacionado com as áreas tecnológicas de modo a dar suporte ao aprendizado de Matemática para este público. 
Para se alcançar o objetivo almejado, procurou-se desenvolver a literácia do conhecimento matemático voltado para as áreas 
técnicas de modo a facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a este pessoal que ingressa no 
mercado de trabalho com mais rapidez. O uso dos trabalhos de leitura atuou como elemento de ligação entre a Matemática 
e a realidade profissional dos estudantes, que aparentemente perceberam a mesma como uma aliada para o sucesso dos 
mesmos. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DE MATEMÁTICA, MATEMATICA CONTEXTUALIZADA, ENSINO DE 
MATEMÁTICA 

TÍTULO: CRENÇAS, CONCEPÇõES E ATITUDES DO PROFESSOR
AUTOR(ES): RITA DE CASSIA BARBOSA DE CARVALHO 
RESUMO: CRENÇAS, CONCEPÇÕES E ATITUDES DO PROFESSOR Rita de Cássia Barbosa de Carvalho Orien-
tadora: Dra. Edda Curi Resumo Nesse artigo pretendemos discutir o que está por trás das crenças e atitudes dos profes-
sores de Matemática vivenciadas em sala de aula e como ele pode resolver situações conflitantes de autoridade. Faremos 
um estudo bibliográfico com autores como Tardif, Curi, Gomes Chácón e Murphy que discorrem sobre crenças, atitudes 
e concepções dos professores de Matemática e saberes construídos na escolarização básica que são determinantes na vida 
profissional e de que maneira a mente influencia nas atitudes do cotidiano escolar. A mente humana é formada pelo cons-
ciente e subconsciente, pretendemos nesse artigo demonstrar de maneira clara, como são suas estruturas. A mente cons-
ciente é racional: é a área da mente que escolhe faz opções. E o subconsciente é a mente subjetiva, que não possui censo de 
humor e aceita tudo que lhe é impresso, daí os conflitos nas atitudes dos docentes. Os estudos já realizados enfocam que as 
influências das crenças e de concepções de atitudes interferem na construção do conhecimento do professor e influenciam 
em suas decisões. A pesquisa tem a intenção de expor estudos sobre crenças e atitudes dos professores provocando discus-
sões sobre o tema, fornecendo subsídios para reflexões e, ao mesmo tempo, propor que as escolas de formação trabalhem 
as crenças nos futuros professores. 
PALAVRAS-CHAVE: CRENÇAS, ATITUDES, CONHECIMENTO COGNITIVO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INÍCIO DA DOCÊNCIA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 
UMA ANÁLISE VOLTADA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
AUTOR(ES): ROGER EDUARDO SILVA SANTOS 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo identificar e analisar possíveis relações entre o que aprenderam e o que ensinam pro-
fessores novatos que lecionam matemática nos primeiros anos do ensino fundamental acerca das resoluções de problemas. O 
que motivou esta pesquisa consiste na compreensão de como professores iniciantes foram formados para lecionar matemática 
nos anos iniciais e mais precisamente entender como os mesmos adotam a resolução de problemas como recurso pedagógico, 
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a saber, até que ponto a universidade capacita o estudante de Pedagogia para lecionar matemática? Esta universidade por si 
só é capaz de levar o professor ao sucesso pela prática docente? De que maneira esse professor poderá utilizar a resolução de 
problemas em sua conduta como um recurso pedagógico favorável ao ensino fundamental? Para isso pretende-se entrevistar 
cinco professores que estejam no início da docência, contando de 2007 pra cá; elaborar o relatório dos professores entrevis-
tados; construir um imaginário coletivo, a partir de fragmentos das histórias dos professores entrevistados, considerando os 
seguintes aspectos relacionados ao problema pesquisado: a) como foi realizado o curso de formação de professores? b) O 
início da docência; c) o uso das resoluções de problemas matemáticos; analisar os fragmentos da história de vida adotados na 
construção do imaginário coletivo; apresentar os resultados obtidos na pesquisa e apresentar propósitos a partir daqueles. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES, INICIO DA DOCÊNCIA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE LEITURA DO 
MUNDO.
AUTOR(ES): ROGÉRIO FERNANDO PIRES 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo mostrar a modelagem matemática como uma importante ferramenta 
de leitura do mundo por meio de uma linguagem matemática. Entendemos que a modelagem pode ser usada para fazer 
previsões, ajudar na tomada de decisões e explicar matematicamente situações oriundas da realidade. Por esse motivo, um 
modelo matemático possibilita uma perfeita compreensão da situação que serviu de inspiração para sua criação, compreen-
são essa que só é possível quando as situações da realidade são explicadas por meio da Matemática. Procuramos destacar 
a importância da modelagem no processo de ensino-aprendizagem, sendo essa uma metodologia que permite que o edu-
cando parta de situações provenientes da realidade e chegue de maneira natural a ações pedagógicas, tornando o ensino da 
Matemática mais dinâmico e interessante. O ensino da Matemática por meio da modelagem pode estimular a criatividade, 
desenvolver habilidades na resolução de problemas, melhorar a compreensão dos conceitos matemáticos, promover o 
interesse pela disciplina, aproximar a Matemática das outras áreas do conhecimento, além de desenvolver o senso crítico e 
o espírito de investigação. Para mostrar que a modelagem pode ser uma ferramenta de leitura do mundo por meio de uma 
linguagem matemática, apresentaremos as definições e concepções de modelagem, modelação e modelo de acordo com 
alguns pesquisadores da área, como Barbosa (2001), Jacobini (2001), Wodewotzki (2001), Bassanezi (2006), D’Ambrosio 
(2004), Biembengut e Hein (2007), como também a visão de leitura de mundo de acordo com Freire (1994). 
PALAVRAS-CHAVE: MODELAGEM MATEMÁTICA, LEITURA DE MUNDO, ENSINO E APRENDIZAGEM 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 17
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 13

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) POTENCIALIZANDO 
PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES QUE APRENDEM E ENSINAM EM 
COMUNIDADES 
AUTOR(ES): ROSANA GIARETTA SGUERRA MISKULIN 
RESUMO: O desenvolvimento tecnológico proporciona uma nova dimensão ao processo educacional, a qual transcende 
os paradigmas ultrapassados do ensino tradicional, pontuado pela instrução programada, transmissão de informações, 
“treinamento” do pensamento mecânico e desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, priorizando a me-
morização de algoritmos. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) pressupõem novas formas de gerar, dominar 
o conhecimento e resolver problemas escolares e/ou da prática docente. Essas novas formas priorizam um novo conhe-
cimento que considera o desenvolvimento do pensamento criativo como aspecto fundamental da cognição humana. O 
educador matemático assume um papel fundamental, na medida em que compatibiliza os métodos de ensino e teorias 
de trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, tornando-as partes integrantes da cultura escolar. Assim, 
questionamos: Como o professor pode aprender e ensinar no contexto acima delineado? Acreditamos que a aprendizagem 
do professor, concebida como a inter-relação do conhecimento e da prática, pode ser desenvolvida em comunidades. 
O presente artigo aborda o potencial didático-pedagógico das tecnologias de informação e comunicação em promover 
processos formativos de professores que aprendem e ensinam em comunidades, investigando experiências em diferentes 
tipos de comunidades, ressaltando a concepção de resolução de problemas, como uma atividade de Design. Em uma dessas 
experiências investigamos professores, os quais trouxeram para o cerne das discussões nos Fóruns das comunidades online 
problemas e perspectivas do trabalho docente, os quais vivenciavam nas escolas que atuavam, isto é, suas próprias salas de 
aula tornavam-se locais de reflexão e investigação compartilhada. “[...] redes de professores, comunidades de investigação, e 
outros coletivos escolares, nos quais os professores e outros interagem para construir conhecimento constituem-se em um 
contexto privilegiado para a aprendizagem do professor“ (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p.250, tradução nossa). 
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA, CONHECIMENTO DA PRÁTICA, COMUNIDADES 

TÍTULO: VIVENCIANDO A MATEMÁTICA NOS ESPAÇOS DA ESCOLA E DO MUSEU
AUTOR(ES): ROSANE ROSA MARTINS, ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALEXANDRE DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho propõe apresentar parte do desenvolvimento de uma pesquisa em andamento realizada em uma 
escola de educação infantil. Uma pesquisa que ao longo de sua trajetória investigativa vem muito mais do que apenas refletir 
sobre o cotidiano da educação. Sua proposta inicial que “centra seu foco nos saberes docentes que professoras da educação 
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental vêm desenvolvendo para lidar com a diferença nas escolas” (BARREI-
ROS, 2009) tem promovido experiências de interação entre as professoras da escola e as professoras-pesquisadoras de 
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modo a permitir a realização de um curso, em parceria, que buscou refletir as bases socioculturais da matemática e de seu 
ensino. A idéia foi concebida através dos encontros regulares na escola onde era perceptível a dificuldade em apresentar 
conteúdos matemáticos. Durante o desenvolvimento do curso foi possível a escola repensar seu planejamento e inserir 
uma matemática voltada para questões culturais. O projeto desenvolvido recebeu o nome de “Descobrindo, criando e 
projetando: vivendo a matemática” com o objetivo de desmistificar os conhecimentos matemáticos e aproximá-los das 
questões cotidianas. A escola fica situada num bairro da zona oeste do Rio de Janeiro próximo a uma comunidade. A equipe 
pedagógica teve a sensibilidade de perceber que as crianças trazem do seu dia-a-dia várias questões relativas aos saberes 
matemáticos e culturais. O museu encontra espaço no projeto da escola a partir da parceria com o curso visando promover 
às crianças experimentações além dos muros da escola. E todas essas questões, como o conhecimento matemático, as 
questões culturais, o museu, enriqueceram os vocabulários e aguçaram as percepções das crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: MATEMÁTICA, CULTURA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: PROFESSORES DO CAMPO E PESQUISA NA FORMAÇAO: IMPLICAÇõES NA PRÁTICA 
DE ENSINO DA MATEMÁTICA 
AUTOR(ES): ROSENILDE NOGUEIRA PANIAGO 
RESUMO: A presente pesquisa tem como questão de estudo investigar as implicações na prática de ensino da matemática 
da pesquisa trabalhada no processo formativo de professores do curso de Pedagogia em EAD para os anos iniciais do En-
sino Fundamental desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a pesquisa no processo 
formativo e na prática docente é muito debatida e para que o professor possa exercer essa prática é preciso que sejam dadas 
a ele condições, tanto em sua formação quanto em seu trabalho, o objetivo do estudo é investigar se os Professores-Estu-
dantes do campo em EAD estão ressignificando a sua prática de ensino da matemática nas séries a partir das orientações e 
práticas de pesquisas desenvolvidas durante o curso. A pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida através de técnicas 
de observação participante, entrevista semi-estruturada e vídeo gravação. Os sujeitos da pesquisa foram 4 professores que 
residem no campo no município de Água Boa, MT. O estudo aponta para uma nova postura dos professores em relação 
ao ensinar, e que os mesmos percebem a pesquisa como uma ferramenta que possibilita incorporar de forma dinâmica o 
ensino e aprendizagem da matemática e o modo de vida no campo. Os teóricos constituem-se em pensadores que dialogam 
a Educação matemática, Educação do Campo e pesquisa na formação de professores: André (2001); Freire (2002); Pereira 
(2002); Kincheloe(1993); Schön(1992); D´Ambrosio (1990); Fiorentini ( 1996); Arroyo ( 2004).
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PESQUISA NA PRÁTICA 
DOCENTE 

TÍTULO: JOGOS DE BARALHO: UM FACILITADOR NA INTERPRETAÇÃO DA LINGUAGEM 
MATEMÁTICA
AUTOR(ES): ROSILENE POVA 
RESUMO: No ato de jogar, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, desenvolve-se o auto-conhecimento 
- até onde se pode chegar – e o conhecimento dos outros – o que se pode esperar e em que circunstâncias -. Possuem senti-
do funcional, isto é, são fontes de significados e, portanto, possibilitam a compreensão, geram satisfação e formam hábitos 
que se estruturam em um sistema. A linguagem matemática e sua aplicação tornam-se um “fazer sem obrigação externa e 
imposta” quando o jogo se faz presente, e, a utilização das cartas de baralho, embora demande exigências, normas e con-
trole, surgem para aproximar o saber escolar com a cultura, favorecendo a integração social, desenvolvendo um processo de 
mudança atitudinal. A participação nos jogos com cartas de baralho pode ser individual, em duplas ou em grupos maiores, 
possibilitando a interpretação da linguagem matemática de maneira individual ou compartilhada. Essas cartas são expostas 
por meio de estruturas simples ou complexas, formando-se figuras geométricas, representações de objetos e fatos sociais. 
Envolvem operações concretas e abstratas em suas formulações e auxiliam no desenvolvimento e no reforço de conceitos. 
As situações de dificuldade na aprendizagem da matemática têm sido uma constante no ensino, seja no âmbito público ou 
privado. O jogo por ser uma atividade natural vale a pena ser introduzido no meio educacional como uma técnica efetiva de 
ensino aprendizagem, pois demonstra ter todas as condições necessárias para auxiliar na assimilação e apreensão dos con-
ceitos e habilidades, encarando a matemática como uma disciplina próxima e aplicável em todos os momentos, amenizando 
o mito de sua complexidade e usufruindo do raciocínio lógico desenvolvido na sua construção. A barreira é transponível 
com a mediação do professor, que estabelece os objetivos a serem atingidos por meio dos jogos, cativando os alunos com 
o lúdico e, ao mesmo tempo, desenvolvendo situações de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS DE BARALHO, LINGUAGEM, MATEMÁTICA 

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO PARA A ALFABETIZAÇÃO 
MATEMÁTICA
AUTOR(ES): ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA 
RESUMO: Reunindo experiências de alfabetização em Matemática, em nosso exercício docente, assim como pelo acom-
panhamento realizado nas escolas como Professora Formadora do CEFAPRO (Centro de Formação e Atualização dos 
Profissionais da Educação Básica) de Tangará da Serra. As práticas pedagógicas que vem sendo realizadas na maioria das 
escolas estaduais do município acima citado, no ano inicial do Ensino Fundamental, constituem-se em decodificação de 
signos. Essa realidade contribui para que os alunos continuem enfrentando sérias dificuldades nos anos seguintes. Uma 
vez que, quando os professores a partir do segundo ano, começam exigir parte específica de um conhecimento que não 
teve uma base condizente para que o aluno possa dar sequência à aprendizagem. Sabemos que alfabetizar para alguns 
professores, mesmo possuindo a formação para o exercício de docência, tem sido compreendido como ensinar códigos 
linguísticos, pouco trabalhado e refletido sobre a Alfabetização Matemática, nas diversas situações cotidianas; levando os 
alunos a enfrentarem uma série de dificuldades escolares, adquirindo até aversão à matemática. Sendo assim, procurar-se-á, 
neste trabalho de pesquisa qualitativa, em andamento, buscar dados e apontar outros caminhos de ação em consonância 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais para que professores possam refletir; compreender e criar seus próprios ensaios, 
permitindo-lhes atuar eficazmente e concretizar a sua capacitação no ato de alfabetizar.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO, MATEMÁTICA 
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SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 18
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA MATEMÁTICA: REFLEXOS DO LETRAMETO EM MEIOS 
POPULARES.
AUTOR(ES): RUANA PRISCILA DA SILVA 
RESUMO: Não são poucos os estudos realizados no campo da Educação Matemática que apontam a necessidade de 
refletir sobre o ensino da mesma a fim de garantir, acima de tudo, uma formação crítico-social do indivíduo, habilitando 
o mesmo a conviver em sociedade e exercer sua autonomia. Nesse contexto, o papel da família, especialmente das mães, 
torna-se relevante e este estudo busca investigar as possíveis vinculações entre a produção de textos matemáticos realizados 
por mães de meios populares com a capacidade de interpretação dos problemas matemáticos escolares das tarefas de seus 
filhos. Parte do pressuposto que o letramento matemático consiste na capacidade de utilização dos conceitos matemáticos 
enquanto ferramenta de trabalho do dia a dia e adota por opção metodológica a abordagem qualitativa, Bogdan e Biklen 
(2006) e a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) como instrumento para o tratamento de dados. A coleta de 
dados compreende um período de 18 meses de observações e registro de vivências com os sujeitos da pesquisa no desen-
volvimento de práticas de produção de textos matemáticos. Estas ocorrem no contato com materiais de conteúdo mate-
mático presente em textos escolares e não-escolares, seguidos de atividades de leitura e escrita matemática em uma escola 
de Ensino Fundamental de Três Lagoas – MS. São ainda realizadas entrevistas semi-estruturadas. O presente trabalho 
recebe financiamento do CNPq, resulta de uma pesquisa em desenvolvimento por alunos de Iniciação Científica - PIBIC 
e docentes – Pedagogia/UFMS sob a orientação da Profª.Drª Neusa Maria Marques de Souza.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO MATEMÁTICO, TEXTOS MATEMÁTICOS, MÃES 

TÍTULO: O JOGO COMO RECURSO PEADAGÓGICO PARA TRABALHAR GEOMETRIA NA ESCOLA 
BÁSICA.
AUTOR(ES): RUTH RIBAS ITACARAMBI, ELISABETE ERTNER DE ALMEIDA, MARIA TOMIE 
SHIRAHIGE SATO 
RESUMO: Trata-se do relato de experiências dos professores do gCIEM ( Grupo colaborativo de investigação em educa-
ção matemática) sobre a utilização dos jogos na aula de matemática. O trabalho foi desenvolvido nas escolas da rede pública 
e da rede particular, em ambas as redes, muitos alunos vivenciaram pela primeira vez situações de jogos em sala de aula de 
matemática. O tema que apresentamos é o jogo como recurso pedagógico (Kishimoto, 1999; Kamii, 1991 e Macedo, 1995), 
em particular, os jogos que denominamos geométricos. Os jogos permitem uma relação educativa de diálogo (Freire, 2000) 
tendo como meio os conteúdos culturais e de matemática. Os jogos que denominamos geométricos são adaptações dos 
jogos de mesa presentes em nossa cultura. Os jogos que utilizamos foram: batalha naval, jogos de cartas, vários puzzles, 
entre outros. Estes possibilitaram a exploração dos conteúdos conceituais de geometria e permitiram que crianças e jovens 
vivenciassem a essência do jogo: o divertimento (Huizinga, 2004) na aula de matemática. Os diferentes momentos desse 
trabalho fazem parte de um estudo sobre o papel do jogo no processo de ensino e aprendizagem e tem como pressuposto 
que a criança aprende e desenvolve suas estruturas cognitivas com jogos. O trabalho está em desenvolvimento com outros 
jogos, apresentamos para serem discutidos, neste momento, alguns resultados sobre os geométricos .
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS DE ESTRATÉGIAS, GEOMETRIA, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: QUE MATEMÁTICA ENSINAR NO PRIMEIRO DOS NOVE ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL?
AUTOR(ES): SERGIO LORENZATO 
RESUMO: Este trabalho decorre da frequente, atual e importante pergunta de professores de crianças que iniciam o Ensino 
Fundamental: “Por onde devemos começar o ensino da Matemática?” A pergunta procede, porque temos escolas oferecendo 
Ensino Fundamental de oito anos e outras de nove anos, com muitas crianças tendo passado por escolas de Educação Infan-
til, enquanto outras não; em consequência, no primeiro ano do Ensino Fundamental temos escolas que matriculam crianças 
com sete anos de idade, enquanto outras, com seis anos. Os argumentos nos quais se apoiam as respostas mais frequentes 
apresentadas por pais, professores, gestores, pesquisadores e articulistas à questão “Por onde começar o ensino da Matemática 
no Ensino Fundamental?” se referem a aspectos históricos, sociais, matemáticos, didáticos, curriculares, mas omitem elemen-
tos básicos que devem ser considerados na construção de um programa, que podem ser sintetizados pelas questões: “Quais 
processos mentais são pré-requisitos à aprendizagem do conceito de número inteiro, contagem e sistema de numeração?” 
e “Sobre quais destes pré-requisitos meus alunos de seis ou de sete anos mostram ter competência?” Considerando que os 
conceitos de número e de contagem se baseiam nos princípios de correspondência, ordenação, inclusão e conservação, temos, 
então, parte da resposta processada. A aprendizagem a respeito de figuras geométricas, medição, tabelas, estimativa e acaso, 
por exemplo, também possuem seus pré-requisitos. Portanto, seja no regime escolar de nove ou de oito anos, seja com crianças 
de seis ou de sete anos de idade, antes de ensinarmos Matemática, temos um importante trabalho a fazer em sala de aula, para 
atender pré-requisitos que pertencem ao domínio da percepção numérica, espacial e de medida das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CURRÍCULO E PERCEPÇÃO 
MATEMÁTICA, ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

TÍTULO: DO JORNAL IMPOSTO AO JORNAL EXPOSTO. 
AUTOR(ES): SOLANGE APARECIDA DE CAMARGO FERES 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo a socialização e o enriquecimento de uma metodologia que foi 
utilizada nas aulas de matemática, com turmas da 1ª série do Ensino Médio. Trata-se de uma metodologia de pesquisa que 
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se adequou para acompanhar a Proposta Curricular do estado de São Paulo e a implantação dos seus diferentes instru-
mentos, dentre eles o jornal do aluno. Esta comunicação pretende mostrar que o Jornal Imposto possibilitou a criação do 
Jornal Exposto, assim, esse signo não previsto no movimento de pesquisa, foi apropriado para equilibrar o real com o ideal. 
Nesse contexto, a sala de aula se tornou um verdadeiro “palco de negociação”, os sujeitos envolvidos entraram num ciclo 
de criação, recriação, interpretação, contextualização, associação. O movimento incitado pela pesquisa, assume um caráter 
de grande ação que foi capaz de provocar o sujeito a (re)significar suas verdades, permitindo-lhe uma criação, uma escrita 
com as próprias palavras. Através da utilização da linguagem oral e escrita, essa metodologia possibilitou que o material 
imposto pela SEE/SP se transformasse numa possibilidade de uma aprendizagem matemática significativa. A pesquisa que 
se apropriou da referida metodologia encontra-se em sua fase inicial e os instrumentos a serem utilizados são os diferentes 
textos produzidos pelos alunos (dentre eles o Jornal Exposto) e o diário de campo da pesquisadora. Profª. Mestranda So-
lange Aparecida de Camargo Feres Universidade São Francisco – Itatiba/SP solangeferes@uol.com.br 
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA, POTENCIALIDADE DA ESCRITA, APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

TÍTULO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO MÉTODO KUMON À LUZ DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-
CULTURAL
AUTOR(ES): STEFANIE LELLO WILKINS 
RESUMO: A grande procura pelo método Kumon de ensino de matemática, que se objetiva, em números absolutos, em 
cerca de 135 mil alunos matriculados apenas no Brasil, nos despertou algumas questões. A primeira delas foi inevitável: 
por que há tanta procura pelo método Kumon? Se partirmos da hipótese de que isso se deve em virtude de uma lacuna 
produzida na/pela escola, outras indagações relacionadas ao contexto da organização do ensino, seu sistema e estrutura, 
formação de professores, processo de aprendizagem, de avaliação, entre tantas outras, poderiam se apresentar. No entanto, 
como tivemos por objetivo analisar o método Kumon em seus aspectos teóricos e metodológicos a partir das contribuições 
da teoria histórico-cultural, novas questões foram necessárias. A primeira delas: o aluno aprende, realmente, no Kumon? 
Seguem-se outras: quais conteúdos? qual a qualidade de mediação?; qual sujeito o Kumon forma?; qual a concepção de 
educação presente nesse método? Diante de tantas interrogações nos propusemos a realizar uma pesquisa de abordagem 
qualitativa envolvendo a análise do referencial bibliográfico do método Kumon e do material didático utilizado pelos es-
tudantes. Realizamos, inicialmente, um estudo documental das obras do fundador do método, Toru Kumon; do material 
utilizado por estudantes; a coleta de depoimentos de pais e usuários e, ainda, a observação de alunos em atividade em uma 
Unidade Kumon na cidade de Ribeirão Preto/SP. Esperamos que o desenvolvimento desta pesquisa possa trazer ao debate 
as concepções epistemológicas, filosóficas e pedagógicas que fundamentam o método Kumon. 
PALAVRAS-CHAVE: KUMON, MATEMÁTICA, TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

SESSÃO - LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 19
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 14

TÍTULO: TAREFAS EXPLORATÓRIO-INVESTIGATIVAS PARA O ENSINO DE ÁLGEBRA NA 6ª 
SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL: INDÍCIOS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM E DO PENSAMENTO ALGÉBRICOS
AUTOR(ES): TATIANE DECHEN 
RESUMO: O estudo apresentado é parte de uma pesquisa, de caráter qualitativo, que teve como objetivo identificar 
indícios de formação e desenvolvimento da linguagem e do pensamento algébricos de alunos que estão iniciando a apren-
dizagem nesse tema. Foram observadas a dinâmica e as comunicações que ocorreram no desenvolvimento de tarefas 
exploratório-investigativas em duas turmas de 6ª série do Ensino Fundamental. Com o foco na dinâmica da aula, na comu-
nicação proporcionada por tarefas exploratório-investigativas e no ensino da álgebra, foi possível aprofundar a análise da 
primeira tarefa, segundo os principais referencias teóricos sobre investigações matemáticas — Ponte, Brocardo e Oliveira 
(2003); Cunha (1998), Brocardo (2001) —, comunicação — Boavida (2005a, 2005b), Menezes (2004, 2000a, 2000b), Ponte 
et al. (2007), Alro e Skovsmose (2006) — e ensino de álgebra — Lins e Gimenez (1997), Souza e Diniz (1994), Fiorentini, 
Miorim e Miguel (1993), Scarlassari (2007), Caraça (1998). Os dados analisados foram agrupados em três blocos, diante dos 
quais notou-se que as dificuldades encontradas pelos alunos tiveram origem na falta de conceitos — principalmente o de 
variável — e na diferente linguagem usada pela professora. Foi possível observar que os alunos, ainda com o pensamento 
aritmético, foram induzidos a usar a linguagem simbólica sem antes desenvolver os conceitos necessários; ficou claro que 
os alunos precisam ser estimulados para que a álgebra tenha significado.
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE EXPLORATÓRIO-INVESTIGATIVA, COMUNICAÇÃO — AULA DE MATEMÁTICA, 
ENSINO DE ÁLGEBRA 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL ALIADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO OBJETO VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM “REINO ESPERANÇA - O SUMIÇO DE GRACIOSA”
AUTOR(ES): THAISE MARQUES DE MESQUITA, ELTON CASADO FIREMAN, MARIA DO SOCÔRRO 
DIAS DE OLIVEIRA 
RESUMO: Um dos grandes desafios enfrentados na educação básica é adaptar uma prática pedagógica coerente ao 
contexto da criança, visto que com os avanços tecnológicos na sociedade, o perfil dessas tem se modificado, levando a 
uma maior reflexão dos educadores em desenvolver atividades que atendam às necessidades da criança, estimulando o 
seu interesse e ao mesmo tempo proporcionando a aprendizagem. A Literatura Infantil no meio educacional possui uma 
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dimensão bastante significativa, uma vez que ilustram como metáforas, diferentes modos de pensar e ver a realidade, pro-
jetando momentaneamente a criança nos personagens e possibilitando vivências dos sentimentos e sensações que esses 
provocam. A criança ao se projetar nas histórias enriquece seu repertório imaginário, criando soluções para os conflitos 
que vivencia. Partindo dessa premissa, este artigo discute a importância da Literatura Infantil para as crianças, apresentando 
uma experiência na construção de um objeto virtual de aprendizagem na área de Educação Matemática, denominado “Rei-
no Esperança: O sumiço de Graciosa”, que aborda o sistema numérico aliado à Literatura Infantil (conto) como forma de 
atender ao universo infantil, estimulando a imaginação, a criatividade e a fantasia e otimizando a aprendizagem. Na área de 
Educação Matemática, os objetos virtuais de aprendizagem se apresentam como um excelente recurso didático que possui 
várias vantagens e que, se bem utilizado pelo professor, tem muito a contribuir. O objeto citado se apresenta no formato 
de um conto de fadas e a partir da problemática desenvolvida na história, personagens existentes em um mundo imaginário 
intitulado “Reino Esperança” irão lançar desafios matemáticos para que as crianças ajudem as personagens a solucioná-
los. Acredita-se que a Literatura Infantil unida à Educação Matemática possibilitará um avanço significativo no processo 
de aprendizagem de conceitos matemáticos, além de permitir um espaço para o desenvolvimento das especificidades da 
literatura na criança.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, OBJETOS VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 

TÍTULO: DA “COISIFICAÇÃO” DOS OBJETOS MATEMÁTICOS NAS SALAS DE AULA DE 
MATEMÁTICA: UMA COMPREENSÃO A PARTIR DOS USOS DA LINGUAGEM
AUTOR(ES): THIAGO PEDRO PINTO 
RESUMO: Em nossa Dissertação de Mestrado (PINTO, 2009) pudemos observar e estudar modos de uso da linguagem 
em sala de aula de matemática. Esse olhar, guiado pelo conceito de Jogos de Linguagem de Wittgenstein e pelo Modelo 
dos Campos Semânticos de Lins (1999), nos possibilitou mapear tais usos, destacando vários “eventos“ que puderam ser 
estudados de modo a ressaltar possíveis significados à Matemática que circulam nas salas de aula. Dentre esses eventos há 
o que intitulamos de “coisificação dos objetos matemáticos”, que nos permitiu discutir como os professores falam dos 
conceitos e objetos matemáticos como se esses fossem “coisas” do mundo físico, visualizáveis, revestidas de temporalida-
de, movimento, concretude. Dessa forma, os professores caracterizam/constituem os objetos com os quais trabalham de 
forma peculiar, aproximando-os assim, por meio de semelhanças de família, a outros jogos de linguagem: da matemática 
formal, científica, de um grupo profissional ou mesmo da rua. Essas peculiaridades, juntamente com as demais ressaltadas 
a partir do estudo dos vários eventos apresentados em nossa dissertação, nos ajudaram a caracterizar - a atribuir um signi-
ficado plausível a - um jogo de linguagem da sala de aula de matemática. Esta caracterização nos permite produzir novos 
significados para a comunicação e linguagem em sala de aula de matemática. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LINGAUGEM, OBJETOS MATEMÁTICOS 

TÍTULO: A ESCRITA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇõES NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
AUTOR(ES): VALDETE APARECIDA DO AMARAL MINÉ 
RESUMO: Este trabalho relata uma experiência na formação de professores, que se concretizou a partir da escrita de 
“memórias” dos fascículos do Pró-Letramento e as discussões sobre escritas reflexivas e expressivas nos encontros do GdS 
(Grupo de Sábado). Inicialmente desenvolveu-se com professores e alunos do Ensino Fundamental II. Posteriormente o 
trabalho foi realizado com crianças de seis e sete anos (1º ano – ciclo de 9 anos). Essas escritas foram realizadas a partir de 
atividades em sala de aula. Todo o processo desse trabalho está dividido em três momentos. Primeiro momento: o aluno 
leva um caderno específico para casa onde registra o que entendeu sobre a aula; segundo momento: no dia seguinte é feita 
a leitura pelo próprio aluno e a intervenção da discussão pelo professor; terceiro momento: ao final de duas semanas o pro-
fessor faz uso das escritas para sua escrita acerca dos registros elaborados pelos alunos. Feitas as reflexões é escolhido um 
texto entre os professores da unidade escolar para correção, com a colaboração dos pares e formadora. Um dos objetivos 
desse trabalho é favorecer a consciência metalinguística do professor e ampliar a linguagem matemática dos alunos, além de 
proporcionar a colaboração entre os atores envolvidos nesse trabalho (professor, aluno e formador).
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSOR: O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES PARA ENSINAR 
MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL.
AUTOR(ES): VERA MARIA JARCOVIS FERNANDES 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apontar a importância de se investigar conhecimentos e crenças de profes-
sores do ensino fundamental, identificando características desses conhecimentos, crenças e concepções que interferem 
na constituição dos conhecimentos para ensinar Matemática. Muitos problemas de aprendizagem em Matemática dos 
alunos do ensino fundamental são atribuídos aos professores que lecionam Matemática. É bastante generalizada a ideia 
de que os professores não têm conhecimentos profundos dos conteúdos das disciplinas que ensinam, em particular, a 
Matemática, o que acaba comprometendo seu trabalho como professor. Dessa forma, pretende-se analisar as crenças e 
atitudes manifestadas pelos professores diante de situações concretas de ensino e aprendizagem nas quais serão desafiados 
a refletir, a verbalizar suas crenças, a explicitar suas práticas em face das problematizações propostas. É fundamental, ao 
futuro professor de Matemática, o domínio do conhecimento matemático, não de forma armazenada, mas como domínio 
conceitual, que torne capaz de levar seus alunos a serem agentes de sua própria formação. Ou seja, o professor não é um 
simples transmissor de conhecimentos, ele é um profissional que tem de ser capaz de identificar os problemas que surgem 
na sua atividade e construir soluções adequadas. Assim, necessita desenvolver capacidades e atitudes de análise crítica, de 
inovação e de investigação pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO MATEMÁTICO, CRENÇAS, ENSINO-APRENDIZAGEM 
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SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: POR UMA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA TRADUÇÃO À LUZ DA LEITURA E DA 
TEORIA DOS BLOCOS SEMÂNTICOS: UM OLHAR SEMÂNTICO LINGUÍSTICO
AUTOR(ES): ALESSANDRA DA SILVEIRA BEZ 
RESUMO: O presente trabalho propõe um estudo sobre a tradução a partir da polifonia, da Teoria dos Blocos Semân-
ticos, construída pelos linguistas franceses Oswald Ducrot e Marion Carel. Sabe-se que para a compreensão de um texto 
em língua estrangeira, o tradutor precisa antes de realizar o seu ofício, ser um leitor perspicaz e atento. Após, o tradutor 
torna-se um autor que, irá recuperar o sentido do texto e destiná-lo ao público alvo. Para compor esse estudo, buscaram-se 
o texto fonte, em língua francesa, e as clássicas traduções, em língua portuguesa, de obras do próprio Ducrot. Algumas de 
suas obras clássicas são Les mots du discours (As palavras do discurso), Le dire et le dit (O dizer e o dito). Com uma breve 
análise dos enunciados, procura-se mostrar que o sentido de um texto está inscrito no linguístico, mas alguns tradutores 
não conseguem recuperá-lo, reproduzindo sentidos literais impróprios, ou seja, sentidos pré-existentes ao uso e fechados 
que uma palavra tem sem considerar o contexto linguístico. O resultado da não verificação do caráter polifônico, ou seja, 
da superposição de vários discursos, é a mudança e o desvio de sentido. O tradutor, assim como o linguista, é um estudioso 
do texto e da língua. Cabe a ele compreender como esse texto e essa língua conjuntamente formam sentido para obter 
uma tradução adequada.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, TRADUÇÃO, POLIFONIA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS: PERSPECTIVAS E PRÁTICAS 
AUTOR(ES): ALEXANDRE COLLI DAL PRÁ 
RESUMO: Está pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo analisar os fatores intra e extra escolares observando 
as noções que o aluno tem sobre a língua inglesa e a importância que se dá à língua estrangeira dentro e fora da sala de aula. 
Nesse sentido, objetiva-se ressaltar o ambiente em que se dá a formação desses professores de inglês, assim como o apoio 
por parte dos gestores (Diretores) em cada escola onde se efetuará a pesquisa para observar quais são os amparos que eles 
disponibilizam para o ensino-aprendizagem dessa língua. A metodologia utilizada é a de cunho qualitativo com elementos 
etnográficos, pois a proposta é descrever densamente a realidade observada a respeito da aprendizagem dos discentes e 
formação dos docentes. Este estudo procurará, portanto, descrever o trabalho desenvolvido com alunos do Ensino Médio 
de escolas públicas e privadas do município de Rondonópolis – MT, a fim de verificar qual é a qualificação e como se dá 
o estudo do inglês nos diversos âmbitos escolares, visto que a proposta é observar a escola como um todo. Portanto, se 
analisará como os diretores, professores e alunos se vêem e agem nesse processo de aprimoramento das línguas estrangei-
ras, pois a LDB destina as disciplinas de inglês ou espanhol como obrigatórias no ensino fundamental e médio, já que tais 
disciplinas são bases para o engajamento no processo de globalização.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES , APRENDIZAGEM, ETNOGRAFIA 

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA EM LIBRAS COMO LÍNGUA “ESTRANGEIRA“
AUTOR(ES): ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO, ROBSON BARBOSA CAVALCANTI 
RESUMO: O reconhecimento da língua brasileira de sinais como meio legítimo de comunicação nas comunidades de 
surdos no Brasil redimensionou, entre outras, a questão dos meios e estratégias para a difusão da LIBRAS (língua brasileira 
de sinais) em todas as camadas da sociedade. Os cursos de línguas de sinais, nesse contexto, podem ser tomados como 
canal através do qual se efetiva a difusão da LIBRAS no país contribuindo para a inclusão do surdo sinalizante na socie-
dade. A modalidade viso-espacial própria da LIBRAS constitui-se, no entanto, em um desafio para a aquisição da língua 
de sinais por ouvintes o que motiva a proposição de reflexões acerca do ensino-aprendizagem da LIBRAS. Torna-se cada 
vez mais clara a necessidade de se rever estratégias de ensino dessa língua, especialmente para alunos ouvintes, de modo 
a facilitar-lhes uma reestruturação nas formas de ler o mundo. Isso porque a leitura e o entendimento do que venha a ser 
leitura precisa ser repensando nas relações professor surdo e aluno ouvinte, uma vez que hábitos e habilidades de leitura 
obedecem a estratégias cognitivas diferenciadas daquelas utilizadas comumente entre os ouvintes. Há que se desenvolver 
a capacidade de ler o corpo e o seu movimento no espaço, conseguindo-se estabelecer relações sintáticas, semânticas e 
pragmáticas necessárias à construção e compreensão do discurso. Este trabalho apresenta dados parciais sobre estraté-
gias de reorganização didática de aulas de LIBRAS com vistas ao desenvolvimento da habilidade de leitura em língua de 
sinais o que pressupõe a leitura de espaço e do corpo em relação a esse. Dentre as estratégias investigadas, inclui-se a das 
possibilidades de aplicação do “sistema signwriting” de escrita de sinais (Sutton, 1980) como facilitador da leitura e da 
compreensão do discurso produzido em LIBRAS e a da aprendizagem dessa língua com base em princípios do ensino de 
língua estrangeira. 
PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA, LEITURA E ESCRITA, SISTEMA SIGNWRITING 

TÍTULO: UM GÊNERO AO QUADRADO: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS
AUTOR(ES): ALINE STARLING GONÇALVES 
RESUMO: Por muito tempo afastadas das salas de aula, as histórias em quadrinhos começam a surgir no contexto didá-
tico após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), que mencionam esses textos como pos-
síveis ferramentas de ensino. Leitura predileta dos estudantes (MENDONÇA, 2003), os quadrinhos são analisados nesta 
pesquisa com o objetivo de demonstrá-los como gênero do discurso, utilizando-se, para isso, os pressupostos teóricos da 
perspectiva bakhtiniana da linguagem e a linha genebriana de análise do discurso. O gênero História em Quadrinhos deixa 
entrever aspectos lúdicos que parecem tornar a aprendizagem mais leve e divertida, viabilizando a abordagem de diversos 
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assuntos e contribuindo para a aquisição linguística dos aprendizes. Estudadas sob diversos ângulos, as histórias em qua-
drinhos possibilitam a exploração da leitura crítica, o reconhecimento de aspectos léxico-gramaticais e organizacionais e a 
reprodução do gênero de acordo com suas características típicas. O uso de desenhos para a comunicação - associados ou 
não à linguagem verbal - é antigo e foi utilizado por várias civilizações durante milênios. A análise das HQ mostrou ser esse 
um gênero secundário, e, embora Schneuwly e Dolz (2004) ao proporem um agrupamento de gêneros não mencionem os 
quadrinhos em nenhum grupo, pode-se constatar que as HQ têm características semelhantes aos gêneros do grupo de nar-
rar, pois ao descreverem histórias, posicionam-se no domínio da cultura ficcional literária. Diante dos benefícios que a “arte 
sequencial” pode oferecer ao processo ensino-aprendizagem, este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática 
para o ensino de língua inglesa baseada no interacionismo sócio-discursivo e que tem por objetivo incentivar a leitura e a 
produção do gênero História em Quadrinhos por alunos da sexta série (sétimo ano) do Ensino Fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS DISCURSIVOS, LÍNGUA ESTRANGEIRA, HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

TÍTULO: POR UM MODELO DE ANÁLISE DO PROCESSAMENTO DE REDES INFERENCIAIS NA 
LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
AUTOR(ES): ANA CLÁUDIA JUNQUEIRA CHIARETTO 
RESUMO: A construção de inferências na leitura tem sido alvo de diversas pesquisas e tem envolvido esforços de muitos 
pesquisadores na busca de um modelo de análise desses processos, por serem considerados fundamentais para a compre-
ensão. Este trabalho apresenta uma proposta de investigação dos processos inferenciais na leitura em língua estrangeira, 
dando sequência ao estudo iniciado no doutorado, quando da investigação de tais processos na leitura em língua materna. 
Investigamos, naquela ocasião, a possibilidade da experiência ter um papel fundamental no processamento de inferências 
na leitura, com base no quadro teórico composto pela Abordagem Conexionista (Elman et al., 1996), pela Teoria da 
Relevância (Sperber e Wilson, 1986/1995) e pela Teoria de Mesclagem (Fauconnier & Turner, 2002). De acordo com a 
abordagem conexionista, é o treinamento (ou experiência) que leva à aprendizagem (conhecimento). Assumimos, para 
o presente estudo, que a relação entre experiência/treinamento e conhecimento/aprendizagem pode ser devidamente 
representada pelas noções de competência comunicativa geral e competência comunicativa específica, em conformidade 
com a proposta de Gonçalves (2001), por abarcarem aspectos relacionados às noções de letramentos, ambientes cogniti-
vos, domínios cognitivos, conhecimentos e aprendizagens – no plural – sem entrar em choque com nenhuma das teorias 
adotadas, e acrescentando a cada uma delas informações comuns a todas essas noções apontadas. Desse modo, os sujeitos 
munidos de competência comunicativa mais específica estão propensos a processar as informações lingüísticas e contextu-
ais apresentadas pelo texto de forma mais complexa que sujeitos desprovidos desse tipo de competência. Acreditamos que 
o conhecimento de domínio tem um papel fundamental no processamento das redes inferenciais na leitura, tanto em língua 
materna quanto em língua estrangeira. Os resultados deste estudo podem elucidar se a natureza dialética dos processos que 
envolvem expertize e desempenho experto se reflete na construção das redes inferenciais na leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, INFERÊNCIAS , CONEXIONISMO, RELEVÂNCIA E 
MESCLAGEM 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 2
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: O USO DO GÊNERO “BIOGRAFIAS“ COMO FERRAMENTA EM ATIVIDADES DE LEITURA 
E PRODUÇÃO ESCRITA. 
AUTOR(ES): ANA VALERIA BISETTO BORK 
RESUMO: Os alunos que estudam uma língua estrangeira se sentem muito mais envolvidos e motivados quando as 
atividades de sala de aula baseadas em textos são trabalhadas de forma interessante e criativa. O uso do gênero biografias 
em aulas de língua estrangeira pode ser trabalhado de várias maneiras e pode ser usado desde o início do aprendizado, ou 
seja, do nível mais elementar ao mais avançado. Uma das principais vantagens é que ajudam os estudantes a melhorar e 
aumentar o vocabulário. Além disso, eles também têm a oportunidade de praticar e rever estruturas linguisticas anterior-
mente trabalhadas. O gênero biografias apresenta tópicos e fatos de maneira lógica, organizada e sequencial de forma 
que o aprendiz pode ter uma idéia mais geral do conteúdo. Outra característica importante é que o aluno tem a chance de 
aprender aspectos históricos, culturais, políticos, geográficos, sociais da língua alvo trazendo algo novo em termos de co-
nhecimento geral. Nesta comunicação pretendo apresentar algumas atividades desenvolvidas com os alunos de graduação 
(nível pré-intermediário) do curso de licenciatura em Letras Português/Inglês da UTFPR. Também serão relatadas algumas 
de suas opiniões acerca das atividades realizadas e, por fim, farei uma apresentação do trabalho de produção escrita dos 
alunos envolvidos no processo. 
PALAVRAS-CHAVE: BIOGRAFIAS, LEITURA E ESCRITA, INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 

TÍTULO: O TEXTO LITERÁRIO NA AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): ANDRÉA CORREA PARAISO MÜLLER 
RESUMO: Nas abordagens contemporâneas da língua estrangeira, o texto literário não ocupa a posição privilegiada que 
ocupou no passado: ele participa do processo de ensino/aprendizagem ao lado de textos de outra natureza, como a notícia 
de jornal, a propaganda, a receita culinária, o manual de instruções, a bula de remédios etc. Essa diversidade é, sem dúvida 
alguma, positiva e enriquecedora. No entanto, observa-se, em muitos casos, um completo desaparecimento do texto lite-
rário da sala de aula de língua estrangeira: a pretexto de diversidade, acaba-se por eliminar a própria diversidade e centra-se 
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o trabalho unicamente nos panfletos e receitas, por exemplo. Embora não defendamos a preponderância da literatura nos 
cursos de línguas como se percebia nas abordagens em voga nos anos 1950 e 1960, acreditamos que a presença do texto 
literário na aula de LE pode favorecer a aprendizagem. Trabalhado de forma lúdica, o texto literário em língua estrangeira 
pode contribuir não apenas para a aprendizagem do idioma, mas também para a formação de leitores de literatura, à medida 
que possibilita ao aluno familiarizar-se, ao mesmo tempo, com a língua estrangeira e com o discurso literário. Todavia é 
preciso que o professor evite incorrer em dois equívocos: desconsiderar as especificidades do texto literário e transformar 
as aulas de LE em curso de literatura. Levando em conta essas considerações, o objetivo desta comunicação é refletir sobre 
as possibilidades e maneiras de inserir o texto literário na aula de língua estrangeira e sobre os resultados possíveis dessa 
prática.
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO LITERÁRIO , LEITURA, LÍNGUA ESTRANGEIRA (LE) 

TÍTULO: O USO DA LITERATURA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: UMA FERRAMENTA DE 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO PARA OS ALUNOS.
AUTOR(ES): CAMILA TURELLA 
RESUMO: Pesquisadores tem realizado trabalhos sobre o ensino da literatura e seus possíveis usos nas aulas de Língua 
Inglesa. É importante dar aos alunos ferramentas a fim de que construam novas formas de conhecimento, e o texto literário 
é muito vantajoso no que diz respeito a isso. É por meio do conhecimento de novos costumes e valores de outras culturas 
estrangeiras que nos tornamos mais interessados pela nossa própria cultura. Este trabalho se justifica pela necessidade 
de criar inovações na melhora no nível de ensino de inglês no que diz respeito à literatura, visto que esta pode contribuir 
significativamente, proporcionando ao professor novos meios para que o processo de aprendizagem do aluno inclua não 
somente questões gramaticais ou estruturais, mas também questões culturais. O objetivo do trabalho é promover a elabo-
ração de materiais didáticos com conteúdos de literatura com base nos livros Literature and Language Teaching – A guide 
for teachers and trainers, de Gillian Lazar e Literature in the Language Classroom, de Joanne Collie e Stephen Slater para 
para um nível de conhecimento intermediário de inglês, propondo aos alunos a leitura e a produção de contos literários em 
inglês a fim de que desenvolvam um interesse maior nas aulas de Língua Inglesa, visto que obras literárias trazem conflitos 
inerentes aos seres humanos.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA INGLESA, TEXTO LITERÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE LEITURA: ANÁLISE DE ATIVIDADES DE LEITURA EM LÍNGUA 
INGLESA
AUTOR(ES): CARLA MARIA DOS SANTOS FERRAZ ORRÚ 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar propostas de exercícios de leitura em língua inglesa de uma coleção de 
livros didáticos, verificando a que concepção de leitura esses exercícios estão filiados. Considerando diferentes concepções 
de leitura, mais especificamente, a concepção estruturalista, a concepção interacionista e a concepção discursiva de leitura e 
com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), foram analisadas nove propostas de 
atividades de leitura, a saber, três do nível básico, três do nível intermediário e três do nível avançado. As análises demonstra-
ram que a concepção de leitura contemplada pelo material didático em questão é, principalmente, de cunho interacionista. 
Verificou-se o predomínio de atividades que buscavam perceber as intenções do autor e a utilização de estratégias cognitivas 
de leitura que levassem os alunos a percorrerem as marcas deixadas pelo autor no texto. Algumas das estratégias propostas 
foram “skimming“, “scanning“, “contextual guessing“, entre outras. A interpretação do texto possível era aquela autorizada 
pelo texto e pelo autor, não levando em consideração o papel ativo do leitor como sujeito produtor de sentido inserido 
em seu contexto sócio-histórico. Na perspectiva de leitura como processo discursivo, os sentidos não são controlados e 
previsíveis, o leitor lê a partir de suas formações discursivas, de seu momento sócio-histórico. O mesmo texto pode ser lido 
de forma diferente em momentos diferentes, ou em um mesmo momento (o da situação de aula, por exemplo) por sujeitos 
diferentes. Com base na visão de leitura como processo discursivo, propõem-se algumas reflexões sobre o trabalho com 
leitura em língua estrangeira (inglês) na sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LIVRO DIDÁTICO, CONCEPÇõES DE LEITURA 

TÍTULO: LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: DESLOCAMENTO 
OU ESTABILIZAÇÃO DE IMAGINÁRIOS ? 
AUTOR(ES): CÁSSIA CRISTINA FURLAN 
RESUMO: Este trabalho expõe os resultados obtidos em nossa dissertação de mestrado realizada na área de ensino-
aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE). Em nossa pesquisa analisamos 4 livros didáticos (LDs) am-
plamente utilizados em cursos de português para falantes de outras línguas e, a partir do escopo teórico da Análise de 
Discurso de perspectiva materialista, focalizamos os efeitos de sentido produzidos no que se refere aos diferentes povos 
que participam da história do Brasil. Apuramos, neste trabalho, o modo como índios, negros, japoneses e outros grupos 
são apresentados e os sentidos produzidos a respeito dos mesmos. Com base nas análises realizadas é possível afirmar que 
as falas que definem os negros e os índios, por exemplo, exercem um trabalho de apagamento e, ao mesmo tempo, de 
fixação de determinados sentidos que acabam constituindo um imaginário discursivo que funciona ao longo da história. 
A relevância de reflexões e pesquisas nesta área e, especificamente, sobre os livros didáticos utilizados no ensino de PLE, 
advém da evidenciada necessidade de apreender esses materiais em sua complexidade, compreendendo o funcionamento 
discursivo no qual estão pautados a fim de identificarmos o comprometimento ideológico dos LDs com uma versão da 
história que causa, necessariamente, o apagamento de muitas outras. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE DISCURSO, LÍNGUA ESTRANGEIRA, PORTUGUÊS 
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SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 3
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA LÍNGUA MATERNA NO APRENDIZADO DE UMA LE
AUTOR(ES): CLAUDIA ALMEIDA FERREIRA 
RESUMO: FERREIRA, Claudia Almeida – UERJ Bolsista IC CNPq- UERJ Este trabalho tem por objetivo discutir a 
influência da Língua Materna no aprendizado de uma Língua Estrangeira. Será abordada a constituição do sujeito em uma 
língua estrangeira e a importância da interlíngua, como ela pode se colocar de forma positiva ou negativa nesse aprendizado. 
Dessa forma, analiso a influência da Língua Portuguesa, língua materna, no aprendizado de Língua Italiana, ou seja, a ten-
tativa de aproximação da estrutura das duas línguas, de modo a facilitar a aquisição ou o aprendizado da língua estrangeira, 
entendendo sempre que a diferença entre aquisição e aprendizado é que a aquisição ocorre no nível subconsciente, ao passo 
que o aprendizado ocorre no nível consciente, ou seja, significa saber as regras e ter consciência delas. Utilizo, como base 
metodológica, entrevistas feitas com alunas que estão cursando Letras – Língua Portuguesa e Língua Italiana – na Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro, a fim de entender suas maiores dificuldades no aprendizado da língua estrangeira e de 
que modo concebem que a língua materna as ajudou no aprendizado da Língua Italiana, na escrita e na leitura e também na 
oralidade. Meu embasamento teórico está fundamentado, principalmente, em autoras como REVUZ, C. e ORTÍZ, Alvarez 
Maria Luisa. Concomitantemente, utilizo visões de outros autores no que se refere à aquisição de língua estrangeira, influên-
cia, transferência, interlíngua e fossilização, a fim de tentar entender de maneira satisfatória esses fatores. Desenvolvo como 
principal argumento o entendimento de que embora a interlíngua possa acarretar consequências negativas ao aprendizado 
da língua estrangeira, como a fossilização e desvios, por vezes, permanentes nesse aprendizado, deve-se compreender tam-
bém as suas características positivas como a busca da inteligibilidade e a ajuda no aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: INTERLÍNGUA., INFLUÊNCIA, TRANSFERÊNCIA 

TÍTULO: LEITURA QUADRO A QUADRO: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA AS AULAS DE 
INGLÊS NO ENSINO MÉDIO 
AUTOR(ES): CLÁUDIA LETÍCIA DE CASTRO DO AMARAL 
RESUMO: Este artigo constitui-se em uma parte da pesquisa que realizei durante o curso de especialização em Metodologia 
do Ensino de Língua Inglesa, que resultou em minha monografia, critério para obtenção de título de especialista. Mendonça 
(2005) destaca que, há tempos, a preferência de leitura de pessoas de diferentes faixas etárias recai sobre o gênero História em 
Quadrinhos - HQs. Porém, supôs-se inicialmente que as HQs não apareciam ou não recebiam o devido destaque no repertó-
rio de gêneros trabalhados na escola. A intenção de comprovar tal suposição e de salientar a pertinência deste gênero para as 
aulas de leitura em Inglês como Língua Estrangeira (ILE) no Ensino Médio (EM) motivou a realização desta pesquisa. A fim 
de se obter um panorama geral do ensino-aprendizagem naquele contexto educativo, consultaram-se dois importantes docu-
mentos oficiais que regulamentam o ensino de ILE: a LDB e os PCNs. Além disso, foram entrevistadas três professoras do 
EM, atuantes na rede federal, estadual e particular, e analisados dois livros didáticos do EM, para também entender o trabalho 
com o gênero HQs especificamente. A análise dos dados obtidos fundamentou-se em uma concepção sociointeracionista 
de linguagem, apoiada em Bakhtin (1992) e veiculada pelos PCNs. Da análise dos objetos deste estudo, concluiu-se que: a) a 
seleção de textos para as aulas de ILE no EM leva em consideração, preferencialmente, critérios temáticos e b) o gênero HQs 
configura entre aqueles, mas não é trabalhado de forma significativa seja pelos professores seja pelos livros didáticos. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE INGLÊS NO EM, LEITURA , GÊNERO HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

TÍTULO: LEITURA DE LINHAS DE CONCORDÂNCIA: NOVAS ESTRATÉGIAS.
AUTOR(ES): CRISTIANE MAGALHÃES BISSACO 
RESUMO: Desde o advento do Mercosul vivemos um crescimento da demanda de cursos de espanhol no país, o que 
vem afetando diretamente a produção de materiais didáticos. O material didático disponível no mercado ainda não traz ao 
aprendiz dados autênticos da língua a ser aprendida, levantados em corpora, necessidade que vem sendo destacada pela 
Lingüística de Corpus como peça chave para que se tenha acesso à língua da maneira como ela se comporta no cotidiano. 
Embora haja muitos estudos que usam concordâncias em sala de aula para ensino de língua, pouco se sabe a respeito de 
como se dá a interação entre o aluno e a concordância, tampouco como acontece a interação em sala de aula quando o 
professor dá aula com concordâncias. A proposta desta pesquisa é observar essas interações, a fim de discutir que estraté-
gias são utilizadas pelos alunos ao atribuir significado a um novo item lexical. Defendemos aqui a importância de se utilizar 
linhas de concordância no ensino instrumental de língua estrangeira - espanhol. Acreditamos também na existência de uma 
interação entre o leitor e o texto escrito, pois o texto não está constituído apenas por aspectos formais em sua estrutura, 
mas também por seu caráter implícito percebido pelo leitor por meio de seu conhecimento prévio e das próprias redes de 
conhecimento. Assim, o objetivo da pesquisa é identificar as estratégias que os alunos usam para entender e aprender com 
as concordâncias, quando trabalham individualmente ou em grupos, bem como mapear os padrões de interação que acon-
tecem em aulas de espanhol como língua estrangeira quando são usados materiais baseados em corpus. Vale destacar que os 
resultados revelam uma diversidade de estratégias de leitura e de modos de interação na sala de aula entre os participantes, 
bem como um levantamento específico de estratégias utilizadas na leitura de linhas de concordância. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUÍSTICA DE CORPUS, PROCESSOS INTERATIVOS DE LEITURA, ENSINO DE 
ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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TÍTULO: ASPECTOS DISCURSIVOS DA FORMAÇÃO SUBJETIVA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRA: A 
MÍDIA EM QUESTÃO
AUTOR(ES): DEISE CRISITNA DE LIMA PICANÇO 
RESUMO: Este trabalho faz parte das reflexões suscitadas durante o desenvolvimento de nosso projeto de pesquisa sobre 
os discursos e representações acerca da língua estrangeira e a seu ensino na mídia impressa (Revista Veja, jornais Folha de São 
Paulo e Gazeta do Povo - de 1985 a 2005) e na publicidade de rua (campanhas publicitárias de cursos e escolas de idiomas de 
2006 a 2009). Partimos do pressuposto de que o processo de subjetivação em língua estrangeira, e os problemas que ele possa 
apresentar são condicionados não só pela sala de aula e pelas atividades de interlocução necessárias fora dela, mas também pela 
forma como “dizemos a língua”. As várias vozes sociais que ressoam em nossa cultura, condicionam o modo de aproximação 
ou rejeição a metodologias de ensino, o que impede, muitas vezes, que a língua estrangeira tenha um papel formativo mais 
amplo. Nossa pesquisa, em fase conclusiva, tem mostrado que, apesar dos debates acadêmicos mais recentes apontarem que 
os processos de intersubjetivação são fundamentais na aprendizagem de línguas e na relação intercultural, o que circula na 
mídia segue arraigado ao aspecto formal da aprendizagem. Isso explicaria, em parte, porque muitos alunos rejeitem propostas 
metodológicas que colocam a interlocução como o eixo central do trabalho na sala de aula. Desta forma, nosso projeto de 
pesquisa busca questionar a vontade de verdade – no sentido foucaultiano - desses discursos, restituindo-lhes seu caráter de 
acontecimento e de objetos de cultura, buscando dar visibilidade aos embates discursivos em torno da língua e seu ensino.
PALAVRAS-CHAVE: MIDIA , ENSINO DE LÍNGUAS, DISCURSO 

TÍTULO: A LEITURA NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
PAULISTA
AUTOR(ES): ELIAS RIBEIRO DA SILVA 
RESUMO: Nos últimos anos, particularmente a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Estrangeira (PCNs de LE), um número cada vez maior de pesquisadores têm apontado o potencial formativo da leitura na 
sala de aula de língua estrangeira (LE). O trabalho com o texto na disciplina de LE facilita a abordagem, por exemplo, dos 
Temas Transversais, o que possibilita a discussão de questões importantes para a formação do aluno. Por meio de textos 
em LE, o estudante brasileiro pode entrar em contato com percepções diferentes desses temas. Contudo, os PCNs de LE 
alertam para a necessidade de se atentar para as especificidades dos contextos de produção e consumo textual, tendo em 
vista que os textos constituem-se como amostras do discurso da comunidade linguística que os produziu, veiculando, por-
tanto, a visão de mundo, a ideologia dessa comunidade. Partindo dessas considerações, objetivou-se, neste trabalho, analisar 
as aulas de leitura de uma professora de Língua Inglesa de uma escola pública do interior do estado de São Paulo. A partir 
da análise dos dados coletados ao longo de um semestre de observações, pode-se afirmar que a professora participante da 
pesquisa aborda o texto somente quanto ao seu conteúdo informativo (o nível do enredo), negligenciado os níveis mais 
profundos de significação. Não se verificou nenhum tipo de preocupação acerca das especificidades dos contextos de pro-
dução e consumo textual, como proposto pelo PCNs de LE. Pode-se afirmar que a professora participante simplesmente 
reproduz o conteúdo dos textos, sem propor qualquer problematização das questões neles abordadas, o que implica uma 
exposição acrítica dos alunos aos discursos transmitidos por esses textos.
PALAVRAS-CHAVE: PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, LEITURA EM 
LÍNGUA INGLESA, ESCOLA PÚBLICA 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 4
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: ESTUDO DAS ESPECIFICIDADES DA LINGUAGEM VISUAL E DO DESIGN APLICADOS 
NA CRIAÇÃO DE UM JOGO PARA O ENSINO DE LÍNGUA FRANCESA
AUTOR(ES): EVANDRO DE MELO CATELÃO 
RESUMO: A expressão visual abarca inúmeros significados dos quais temos uma compreensão ainda muito limitada. 
Para atingir um entendimento mais profundo de tais conhecimentos, faz-se necessário um exame dos elementos visuais 
básicos, as estratégias e opções das técnicas visuais, as implicações psicológicas e fisiológicas da composição criativa, bem 
como a gama de meios e formatos que podem ser classificados sob a designação de artes e ofícios visuais. A complexidade 
das composições visuais se reflete na natureza, percepção e comportamentos dos indivíduos. Acredita-se que tais meca-
nismos podem contribuir na compreensão de métodos capazes de instruir as pessoas, ou contribuir de alguma forma em 
seu aprendizado nos âmbitos de linguagem (língua falada e escrita). Observou-se com base em aulas ministradas no curso 
superior em Design que o entendimento dessa linguagem é importante e deveria fazer parte dos conhecimentos escolares 
dos indivíduos. A linguagem visual em termos de cores e formas são absorvidas e memorizadas pelos sujeitos muito mais 
rápido do que qualquer outra, podendo ser empregada como auxiliar no processo de aquisição de linguagem verbal. Com 
base nesses pressupostos, propor-se a confecção de um jogo com objetivo de contribuir no aprendizado de língua francesa. 
Para tanto, foi elaborado um mock-up que serviu de modelo aos autores e em que se verificou facilidade na compreensão 
e memorização da conjugação de alguns tempos verbais do francês, tema que os aprendizes apresentam grande dificuldade 
de memorização. Para verificação de eficácia do material produzido houve uma pré-testagem com entrevistas individuais 
com alunos em fase inicial de aprendizagem de língua francesa no meio acadêmico. Resultados preliminares mostraram que 
o material se tornou uma importante ferramenta no processo de aprendizagem dos indivíduos e também uma atividade 
didática útil aos professores.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM VISUAL, APRENDIZAGEM, LÍNGUA FRANCESA 
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TÍTULO: OS TEXTOS COLOQUIAIS NA AULA DE ESPANHOL/LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): FABIO BARBOSA DE LIMA 
RESUMO: Dentre as contribuições do ensino-aprendizagem de língua estrangeira na escola regular está o desenvolvi-
mento do senso de cidadania. Assim, o ensino nesta disciplina deve ultrapassar a fronteira do estudo voltado para o aspecto 
linguístico do idioma meta, proporcionando ao aluno a compreensão sobre seu papel na sociedade complexa em que vive. 
Tomando em consideração estes pontos e levando-os ao universo do ensino de Espanhol/Língua Estrangeira, doravante 
E/LE, é mister ressaltar que hoje não se pode mais objetivar a aprendizagem de um espanhol standard, mas sim, traçar 
objetivos nos quais a heterogeneidade do espanhol seja contemplada, rompendo com estereótipos de um “espanhol puro” 
ou “mais correto”. Desta forma, a leitura de textos coloquiais na aula de E/LE contribui não só com a pluralidade, mas 
também com a redução de preconceitos, e, tão importante quanto esta contribuição deve ser o tratamento dado a estes 
textos, encarados não como “curiosidade” ou, ainda, como algo “exótico”, mas sim com a possibilidade de (re)conhecer 
um novo espectro de realidades culturais, possibilitando o contato com os distintos registros possíveis nas realizações lin-
guísticas em língua espanhola. Cartas familiares, e-mails, alguns textos jornalísticos e anúncios inserem-se em uma gama de 
textos escritos coloquiais que fazem parte do universo dos alunos, ou seja, textos que circulam socialmente e que, mesmo 
atendendo às características próprias da escrita como a possibilidade de planejamento em sua realização e a aproximação da 
norma culta, possibilitam a análise de traços de oralidade coloquial; traços sócio-culturais, como idade e sexo dos interlocu-
tores; a intencionalidade, ou não, de seus autores, e, ainda, as situações de (des)cortesia. Sendo assim, tais textos devem ser 
vistos como uma ferramenta útil na construção diversificada de uma heterogeneidade linguístico-discursiva na aula de E/
LE, proporcionando ao aluno experiências bem sucedidas nas mais variadas situações comunicativas. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, TEXTOS COLOQUIAIS, ESPANHOL/LÍNGUA ESTRANGEIRA 

TÍTULO: LOS GUIONES ADAPTADOS DE OBRAS LITERARIAS Y LAS CLASES DE ESPANOL – COMO 
AGUA PARA CHOCOLATE (LAURA ESQUIVEL).
AUTOR(ES): GENI CONCEIÇÃO FIGUEIREDO 
RESUMO: Una aplicación lingüística específica hace de los textos literarios o ficcionales es un material idóneo 
para la enseñanza del español en las clases destinadas, principalmente, a adolescentes. Parece ser que resultan más 
atractivos para los estudiantes que textos no ficcionales ya que presentan la realidad desde una perspectiva personal 
y subjetiva despertando el interés de lectura. El cine, por su vez, en la clase de español es una excelente forma de 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la historia de un país hablante de la lengua que se desea estudiar. Una 
película transmite una gran información sobre la cultura y la historia del tiempo en que están realizadas o – como 
en nuestro caso - recrea parte la historia de la Revolución Mejicana, una época lejana en el tiempo. Así este proyecto 
didáctico que involucra tanto la obra literaria como la obra cinematográfica Como agua para chocolate requiere la 
práctica de las cuatro destrezas del aprendizaje de lenguas. Para tal proponemos que el aprendiz, a través de activi-
dades creativas, pueda comprender el lenguaje fílmico de la película, es decir, interpretar las imágenes, la música, los 
escenarios, los colores, los planos de la cámara, o sea, una intención comunicativa se transforma en un producto sui 
generis de comunicación. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTOS LITERARIOS, ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL, PELÍCULA 

TÍTULO: CRENÇAS DOS PROFESSORES DE ESPANHOL DO NÚCLEO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
DA UECE SOBRE O PAPEL DA LEITURA NAS AULAS DE E/LE
AUTOR(ES): GIRLENE MOREIRA DA SILVA 
RESUMO: O Núcleo de Línguas Estrangeiras é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), no qual professores, ainda em formação no Curso de Letras, têm a oportunidade de iniciarem sua carreira 
docente. Conscientes da importância da leitura no processo de ensino/aprendizagem de línguas, resolvemos investi-
gar as principais crenças que norteiam a prática dos professores de Espanhol como língua estrangeira (E/LE) dessa 
Instituição, sobre o papel da leitura nas suas aulas de E/LE e como se dá esse ensino. Segundo ALVAREZ (2007), a 
noção de crença é relevante na hora de interpretar e analisar as ações do professor, pois eles interpretam uma situação 
de ensino a partir das suas crenças sobre o que seja a aprendizagem e ensino de LE. Acreditamos que muitos profes-
sores continuam com concepções errôneas sobre o ensino de leitura, como por exemplo, que o indivíduo dever ser 
proficiente na língua-meta antes de aprender a ler, ou que leitura é apenas um processo de decodificação e que não 
pode ser ensinada. A relevância desta pesquisa está na reflexão que os professores podem fazer sobre suas atitudes 
e crenças sobre o ensino de leitura e como elas interferem nas suas aulas. A pesquisa foi realizada através de ques-
tionários, respondidos por todos os professores-bolsistas de Espanhol que atuam nos níveis básico, intermediário e 
avançado. Ao final, serão apresentados os resultados dos questionários, mostrando que o pensamento do professor 
é influenciado não só por suas crenças, mas também pelo conhecimento que ele possui sobre a matéria e o ensino, 
no caso em específico, de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: CRENÇAS, ENSINO DE LEITURA, ENSINO DE E/LE 

TÍTULO: AS REPRESENTAÇõES SOBRE AS IDENTIDADES DO PROFESSOR DE INGLÊS: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA INGLESA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO
AUTOR(ES): INÊS CONFUORTO 
RESUMO: O objetivo da presente comunicação é apresentar uma análise discursiva, com destaque para as representa-
ções sobre o professor de inglês, da Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna – Inglês (Ensino Fundamen-
tal – ciclo II e ensino médio) do Estado de São Paulo (2008) e dos Cadernos do Professor, publicados pela Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo. Utiliza-se o arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso de Linha 
Francesa (Pêcheaux, 1975/ 1997; Orlandi, 1999, 2001; Brandão, 1997, entre outros) e dos fundamentos filosóficos de 
saber-poder (Foucault, 1979/ 2000). Tal análise justifica-se pela necessidade de investigar o discurso de um documento 
oficial, orientador da política para o ensino de inglês na rede pública estadual, e verificar como esse discurso cria re-
presentações sobre as identidades do professor de inglês. Buscou-se, na análise da materialidade linguística, a) refletir 
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sobre as formações discursivas que permeiam o discurso do referido documento; b) verificar como essas formações 
discursivas podem produzir efeitos de sentido que revelam identidades estereotipadas e cristalizadas do professor de 
inglês, criando posições-sujeito homogêneas e naturalizadas, que concorrem para a reprodução de práticas pedagógicas; 
c) contribuir para o aprofundamento de um debate que não pretende esgotar o tema, mas abrir caminho para uma maior 
reflexão sobre o discurso na formação de identidades de professores.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, PROPOSTA CURRICULAR, PROFESSOR DE INGLÊS 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 5
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: A PUBLICIDADE NA APRENDIZAGEM DE ESPANHOL POR BRASILEIROS: UMA 
TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO. 
AUTOR(ES): JOZIANE FERRAZ DE ASSIS 
RESUMO: Esta comunicação pretende mostrar os resultados finais de pesquisa acadêmica desenvolvida no Mestrado em 
Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira – Espanhol, da Universidade Federal Fluminense, cujos resultados 
iniciais foram apresentados no 16º COLE. A pesquisa buscou descobrir se alunos da 1ª série do Ensino Médio, subme-
tidos à compreensão de publicidades interculturais, apresentavam uma aceitação para o diálogo cultural (Canclini, 1996; 
Hall, 2003). Para tal, foram utilizadas como instrumento publicidades dos universos hispânico e brasileiro, analisadas com 
o aporte da Teoria de Gêneros Discursivos e da Semiótica (Marcuschi, 2005; Fiorin, 2006; Barros, 2005; Discini, 2005). 
Para alcançar nossos objetivos com este trabalho, aplicamos um questionário com o intuito de realizar um diagnóstico dos 
conhecimentos culturais que possuía o grupo pesquisado sobre os países envolvidos; posteriormente, tivemos o momento 
de compreensão de publicidades de ambos universos culturais e, finalmente, aplicamos o segundo questionário. Neste 
contexto, portanto, as peças publicitárias serviram de portadores das marcas culturais enquanto o questionário constituiu o 
corpus do estudo. Para a análise do corpus, valemo-nos dos estudos de Cuche (2002), sobre a cultura, e de Mendes (2004), 
sobre o interculturalismo. No grupo investigado, vimos que houve percepção da aproximação cultural entre os países his-
pânicos e o Brasil e constatamos que há abertura para o diálogo intercultural por diversas razões, entre elas, a proximidade 
geográfica e o enriquecimento cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: E/LE, INTERCULTURALISMO, PUBLICIDADE 

TÍTULO: CONCEPÇõES E PRÁTICAS DE LEITURA DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA 
AUTOR(ES): JULIO ANIBAL ORREGO ZAVALA 
RESUMO: Este trabalho tem como tema as concepções e práticas de leitura de professores de língua espanhola que atu-
am no Ensino Médio, buscando verificar os encontros e desencontros entre o pensar e o fazer dos professores. Partimos 
da idéia de que o texto e a leitura são promotores de situações de interação nas práticas sociais. Assim passa-se a considerar 
importante o desenvolvimento da compreensão leitora como propósito de levar a reflexão efetiva sobre o texto lido: mais 
além da decodificação dos signos linguísticos, o propósito é atingir a compreensão profunda e interagir com os textos, com 
o autor e com o conteúdo, lembrando que o sentido de um texto nunca está dado, mas é preciso construí-lo a partir de 
experiências pessoais de conhecimento prévio das inter-relações que o leitor estabelece com ele. A metodologia para o de-
senvolvimento da pesquisa é numa perspectiva qualitativa com análise interpretativa. Os sujeitos são professores de Letras 
de Língua Espanhola, de duas escolas da rede pública estadual do Estado de Mato Grosso: uma que tenha implantado a 
oferta de ensino de espanhol antes de 2005, data da lei de oferta obrigatória (Lei Federal n. 11.161) e outra após implanta-
ção da lei. Os dados estão em fase de coleta por meio de questionários; entrevistas com os professores e observações de 
aulas, planos de aula dos professores, análise do material didático adotado e análise da P.P.P( Plano Político Pedagógico) De 
acordo com dados já coletados, existe uma contradição entre a concepção de leitura e sua prática. Na primeira situação se 
aproxima da corrente sociointeracionista e na prática continuam com a concepção tradicional de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , LÍNGUA ESPANHOLA, CONCEPÇõES E PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: COMPREENSÃO E APREENSÃO DA PALAVRA DE OUTREM E DISCURSO INTERIOR
AUTOR(ES): KARIN QUAST 
RESUMO: No campo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras o processo de compreensão e apreensão da 
palavra do outro, em especial da palavra escrita, é ainda muitas vezes visto em termos de processamentos cognitivos. 
Nas últimas décadas temos visto, contudo, a centralidade que a interação (nas mais variadas formas como é concebi-
da) vem assumindo nas pesquisas e no trabalho em sala de aula. Porém, se refletirmos sobre a afirmação de Bakhtin 
de que tanto a compreensão como a apreensão passam pelo discurso interior, implicam um diálogo entre nossas 
palavras e as palavras do outro, bem como em resposta e tomada de posição avaliativo-valorativa, existe uma ‘face’ 
da interação que é geralmente negligenciada – justamente a que ocorre no âmbito do discurso interior e da qual por 
vezes temos apenas pequenas pistas, indícios. Tais pistas, a nosso ver, podem ser depreendidas a partir da fala egocên-
trica ou privada sob a perspectiva histórico-cultural. Tal fenômeno, que é por nós concebido como dialogal, dialógico 
e argumentativo, desloca questões referentes à compreensão de uma perspectiva centrada em processos cognitivos 
para a relação do sujeito com a língua e o discurso. Os dados de MacKereth (2004), por exemplo, que estuda esse fe-
nômeno em contexto de aprendizagem de língua estrangeira mediada por computador enfocando a leitura, ricamente 
evidenciam esse aspecto (embora o pesquisador não use o dialogismo bakhtiniano em suas análises). O sujeito volta-
se para si mesmo, dialoga ‘consigo mesmo’; volta-se sobre seu trabalho, avalia sua produção, se interroga, verifica, 
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‘negocia significados’, explicita regras, busca estratégias de resolução de problemas, compara com seu conhecimento 
prévio (ou outros enunciados), concorda ou discorda, fornece ‘feedback’, refaz etc., realizando consigo mesmo o 
trabalho que efetuamos com um parceiro. Nossos dados, ainda que centrados na comunicação oral, permitem igual-
mente refletir sobre o trabalho do sujeito/linguagem que ocorre nessa ‘dimensão’ menos visível. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO INTERIOR, COMPREENSÃO DA PALAVRA DO OUTRO, DIALOGISMO 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LEITURA EM EAD: UM ESTUDO DE CASO
AUTOR(ES): KEYLA MARIA FROTA LEMOS 
RESUMO: Neste trabalho são analisados o material hipertextual utilizado e as atividades propostas em uma disciplina que 
objetiva o desenvolvimento da compreensão leitora dos alunos de um curso de Letras à distância. Este estudo se funda-
menta nos princípios teóricos para o ensino de leitura em língua estrangeira (AEBERSOLD & FIELD, 1997; BROWN, 
2001; CELCE-MURCIA, 2007; GRABE & STOLLER, 2002, entre outros) e na pesquisa recente em leitura de hipertextos 
(ARAÚJO, 2008; MARCUSCHI, 2005; WALSH, ASHA & SPRAINGER, 2007, entre outros). São investigadas questões 
tais como: Que materiais são utilizados? Os alunos lêem hipertextos autênticos ou apenas textos eletrônicos produzidos 
pelo professor que elabora a disciplina? Que tipo de atividades de compreensão são propostas? Há ênfase no ensino de es-
tratégias de leitura? As estratégias trabalhadas para a leitura de hipertextos são as mesmas utilizadas para a leitura dos textos 
eletrônicos? As respostas a essas perguntas serão fornecidas através de uma análise descritiva e crítica do material, utilizando 
questionário no qual serão registradas informações sobre os textos utilizados, tais como: autor, título, autenticidade e forma 
como são utilizados, se integral ou parcialmente. Nesse mesmo questionário serão registradas as estratégias cognitivas e 
metacognitivas de leitura enfocadas na resolução das tarefas. O registro das estratégias trabalhadas nas atividades propos-
tas permitirão, por sua vez, a identificação dos tipos de estratégias utilizadas na leitura de hipertextos. O objetivo maior 
do trabalho é entender como os materiais e atividades propostas em um ambiente virtual de aprendizagem trabalham as 
estratégias de compreensão do hipertexto e de textos eletrônicos, a fim de que essa nova tecnologia possa ser utilizada de 
modo eficiente na área de ensino de inglês.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, HIPERTEXTO, ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

TÍTULO: CONSTRUINDO UM MATERIAL DE LEITURA EM ESPANHOL COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA: REFLEXõES SOBRE PRÁTICAS DE ENSINO.
AUTOR(ES): LARISSA FOSTINONE LOCOSELLI, BRUNA MACEDO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Em nosso trabalho realizaremos uma reflexão em torno à elaboração de material didático de nossa au-
toria, destinado a aulas de leitura em espanhol como língua estrangeira, ministradas no curso Instrumental, oferecido 
pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP, ao qual nos vinculamos enquanto monitoras-bolsistas. Tal reflexão partirá, 
por um lado, de uma determinada noção do processo de leitura e, por outro, da relação que – a nosso ver – o leitor 
brasileiro estabeleceria, em tal processo, com a língua espanhola. Entendemos a leitura como um processo de cons-
trução de sentidos e, no que tange à leitura em espanhol, acreditamos que a presupossição de transparência em rela-
ção a sua língua materna leva o brasileiro a considerar-se capaz de construir espontânea e adequadamente os sentidos 
de um texto nessa língua estrangeira. Essas concepções permearam a elaboração de nosso material, o que explica a 
centralidade dada ali à conscientização, por parte do leitor brasileiro, de seu papel no processo de leitura em língua 
espanhola, tanto no que diz respeito à postura que pode assumir diante de um texto, como naquilo que se vincula 
ao conhecimento de seus aspectos linguísticos e discursivos. Nesta comunicação, pretendemos descrever, em linhas 
gerais, o funcionamento de nosso material, além de analisar algumas das atividades nele propostas, com o objetivo de 
refletir acerca de como se concretizam, na sala de aula, nossas concepções a respeito da leitura em espanhol.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM, LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, 
ESPANHOL/LÍNGUA ESTRANGEIRA 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 6
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 3

TÍTULO: QUESTõES DO LETRAMENTO RELACIONADAS ÀS PRÁTICAS DE LÍNGUA INGLESA NA 
CONTEMPORANEIDADE
AUTOR(ES): LUCIANA MARIA SALDANHA KUENERZ 
RESUMO: Este trabalho é parte da minha dissertação de mestrado da Universidade Federal Fluminense, a qual versa 
sobre as expectativas dos alunos do Ensino Médio Estadual em relação ao estudo da língua inglesa como instrumento de 
inserção social. Dada a importância do aprendizado do idioma e as demandas atuais do inglês para a inserção na cultura 
cada vez mais globalizada, pretendo pesquisar as expectativas dos jovens das classes populares em relação ao que a escola 
oferece e a seus projetos de futuro ou mesmo de presente, sejam eles voltados para o trabalho ou para o acesso a novas 
tecnologias. Dialogo com autores que tratam do tema a partir de abordagens diferenciadas. Considerando a representação 
que os alunos têm da língua inglesa na atualidade, não poderia deixar de buscar elementos que ajudassem a compreender a 
relação entre o idioma inglês e a globalização. Não há como pensar o mundo de hoje sem pensar a globalização e por isso 
a escola é um espaço privilegiado para que se trabalhe com a heterogeneidade, já que há tão poucos espaços para tal. Além 
disso, não poderia tratar desta temática sem considerar uma das perspectivas ligadas ao campo da Linguística Aplicada. 
Alguns autores avaliam a questão a partir da “construção do Ocidente“, outros a partir do “hibridismo“ das culturas e raças, 
colocando em xeque a própria noção de raça, e outros ainda, a partir do “pós-colonialismo“. Se para uns a globalização é 
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uma invasão destrutiva que, além de desastres ambientais causa desigualdades econômicas e culturais, para outros ela pode 
causar um impacto bastante significativo nas relações interpessoais e, nesse sentido, as comunidades locais podem se forta-
lecer com as demandas globais, as quais podem levar os indivíduos à reflexão, à tomada de consciência e à ação.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA INGLESA, LETRAMENTO, GLOBALIZAÇÃO 

TÍTULO: O GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO ENSINO DE E/LE
AUTOR(ES): LUCILA CARNEIRO GUADELUPE 
RESUMO: Propomos com este estudo uma análise de anúncios publicitários em língua espanhola, e a relação destes com 
a identidade feminina no século XXI, tendo como base as representações sociais e culturais. Investigaremos as crenças e 
estereótipos apresentados nestes anúncios, como a mulher está sendo representada, e a possível contribuição deste gêne-
ro discursivo na aprendizagem de línguas, buscando motivar novas perspectivas para o trabalho com o espanhol como 
língua estrangeira (E/LE). As publicidades trazem enunciados que refletem a vida diária e levam em consideração as 
circunstâncias em que as pessoas produzem e usam tais textos. A partir deste trabalho é possível promover a interação no 
ambiente educativo, tão necessário para o sucesso no processo ensino-aprendizagem. E assim, baseados na proposta dos 
PCNs, focalizaremos a utilização do gênero discursivo nas aulas de E/LE como instrumento de motivação para os alunos, 
possibilitando o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de uma forma dinâmica e atraente para os aprendizes. 
Ao propor uma análise de anúncios publicitários, quero abordá-la dentro da sua dimensão de gênero, levando em conta os 
fundamentos sociais e os valores que compõem a vida em sociedade. Para tanto é necessária a compreensão das práticas 
discursivas, fundamentada em uma concepção de linguagem como prática social. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO DISCURSIVO, ANÚNCIO PUBLICITÁRIO, IDENTIDADE 

TÍTULO: O LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE INGLÊS: UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL DAS 
PROPOSTAS DE LEITURA
AUTOR(ES): MARCELE GARBIN DAGIOS, CAROLINE TORTATO 
RESUMO: O presente trabalho analisa o livro didático público de língua estrangeira do Estado do Paraná, procurando 
associar a concepção sócio-interacionista de linguagem (Círculo de Bakhtin) e os textos presentes no livro didático, relacio-
nando-os com os aspectos interculturais no ensino de inglês. Os objetivos de ensino trazidos pelas Diretrizes Curriculares 
de Língua Estrangeira do Estado do Paraná (2009) explicitam que a língua estrangeira proporciona um espaço de constru-
ção de conhecimento e interpretações da realidade através do discurso e do contexto, e não através da decodificação de um 
sistema linguístico. O livro didático de inglês do Estado do Paraná procura abordar de maneira diferenciada o ensino de lín-
gua inglesa através do uso de textos, tentando seguir uma proposta de trabalho baseada na perspectiva sócio-interacionista 
de linguagem. A partir da escolha de uma unidade temática, o trabalho analisa os textos e as atividades elaboradas a fim 
de verificar se as mesmas refletem a proposta inicial dos autores do livro de ensinar a língua inglesa através da perspectiva 
intercultural. Segundo Voloshinov (2004), a forma utilizada para se ensinar língua estrangeira em muitos métodos faz com 
que a palavra passe a ser percebida apenas como um sinal. Em língua estrangeira, o contexto social e cultural são funda-
mentais para que aquela palavra seja absorvida, em sua totalidade, como um signo e não um sinal. Os falantes nativos não 
veem as palavras como itens de dicionários, mas sim como parte integrante de enunciados. Como resultado do trabalho, o 
livro didático analisado corresponde em muitos aspectos à proposta sócio-interacionista de linguagem, trazendo relações 
interculturais relevantes para a discussão em sala de aula, considerando o contexto histórico dos alunos. Pensando nisso, 
este manual atenderia em boa parte a proposta na qual foi concebido. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, INTERCULTURALIDADE 

TÍTULO: REPENSANDO O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA: DA TEORIA À 
PRÁTICA 
AUTOR(ES): MARIA ANDRÉIA SILVA LELES 
RESUMO: As variadas metodologias do ensino-aprendizagem da língua estrangeira utilizadas nas escolas públicas vêm 
provocando inquietações dos pesquisadores da área de educação, preocupados em verificar a eficácia do ensino-aprendiza-
gem da língua estrangeira no que se refere à leitura e à escrita. Esta comunicação propõe reflexões, tendo como referencial a 
experiência pessoal de magistério em uma escola pública estadual de ensino fundamental na cidade de Coronel Fabriciano, 
MG. Ao substituir uma professora de inglês do 9º ano do ensino fundamental, no qual os alunos eram desinteressados e 
apáticos, foram utilizados textos de diversos gêneros na língua inglesa, com um vocabulário do cotidiano, trabalhando as 
fases da leitura e as estratégias. Desenvolveu-se a aprendizagem num processo sócio-interacional relevando os interesses e 
a afetividade do aprendiz, possibilitando uma comunicação nas interações sociais do dia-a-dia. No sentido de identificar e 
avaliar a atual prática do ensino-aprendizagem da língua estrangeira, enfocando-se aqui a língua inglesa por seu caráter de 
universalidade. Considera-se que a aprendizagem da língua estrangeira e da língua materna é um direito de todo cidadão, 
expresso na Lei de Diretrizes e Bases. Daí a necessidade de se repensar as atuais práticas de ensino, visando a uma nova 
proposta que possa desenvolver a competência comunicativa, tanto na modalidade oral, quanto na escrita. Importa, ainda, 
utilizar-se com propriedade os variados recursos oferecidos pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. A escrita e a 
leitura em língua estrangeira devem fazer parte de um processo dinâmico, com textos de diversos gêneros, em que o leitor 
compreende, critica e interage ativamente: de que o texto fala? para quem?, quando? onde?... considerando como base os 
três tipos de conhecimento: de mundo, textual e léxico-sistêmico, fundamentais para o desenvolvimento das quatro habili-
dades necessárias (ler, escrever, ouvir e falar) em uma aprendizagem significativa.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO-APRENDIZAGEM, LÍNGUA INGLESA, PRÁTICA 

TÍTULO: ENSINO DE LEITURA EM INGLÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA: PERGUNTAS OU TAREFAS, 
EIS A QUESTÃO.
AUTOR(ES): MARIA CECILIA DOS SANTOS FRAGA 
RESUMO: A concepção e preparação de cursos de leitura em inglês como língua estrangeira resultam, com freqüência, 
em tarefas e atividades propostas sob a forma de questões/ perguntas. Portanto, grande parte da interação entre professo-
res, alunos e texto nas aulas de leitura de inglês LE se desenrola a partir de questões formuladas com o intuito de promover 
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a aprendizagem. A interação estabelecida a partir de questões está particularmente presente nas aulas de inglês instrumental 
em contexto universitário, que é o enfoque deste trabalho. Serão examinadas atividades de leitura concebidas para o ensino 
de inglês instrumental em contexto universitário. Serão avaliados os diferentes tipos de tarefas e perguntas de compreensão 
de leitura; as abordagens de ensino de leitura e respectivas noções sobre língua que subjazem tais tarefas e perguntas; os 
diferentes tipos de questões que podem compor atividades de leitura concebidas para alguns dos gêneros textuais mais 
comuns nos programas de inglês instrumental; os diferentes perfis de leitor que poderão resultar dos programas de ensino 
baseados nas tarefas e perguntas examinadas. As considerações finais incluirão observações sobre os possíveis graus de 
coerência entre os vários tipos de abordagens de ensino de leitura e as tarefas e questões a serem desenvolvidas em sala 
de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, TAREFAS, ABORDAGEM 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 7
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: LEGENDA E APRENDIZAGEM: CONHECIMENTO E LAZER
AUTOR(ES): MARIANA VOLPI BONFIM 
RESUMO: Neste trabalho será abordado o estudo sobre o favorecimento do uso de filmes legendados na aula de língua 
estrangeira, mostrando ser essa uma estratégia avançada de nível plausível, uma vez que proporciona ao aluno o contato 
direto entre associações de sons, imagens e palavras escritas. O aluno aproxima-se da língua em sua mais real versão, 
podendo escolher autores nativos do país de sua língua alvo, e sente-se mais atraído por ser uma tecnologia, um método 
novo, deixando estratégias arcaicas, como o uso de frases sem valores semânticos, apenas estruturais. Porém com estudos 
ainda restritos nessa área, a crítica avalia se o aluno prender-se-ia mais à legenda do que à fala, não associando a fala e nem 
a cultura do seu país alvo, criando uma dependência ao texto escrito. E ainda poderia retardar a aprendizagem, uma vez 
que ocuparia o tempo de estudos básicos, como gramática. Consequente do capitalismo que exige níveis cada dia mais 
avançados para entrada no mercado de trabalho e das inter-relações mundiais, aumentou-se o interesse pelo aprendizado de 
línguas estrangeiras. Os pedagógicos da área tentam inovar suas estratégias de ensino e atraídos pela tecnologia descobriram 
o uso de filmes legendados para a proficiência da língua inglesa. Baseado em pesquisas de autoria diversas, esse trabalho 
verifica os benefícios das legendas interlínguas e intralínguais, aprovando essa estratégia inovadora e atrativa.
PALAVRAS-CHAVE: FILMES LEGENDADOS, ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM, LINGUAGEM 
COMUNICATIVA 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL E O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): MARISTELA PUGSLEY WENRER 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo abordar temas referentes à comunicação intercultural, especialmente os 
estereótipos. Na comunicação intercultural é vital distinguir entre o que é parte do “background“ cultural da pessoa e 
o que é parte da sua personalidade. Em uma cultura há uma grande variedade de atitudes, crenças, valores e compor-
tamentos sobre os quais é possível generalizar, mas deve-se ter cuidado ao aplicar estas generalizações aos indivíduos. 
Quando nós conhecemos um indivíduo não podemos afirmar categoricamente onde ele se encontra dentro dessa gama 
cultural. No ensino de uma língua estrangeira deve-se ter em mente muito mais do que a transmissão de conhecimento 
gramatical, vocabular e estrutural da língua; nem tampouco pode-se estar limitado ao treinamento das chamadas quatro 
habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. O profissional que se propõe a ensinar um idioma diferente do idioma materno 
dos alunos deve ter também conhecimento dos aspectos culturais que atravessam os espaços linguísticos. Apesar de 
não ser necessário explicitar o tempo todo para o aprendiz sobre as relaçoes interculturais que existem entre as línguas, 
o professor precisa ter conhecimento crítico dos aspectos culturais que envolvem o ensino e o aprendizado de idiomas 
estrangeiros. Por isso é importante estudarmos a questão dos estereótipos culturais e suas implicações no aprendizado 
de uma língua estrangeira.
PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL, LÍNGUA ESTRANGEIRA, ESTEREÓTIPOS CULTURAIS 

TÍTULO: O LEITOR DE LITERATURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): MELISSA ANDRES FREITAS 
RESUMO: Em pesquisas anteriores, a constatação de que os acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Letras não vêem 
a leitura como uma de suas prioridades, levou-nos a uma constante busca pela compreensão de tal fato. Verificamos que a 
leitura de Literatura é a mais protelada das leituras, ficando ainda, para último plano, a leitura de Literatura em Língua Es-
trangeira. A falta de motivação e a dificuldade na decodificação da língua estrangeira são motivos que levam ao afastamento 
da prática desse tipo de leitura. O estímulo para a leitura deve ser uma constante na educação desde a infância e deve partir 
tanto da educação familiar como da educação formal. Direcionamos nossa pesquisa à formação de professores engajados 
com a leitura, mais especificamente à leitura de literatura em língua estrangeira e a proposta de trabalho busca observar a 
relação dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em língua estrangeira de uma universidade 
estadual com a leitura de literatura na língua estrangeira alvo. O intuito é delinear quais são suas concepções de ensino de 
leitura e literatura, de ensino de línguas estrangeiras e de leitura e ainda observar a própria prática de leitura destes acadê-
micos, pois acreditamos que as concepções do acadêmico podem interferir na sua futura prática docente e que a maneira 
como ele conduz sua própria leitura refletirá na maneira como ele conduzirá seu trabalho profissional. Assim, pretendemos 
observar como o leitor-acadêmico se posiciona diante do texto literário em língua estrangeira, quais são as dificuldades 
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apontadas e as constatadas para a execução da leitura e qual o grau de importância que o acadêmico dá a essa prática. Este 
trabalho visa contribuir para o ensino de língua estrangeira partindo da formação do professor desta língua, observando 
suas concepções, suas práticas enquanto acadêmico e também aprendiz. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, LÍNGUA ESTRANGEIRA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: A LEITURA CRÍTICA NA AULA DE LÍNGUA INGLESA
AUTOR(ES): NATÁLIA MORALES FERREIRA 
RESUMO: Esta comunicação visa compartilhar o trabalho desenvolvido pelos alunos do terceiro ano do curso de Letras 
Estrangeiras da Universidade Estadual de Londrina dentro do Projeto Parceria Universidade-Escola do NAP – UEL. O 
projeto enfoca a formação inicial de professores e a formação contínua dos profissionais já em exercício, também tem por 
objetivo a preparação dos futuros professores, o desenvolvimento profissional dos educadores e a melhora na aprendiza-
gem dos alunos (Cristovão 2005). Em 2008 foram oficialmente publicadas as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
do Estado do Paraná que deixam a cargo do professor criar as condições para que o aluno não seja um leitor ingênuo, mas 
que reaja criticamente aos textos com os quais se depara (DCE 2008, p.66). O documento prevê que as aulas de língua 
estrangeira também devam contribuir para formar alunos críticos e transformadores através do estudo de textos que per-
mitam explorar as práticas da leitura, da escrita e da oralidade, além de incentivar a pesquisa e a reflexão. (DCE 2008, p. 56). 
Levando em conta as DCE 2008, os alunos-professores junto com os professores-colaboradores do projeto, desenvolve-
ram atividades que visavam a formação crítica dos alunos dentro da aula de Língua Inglesa desfazendo o mito de que “o 
professor de inglês, de forma deliberada ou não, tende a imobilizar o pensamento cultural crítico do aluno” (Siqueira 2005). 
O propósito deste trabalho é apresentar uma análise da intervenção realizada no material didático empregado em aulas de 
inglês do ensino médio a fim de torná-lo adequado ao desenvolvimento da leitura crítica.
PALAVRAS-CHAVE: DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LEITURA CRÍTICA, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

TÍTULO: O AMBIENTE WIKI COMO POTENCIALIZADOR DE ESCRITA COLABORATIVA: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA.
AUTOR(ES): RAQUEL SILVA BARROS 
RESUMO: Este projeto tem como objetivo investigar as contribuições que o ambiente Wiki pode proporcionar a partir 
de sua utilização como potencializador do processo de produção textual coletiva no aprendizado de uma língua estrangeira, 
como por exemplo o inglês. Após vivenciar dois anos como professora de curso de inglês na cidade do Rio de Janeiro, 
pode-se verificar a dificuldade que os alunos demonstravam ao redigirem na língua proposta quando solicitados em ativida-
des pedagógicas de redação. Este trabalho está sendo elaborado com a intenção de verificar as possibilidades de se trabalhar 
a produção textual com os alunos de forma colaborativa. O ambiente será on-line e compartilhado por todos os sujeitos 
da pesquisa, ou seja, professor e alunos para que possa auxiliar o processo de construção e desenvolvimento da autoria 
de forma eficaz. Alguns autores como Bakthin, Becker e Lemos dentre outros, foram citados como suporte teórico. Os 
procedimentos metodológicos que estão sendo utilizados são de caráter qualitativos utilizando técnicas de coleta de dados 
como: entrevistas semi-estrurada, análise dos corpus da produção escrita e diário de campo. Acredita-se que as considera-
ções finais da investigação (resultados do estudo) poderão realmente contribuir para a revisão de aspectos das práticas de 
ensino e do trabalho que se realiza com a produção textual na escola, aumentando o cabedal de conhecimentos sobre a 
utilização da ferramenta Wiki como potencializador em atividades pedagógicas. 
PALAVRAS-CHAVE: AMBIENTE WIKI , AUTORIA COLETIVA , ESCRITA COLABORATIVA 
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DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: “É ASSIM, QUANTO MAIS TU LÊ, MAIS TU VAI ADQUIRINDO CONHECIMENTO...”: 
OS SENTIDOS DAS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA PARA SUJEITOS DO 
ENSINO MÉDIO 
AUTOR(ES): SANDRA POTTMEIER 
RESUMO: Este artigo é recorte de uma pesquisa que está em andamento, bem como é resultado de estudos e discussões 
realizadas durante as disciplinas “Teoria e Prática da Pesquisa II” e “Seminário de Pesquisa II”, inseridas no Programa de 
Pós-Graduação em Educação do Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau (FURB). A pesquisa é 
de cunho qualitativo-interpretativo e tem por objetivo compreender as práticas sociais de leitura em Língua Inglesa dos 
sujeitos do Ensino Médio de escola pública através dos dizeres dos sujeitos, em que, buscam-se elementos que caracterizam 
as marcas ideológicas, o lugar de onde os sujeitos falam e de como essas marcas contribuem para identificar as condições 
de produção que podem interferir significativamente na formação discursiva do sujeito, pois a Análise do Discurso proble-
matiza a língua como não transparente, ela pode trazer muitos sentidos por ser polissêmica. O estudo sobre os sentidos das 
práticas sociais de leitura em LI (Língua Inglesa), justifica-se deste modo, pois muitos sujeitos inseridos nas aulas de Língua 
Inglesa do Ensino Médio, além do livro didático, fazem uso de materiais como letras de música, manual de informática, 
manual de jogos. Optou-se, assim, por coletar materiais que os alunos costumam ler em Inglês, bem como estes foram en-
trevistados individualmente, justificando porque trouxeram determinado material. Para a análise dos dizeres desses sujeitos, 
tem-se como aporte a Análise do Discurso. 
PALAVRAS-CHAVE: COMPREENSÃO, LEITURA, LÍNGUA INGLESA 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO INSTRUMENTO DE MOTIVAÇÃO E FORMAÇÃO 
CRÍTICA PARA O APRENDIZADO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO REGULAR
AUTOR(ES): SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA ANDRADE 
RESUMO: Este trabalho é direcionado aos profissionais de língua inglesa para o alcance da importância do desenvolvi-
mento do aspecto motivacional em suas práticas e para que sejam movidos pelas estratégias de leitura disponíveis como 
importante instrumento no processo de ensino/aprendizagem visando, sobretudo, a comunicação, o desenvolvimento da 
opinião crítica e a interação social do falante da língua inglesa. Neste contexto, a abordagem dialógica, a motivação intrín-
seca e extrínseca e as estratégias de leitura, aplicadas em sala de aula, situam a leitura em língua estrangeira em seu enfoque 
globalizado, como recurso de aprendizagem eficaz não apenas no processo de formação da competência da comunicação, 
mas sobretudo, no desenvolvimento do aluno como agente de transformação social. No desenvolvimento do trabalho 
serão apresentadas as estratégias de leitura disponíveis, sua aplicação no aspecto motivacional e na formação da opinião 
crítica do aluno. O processo de aprendizagem da língua estrangeira no ensino regular tem sido pautado, em sua maioria, 
nas técnicas de leitura como principal ferramenta no processo de aprendizagem. O presente artigo objetiva apresentar as 
estratégias de leitura em língua estrangeira como fator motivacional e de construção da opinião crítica do leitor em seu 
papel social. Direciona-se ao profissional de línguas como ferramenta de reflexão acerca de sua prática, na busca por tornar 
o processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira um instrumento de interação social ao aprendiz promovendo a 
comunicação, não como um fim em si mesma. Apresenta uma abordagem diferenciada com grande potencial motivacional 
e na formação da opinião crítica do falante. Observa-se que há vantagens significativas na construção do aprendizado 
através da formação crítica do aluno, impactando positivamente em sua formação e tornando-o competente não apenas no 
âmbito da comunicação específica da língua estrangeira, mas na formação da opinião crítica, resultando na capacidade de 
atuar como protagonista de mudança em seu meio social.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MOTIVAÇÃO, DIALOGIA 

TÍTULO: LEITURA DO BRASIL E DO MUNDO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA
AUTOR(ES): SÍLVIA COSTA KURTZ DOS SANTOS 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os princípios norteadores das atividades de leitura que vêm 
sendo realizadas em contextos de estágio supervisionado de professores em formação no Curso de Licenciatura em Letras 
Português-Inglês e Respectivas Literaturas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). No estágio de atuação em ensino 
fundamental, a habilidade de recepção do discurso escrito (reading) tem sido desenvolvida de forma integrada às demais 
habilidades de recepção e de produção do discurso oral (listening e speaking), bem como de produção do discurso escrito 
(writing). No estágio de atuação em ensino médio dos professores de língua inglesa em formação, vimos orientando e 
supervisionando um trabalho exclusivamente com foco em leitura, tendo em vista ser a habilidade requerida no processo 
seletivo para ingresso na UFPel, além de ser a de maior demanda durante a formação acadêmica. Em ambos os contextos 
de estágio, os alunos são orientados para a seleção de textos autênticos, por vezes adaptados, bem como para a elaboração 
de tarefas que promovam o desenvolvimento de estratégias de leitura em inglês como língua estrangeira, com ênfase em 
elementos e recursos lingüísticos intertextuais que contribuam para a compreensão de tipos diversos de textos como unida-
des de sentido. Alguns dos princípios discursivos subjacentes à elaboração de atividades concebidas para alunos de ensino 
fundamental e médio (Widdowson, 1978/2005; McCarthy, 1991; Nunan, 1995; Moita Lopes, 2000) serão apresentados de 
forma articulada com tarefas de sala de aula que visam à leitura do Brasil e do mundo em língua inglesa.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INGLÊS COMO LE, ENSINO MÉDIO 

TÍTULO: INVESTIGANDO O PROCESSO DE LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: FOCO NAS 
ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS. 
AUTOR(ES): TANIA SOARES DE SIQUEIRA 
RESUMO: As estratégias metacognitivas tem muito contribuído para compreensão de leitura em LE (língua estrangeira) 
porque são elas que controlam e selecionam aspectos da atividade cognitiva. A proposta deste estudo é descrever uma 
investigação qualitativa sobre estratégias metacognitivas na compreensão de leitura em inglês como LE. Os estudos sobre 
estratégias metacognitivas apontam que o sucesso da compreensão de leitura depende não apenas da conscientização e 
utilização de estratégias de leitura, como também sua habilidade de planejar, monitorar e avaliar o uso dessas estratégias. Os 
alunos precisam aprender como orquestrar o uso de estratégias de leitura para alcançar o resultado desejado. Não é sufi-
ciente saber sobre estratégias: o leitor deve ser capaz de usá-las estrategicamente. É a metacognição que vai ajudar o leitor a 
melhor orquestrar o uso dessas estratégias. Este trabalho enfoca a leitura no contexto de inglês geral, tomando por base es-
tudos no contexto de inglês instrumental. A leitura é compreendida como um processo interativo de construção de sentido. 
Sendo assim, o leitor planeja, decide, coordena estratégias e habilidades. Traz para o texto crenças, formula idéias e confirma 
hipóteses. Dessa forma, a pesquisa insere-se na concepção interacional de leitura. Tivemos com objetivo discutir também 
questões de aprendizagem relacionadas à leitura, dentro do quadro de interacionismo social como o discutido por Vygotsky 
(1930, 1934). Os sujeitos da pesquisa foram alunos do curso de Letras de uma faculdade particular. Os dados revelam que 
o uso de estratégias de leitura mostraram-se eficientes quando usadas metacognitivamente. Observamos também que os 
alunos interagem e colaboram entre si. O leitor mais desenvolvido, ao explicar o caminho percorrido na compreensão do 
texto, estava ao mesmo tempo criando uma possibilidade do leitor menos desenvolvido repensar e reorganizar-se na leitura. 
Os alunos se apropriavam do conhecimento partilhado.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS , MODELO INTERACIONAL DE LEITURA, 
INTERACIONISMO SOCIAL 

TÍTULO: LITERATURA NO APRENDIZADO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
AUTOR(ES): TATIANA FANTINATTI 
RESUMO: No aprendizado de uma língua estrangeira, a leitura de textos literários escritos na língua em questão constitui 
um dos instrumentos de maior contato com a cultura, as tradições e o pensamento de seu povo, além de promover a 
aproximação entre aprendiz da língua e falante nativo, que lerão o “mesmo” texto, fator motivante para o primeiro. Através 
dessa leitura descobrem-se pontos de estranhamento e posterior apreensão dos elementos culturais, considerando sempre 
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nesse processo o auxílio do professor como mediador intercultural. O corpus principal deste estudo é a antologia Amor di 
Roma, que recolhe textos de autores italianos do século XX com exercícios de gramática e interpretação para estudantes 
estrangeiros de nível intermediário-avançado. A cidade de Roma é o cenário de todos os textos reunidos, e a possibilidade 
de ler os grandes autores da literatura italiana, como Fellini, Pasolini e Pirandello, no original, descrevendo o alvo mais 
anelado da Itália, é fator de interesse para qualquer estudante de Língua Italiana. Trabalhando a interpretação dos textos 
e a análise dos diferentes estilos de escrita dos mesmos, põe-se em prática a própria língua, com induzido uso do vocabu-
lário estudado. Assim também mostraremos como tal exemplo é aplicado no aprendizado de qualquer língua estrangeira 
documentada literariamente.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA E ENSINO, MÉTODO DE LÍNGUAS, LEITURA 
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SESSÃO - LEITURA E ESCRITA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS 1
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 36

TÍTULO: ENTRE SABERES E SABORES: RECEITAS INDÍGENAS MURA DE COMO ENSINAR
AUTOR(ES): ANA ALCÍDIA DE ARAÚJO MORAES, ROMY GUIMARÃES CABRAL, VALÉRIA AMED 
DAS CHAGAS COSTA 
RESUMO: O presente artigo visa relatar parte de uma experiência de ensino trabalhando com a disciplina Organização 
do Trabalho Escolar I, em um Curso de Licenciatura Indígena, oferecido pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM, 
para o povo Mura, habitante da região de Autazes/AM. A criação de Licenciaturas Específicas que garantam a continuida-
de da formação aos professores indígenas é uma iniciativa que busca atender a perspectiva da inclusão social, no contexto 
da efetivação de novas políticas públicas, que sejam alterativas. Políticas públicas alterativas entendidas como aquelas que 
tanto levam em conta a alteridade como tem o poder de mudar a realidade. Em outras palavras, respeitam profundamente 
a diversidade político-cultural dos povos e são coerentes com a nova prerrogativa constitucional do “direito à diferença” 
e do “direito à cidadania plural”, dentro do estatuto maior da autonomia. Ou seja, políticas que, por um lado, dêem conta 
da diversidade constitutiva da nação, valorizando e apoiando as especificidades e, por outro, tenham o poder de alterar a 
situação de desigualdade social, possibilitando igualdade de oportunidades. No campo da educação indígena, em especial, 
entendemos serem necessárias iniciativas institucionais que assumam como possibilidade pedagógica o diálogo entre os 
diferentes saberes, configurando-se assim, uma forma de inclusão que acolhe “o diferente” deixando-se questionar, per-
mitindo-se transformar. Inserido nessa problemática que vem discutindo a questão de acesso, permanência e saída exitosa 
dos povos indígenas ao ensino superior o presente artigo analisa um material produzido pelos(as) dicentes-professores(as) 
Mura no contexto da disciplina OTE I. A partir da leitura de “Receita de Ambrosia” (MAGNANI, 1993) pedimos que 
elaborassem, em trio, uma “Receita Mura”. Dessa atividade resultaram “receitas” associando a prática pedagógica com a 
prática de preparar pratos saborosos. Assim, entre tantos outros, saíram títulos como estes: Farinhada Mura; Caxiri Mura; 
Mingau de babaçu; Mingau de massa; Como planejamos nossas aulas?
PALAVRAS-CHAVE: LICENCIATURA INDÍGENA, PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR, SABERES 
TRADICIONAIS MURA 

TÍTULO: DA LEITURA DO JORNAL À LEITURA DO MUNDO KURÂ-BAKAIRI: REVITALIZANDO A 
ESCRITA ATRAVÉS DA INTERDISCIPLINARIDADE
AUTOR(ES): ARYANE APARECIDA ANTONIO 
RESUMO: A escrita na Língua Portuguesa com o passar do tempo e devido ao contato dos indígenas com os não-indíge-
nas passou a ser uma necessidade coletiva para que os povos indígenas pudessem alcançar outros espaços. A comunidade 
Bakairi, especificamente a aldeia Pakuera no município de Paranatinga/MT, não pensa diferente de outras etnias quanto à 
preocupação em preparar seus jovens para que conquistem uma profissão, por isso, o pedido de um professor não-indígena 
para trabalhar a Língua Portuguesa. No entanto, com o convívio permanente entre os Kurâ, observou-se que a oralidade 
é indiscutivelmente preservada, mas por outro lado a escrita materna tem cedido excessivamente espaço para a escrita do 
Português. Por isso, buscou-se através do trabalho com o jornal contemplar as expectativas dos alunos no que diz respeito 
à Língua Portuguesa, mas acima de tudo demonstrar as possibilidades de transpor todo o conhecimento adquirido para o 
seu contexto, e finalmente, torná-lo original através da escrita Bakairi/Carib. A realização de todo trabalho exigiu dos alunos 
um resgate da escrita materna, amparando-se no conhecimento de algumas pessoas da comunidade que a conhecem e 
lidam bem, já que a maior parte dos alunos tem dificuldades para utilizá-la. Faz-se importante ressaltar que o Bakairi ainda 
não tem uma língua escrita normatizada, assim como tanto outros povos, todavia, as atividades acabaram de certa forma 
contribuindo para o repasse e o fortalecimento da mesma. A pretensão foi transpor a aquisição deste saber para o cotidiano 
dos alunos tecendo uma teia que começou pelo contato e conhecimento do material, uma vez que o grupo não o mantinha, 
prosseguindo por todos os estágios até a produção do jornal impresso. Posteriormente, pelos resultados colhidos pelo 
grupo, do papel o jornal transformou-se em um tele-jornal, criando ramificações para outros trabalhos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, INTERDISCIPLINARIDADE 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA E DESAFIO DO ENSINO DAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS PARA A 
PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE NA EDUCAÇÃO INDÍGENA: COMO UTILIZAR A RIQUEZA DO 
POVO KIRIRI NA EDUCAÇÃO INFANTIL?
AUTOR(ES): CARLA RAVENA SENA CARVALHO CUNHA 
RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar e compreender a importância da utilização das múltiplas linguagens para o 
desenvolvimento da educação infantil Indígena na aldeia de Mirandela. A relação construída por um povo e sua luta pela terra, 
bem como desenvolver habilidades criadoras a partir da história, da geografia, da música, da língua, das crenças, das artes, das 
danças dos valores. Repensar e redirecionar o trabalho dos educadores indígenas infantis para refletir sobre a necessidade de 
explorar as múltiplas linguagens da infância e como elas auxiliam no aprendizado de conceitos escolares, servindo de subsí-
dios para construir escolas diferenciadas onde os saberes, sabores, cheiros, sons e ritmos sejam valorizados. A forma como 
as sociedades indígenas sofreram no decorrer da história pela valorização de uma educação fundamentada em princípios 
não-indígenas, que impunha uma escola com padrões de outro grupo étnico ainda traz fortes consequências para a perda da 
identidade cultural. Como trabalhar a valorização da cultura indígena de forma criativa, motivadora e utilizando de materiais da 
própria cultura na formação desse indivíduo? É preciso repensar a práxis pedagógica dessa sociedade e envolver as crianças em 
atividades que promovam a valorização da sua identidade, uma educação diferenciada, repensada e valorizada pelo educador 
indígena que se vê muitas vezes induzido a desenvolver práticas que não condiz com a preservação de seus valores.
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE CULTURAL, POVO KIRIRI, MÚLTIPLAS LINGUAGENS 
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TÍTULO: “PORTUGUÊS LÍNGUA ESCURA“: PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA COM 
PROFESSORES MAXAKALI
AUTOR(ES): CYNTHIA CÁSSIA SANTOS BARRA, CINARA DE ARAÚJO SOARES 
RESUMO: Esta comunicação visa discutir algumas das concepções de leitura e de escrita que sustentam os laboratórios 
de tradução intercultural que estão sendo desenvolvidos com professores Maxakali no projeto Ãpu yũmũyõg hãm mainã 
(“Cura da Terra”). O projeto, em andamento, iniciado em 2006, faz parte do percurso de graduação dos professores Ma-
xakali, aqueles que lecionam nas aldeias de Água Boa, Pradinho e Cachoeira. Coordenado por Edgar E. Bolivar, integra a 
grade curricular do Curso Especial para Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI), oferecido pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). Alguns dos objetivos específicos desse projeto são: a) pesquisar e articular saberes 
indígenas e conhecimentos científicos sobre a Mata Atlântica; b) conceber e realizar ações nas aldeias para a recuperação 
de áreas desmatadas; c) assessorar os graduandos na produção de materiais didáticos monolíngues (língua maxakali) e 
bilíngues (em maxakali, com correspondente tradução para a língua portuguesa), que tenham como tema experiências e 
conhecimentos recobertos pelo projeto. É importante destacar que os Maxakali tiveram contato formal com a técnica da 
escrita alfabética, em 1960, por meio de missionários da Summer Institute of  Linguistics (SIL). Mantêm-se praticamente 
monolíngues até hoje, preservando-se essencialmente como falantes e escritores em língua materna. Nesta comunicação, 
escolhemos tomar como fundamentação teórica as noções de “escrita” e de “políticas da escrita”, presentes na obra de Jac-
ques Rancière, e as noções de “textualidade” e de “legência”, presentes na obra de Maria Gabriela Llansol. Em um contexto 
de Educação Indígena, pretendemos ressaltar os caminhos cognitivos, estéticos e éticos que temos seguido nas atividades 
que envolvem a transmissão e o ensino formal da Língua Portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: MAXAKALI, POLÍTICAS DA ESCRITA, LEGÊNCIA 

TÍTULO: “HAVERIA UMA PEDAGOGIA ESCOLAR INDÍGENA GUARANI?“
AUTOR(ES): DOMINGOS BARROS NOBRE 
RESUMO: A comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa: “Formação de Professores Indígenas Guarani, 
Construção Curricular e Práticas de Ensino”, que integra o Grupo de Pesquisa: “Formação de Professores e Diversidades 
Culturais” da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, pesquisa que vem sendo desenvolvida na Escola Indígena 
Estadual Guarani Karai Kuery Renda, na Aldeia Sapukai, em Angra dos Reis (RJ). Tais resultados encontram-se sistemati-
zados em: “Uma Pedagogia Escolar Indígena Guarani, Numa Escola, Pra quê?” (Nobre, 2009) no qual esta comunicação 
se baseia. Enumera-se onze elementos que compõem uma possível pedagogia escolar indígena guarani, a partir de pesquisa 
de natureza etnográfica, com análise de inúmeras aulas gravadas em vídeo, que resultaram na produção do documentário 
curta-metragem: “Uma Aula Guarani Eté” (Nobre, 2009a), que acompanha a comunicação. Observa-se que alguns destes 
elementos são passíveis de generalização a outros grupos indígenas em processo de escolarização, mas algumas delas são 
tipicamente características do povo Guarani Mbya, dado que relacionam-se à sua cosmovisão e à sua incessante busca de 
manter vivo o seu Nhandereko (Jeito de Ser Guarani). Demonstra-se o tensionamento permanente que existe entre as pres-
sões ocidentalizantes do aparelho de Estado e a guaranização das práticas pedagógicas por parte dos professores indígenas, 
ao longo do processo de escolarização. Defende-se aqui uma apropriação criativa dos professores guarani de elementos da 
educação tradicional Guarani incorporados à escola, assim como a subversão de normas e preceitos típicos da educação 
escolar não indígena que produzem uma certa irregularidade na prática escolar indígena, como também a reprodução de 
elementos da pedagogia escolar tradicional não–indígena.
PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOIA ESCOLAR INDÍGENA, PEDAGOGIA GUARANI, EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS 2
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 36

TÍTULO: TRILHAS DE UMA PESQUISA NA AMAZÔNIA: CAMINHOS E DESCAMINHOS DO 
TRABALHO DE CAMPO
AUTOR(ES): ELCICLEI FARIA DOS SANTOS 
RESUMO: Este texto é uma narrativa do trabalho de campo de uma pesquisa de Mestrado realizada com professoras e 
professores Sateré-Mawé da área do Rio Marau, município de Maués, Amazonas, que teve como temática central a for-
mação de professoras e professores indígenas. A pesquisa foi desenvolvida no período de 2003 a 2005, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação-PPGE da Universidade Federal do Amazonas-UFAM. O texto é uma síntese de um capítulo 
da Dissertação que foi construído a partir de observações registradas no caderno de campo da pesquisadora e das experi-
ências vividas durante seis viagens realizadas ao campo da pesquisa para coletar dados. Este texto tem a intenção, por um 
lado, de mostrar que durante o trabalho de campo – etapa fundamental da pesquisa que muitas vezes não é visualizada – há 
ocorrências que podem comprometer e até alterar os resultados de uma investigação. Por outro lado, pretende revelar a 
complexidade e os desafios relacionados à produção de conhecimentos na região amazônica, sobretudo quando se trata de 
pesquisa realizada com povos indígenas. Ao mesmo tempo, quer contribuir com o debate sobre o investimento de recursos 
por parte de entidades de fomento à pesquisa que muitas vezes não priorizam investimentos por desconhecem a realidade 
e a complexidade da região amazônica, o que reflete diretamente na formação de quadros de pesquisadoras e pesquisadores 
que se dedicam à temática indígena na Amazônia.
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA NA AMAZÔNIA, POVO SATARÉ-MAWÉ, TRABALHO DE CAMPO 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E IDENTIDADE CULTURAL NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES INDÍGENAS EM SITUAÇõES DE BILINGUISMO/MULTILINGUISMO: DISCUSSÃO 
PRELIMINAR
AUTOR(ES): FRANTOME BEZERRA PACHECO 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é refletir sobre algumas propostas que orientam as discussões sobre as complexas rela-
ções envolvendo linguagem e identidade cultural nas situações de bilinguismo ou multilinguismo nos contextos de formação 
de professores indígenas, a partir de sua experiência didática e de suas reflexões sobre essas relações, muitas delas embasadas 
pela cultura e história de contato do povo ao qual pertencem ou influenciadas pela ideologia do Estado que implementa 
programas de educação escolar indígena e a formação de professores indígenas. Por identidade cultural, entendemos aquelas 
formas ou estratégias de (auto-)identificação adotadas por indivíduos ou grupos que se vinculam a um povo ou etnia historica-
mente delineados. A delimitação identitária é feita a partir de critérios diversos como lugar de origem, família ou descendência, 
relações de contato com os não-indígenas e com outros povos, tradições de diversos tipos, registros junto a órgãos oficiais, 
entre outros. A identidade cultural é multidimensional, visto que os membros de um grupo ou sociedade podem adotar ou 
assumir múltiplas identidades culturais, destacando uma ou outra a partir das situações políticas que enfrentam em suas lutas 
e conflitos em relação aos outros (Cuché, 2002). Ao nos referirmos à linguagem, estamos considerando dois conjuntos de 
estratégias comunicativas empregadas nas interações socioculturais: a linguagem verbal, que compreende os códigos linguís-
ticos orais e escritos, incluindo-se línguas de sinais, e a linguagem não-verbal, que engloba as formas de comunicação não 
caracterizadas como linguagem oral ou gestural duplamente articulada (cf. Bastos & Candiotto, 2007). Saliente-se, ainda, que 
a formação de indígenas para atuar como professores e gestores da educação escolar em suas comunidades de origem é um 
dos principais desafios e uma prioridade para a consolidação de uma educação escolar indígena pautada pelos princípios da 
diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade (Grupioni, 2003, p. 13).
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, IDENTIDADE CULTURAL, PROFESSORES INDÍGENAS 

TÍTULO: O ACESSO DOS PROFESSORES INDÍGENAS À EDUCAÇÃO SUPERIOR: O CASO 
PARTICULAR DO ACRE.
AUTOR(ES): GILBERTO FRANCISCO DALMOLIN 
RESUMO: Nesta comunicação é contextualizado o processo de construção da proposta de formação de docentes indí-
genas em nível superior, no Acre, bem como o projeto em execução pela Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. 
A educação escolar indígena no estado do Acre, que participou com experiências destacadas como referência nacional, 
particularmente no debate sobre a formação inicial de professores indígenas, não obteve, na prática, a mesma desenvoltura 
como protagonista no processo de consolidação, desta formação, em nível superior. De um movimento indígena atuante, 
com a presença significativa de organizações indígenas, com reivindicações bem demarcadas, para os percalços, resultante 
de conflitos entre indigenistas, que se arvoram a sempre saber e dizer “o que é melhor para o índio”, a Universidade Fe-
deral do Acre retardou no processo de implantação de um programa específico de formação de professores para escolas 
indígenas. Somente em 2008, de forma vacilante, é posta em curso a Formação Docente para Indígenas, na Universidade 
Federal do Acre. Os conflitos, a resistência, oposições e muito preconceito, da sociedade acreana para com a população 
indígena, são reproduzidos na atuação das instituições públicas, dentre elas a universidade que, somado com a histórica 
assimetria entre indígenas e não-indígenas no acesso aos bens públicos, impede uma atuação mais coerente e respeitosa, 
das instituições públicas para com os indígenas.
PALAVRAS-CHAVE: POVOS INDÍGENAS, EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, PROFESSOR INDÍGENA 

TÍTULO: O PROFESSOR ÍNDIO E A PRODUÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL: PONTO 
DE PARTIDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA NAS ESCOLAS INDÍGENAS NO ESTADO 
DO CEARÁ 
AUTOR(ES): HERTHA CRISTINA CARNEIRO PESSOA, GERMANA MIRLA VERAS SANTANA 
RESUMO: A quase inexistente prática da leitura nas salas de aula das escolas indígenas no Estado do Ceará, justifica-se, 
segundo os professores índios, pela falta de material de literatura voltado para a Educação Escolar Indígena. De acordo 
com o relato desses professores, os pouquíssimos livros que chegam às escolas indígenas não contemplam a realidade das 
comunidades indígenas, e tampouco abordam temas que fazem parte do universo infantil das crianças índias. Como forma 
de solucionar o problema, os professores de onze etnias: Jenipapo Kanindé, Kanindé de Aratuba, Tapeba, Tabajara, Po-
tiguara, Pitaguary, Kalabaça, Kariri, anacé, Kanindé de Canindé e Tremembé, produziram livros de literatura infantil para 
serem utilizados nas 37 escolas indígenas no Ceará. O presente trabalho visa compartilhar essa experiência de produção de 
livros de literatura infantil para escolas indígenas, realizada pelos professores índios, durante o curso de Formação Continu-
ada para Professores Índios, realizado de agosto a dezembro de 2008, pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará. O 
curso teve duração total de 240 horas, sendo 80 horas destinadas às práticas de leitura e de escrita em Língua Portuguesa, 
visto ser esta a língua hoje utilizada pelas etnias acima listadas. Das 80 horas, 24 horas foram reservadas para orientações 
sobre o texto narrativo, produção escritas das histórias, revisão do texto produzido e confecção dos livros com ilustrações 
em origami. Os professores produziram um livro por escola, como modelo para confecção de vários outros que serão 
utilizados como suporte didático às aulas nas comunidades indígenas. A experiência de produção de livros de literatura 
infantil trouxe aos professores índios a certeza de que são capazes de elaborar seu próprio material de leitura, adequado à 
realidade das suas comunidades, respeitando, assim, o diferenciado na Educação Escolar Indígena. Acredita-se que dessa 
forma a leitura se tornará mais efetivas nas escolas indígenas no Ceará.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA INFANTIL, FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

TÍTULO: EXERCÍCIOS DE INTERCULTURALIDADE - LEITURA E ESCRITA NA TERRA 
INDIGENA. 
AUTOR(ES): JOSÉLIA GOMES NEVES 
RESUMO: Elaboração sobre o processo de leitura e escrita no âmbito da alfabetização inicial que ocorre nas escolas 
indígenas, das etnias Arara-Karo e Gavião-Ikolen na Terra Indígena Igarapé Lourdes, em Ji-Paraná, Rondônia. Discute 
o significado de produções infantis enquanto manifestações do diálogo intercultural (FLEURI, 2003) - práticas bilingues 
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expressas no papel, mediante uso de tecnologia não indígena, a escrita (ONG,1998) - fragmentos de seu universo cultural 
através de textos multimodais (THIAGO,2007). Analisamos que os textos apontam pistas que sugerem possível incorpo-
ração das práticas de escrita e leitura na escola e na vida da comunidade indígena como importantes elementos no que diz 
respeito a sua atual situação pós-contato com a sociedade não-indígena. No esforço de compreender a leitura e a escrita 
em língua portuguesa e na indígena, os discentes produzem pequenas narrativas que dialogam com o seu cotidiano como 
em: Meu pai matou paca. [...] Eu matei passarinho. A nosso ver, o texto citado aponta para uma série de questões: a divisão 
entre fazeres dos adultos e tarefas de criança; exercícios de brincar que pedagogicamente o insere nas futuras práticas de um 
caçador adulto que precisará ter habilidades para construir a sua sobrevivência e a de sua família, remetendo ainda a impor-
tância de seu espaço tradicional e cultural, a Terra Indígena; demonstrações do processo pedagógico próprio característico 
da educação indígena milenar, onde todos e todas ensinam e aprendem em um constante e permanente processo forma-
tivo, significativo e solidário. Avaliamos que os textos apresentam marcas que evidenciam a leitura que fazem do ambiente 
no qual estão inseridos, onde o meio e as línguas se entrelaçam em uma perspectiva intercultural, confirmando com Paulo 
Freire (ano) que a leitura de mundo precede, e eu acrescentaria ainda, inspira, a leitura da palavra.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, INTERCULTURALIDADE 

SESSÃO - LEITURA E ESCRITA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS 3
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 36

TÍTULO: TRANSVER A SEGUNDA LÍNGUA POR OLHOS WAJÃPI: O OLHAR DA FORMADORA 
DIANTE DA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO AO ENSINO DE LP2.
AUTOR(ES): LILIAN ABRAM DOS SANTOS 
RESUMO: Nesta comunicação apresentarei as orientações teóricas que guiaram a produção do material didático Começo 
de Conversa: Livro de Português da Escola Wajãpi (Iepé-MEC-UFMG, 2008). Tal material é de autoria de dez professores 
wajãpi e foi produzido em módulos presenciais da disciplina Metodologia de Ensino de Línguas que integra a formação 
em nível médio, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Escolar Indígena – Iepé. O material di-
dático Começo de Conversa foi concebido para o ensino de português como segunda língua para crianças wajãpi, com 
predomínio de atividades para o desenvolvimento das habilidades orais. Durante a produção desse material didático, alguns 
conceitos foram essenciais e ao serem apropriados pelos seus autores, constituíram-se como força motivadora para a 
produção dos temas e exercícios: - bilingüismo de minorias. Embora compulsório, o bilingüismo indígena deve ser inter-
pretado como um fator positivo e, é desejável que, também em ambiente escolar, a língua portuguesa não invada os espaços 
da língua materna dos alunos; - interculturalidade. Como sugere Oliveira Santos (2004), para se lidar com a perspectiva de 
ensino de língua-cultura, é necessário pensar no conceito interculturalidade “como modo de incentivar a intercomunicação 
entre mundos lingüístico-culturais diferentes“. Durante as oficinas para elaboração do Começo de Conversa, tais conceitos 
foram discutidos com os professores autores, bem como questões mais específicas relativas ao ensino de L2. Procurou-se 
elaborar esse material de forma que a língua-cultura da sociedade envolvente fosse transvista pelo olhar wajãpi. Infeliz-
mente, não veremos descrita aqui a experiência dos autores; por isso cabe ressaltar que minha intenção é apresentar o meu 
ponto de vista a respeito deste material, enquanto formadora de professores wajãpi.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LP2, EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, WAJÃPI 

TÍTULO: INFÂNCIA, CULTURA E FORMAÇÃO DO LEITOR INDÍGENA
AUTOR(ES): MAGALI REIS, GISELLE MOREIRA DA SILVA, SUELI PEREIRA MACHADO OLIVEIRA 
RESUMO: A pesquisa Infância, Cultura e Formação do Leitor Indígena é parte de um projeto mais amplo que vimos 
desenvolvendo desde 2001, como parte das atividades de pesquisa e extensão, que teve como objetivo inicial acompanhar a 
chegada deste grupo étnico ao município de Caldas - Minas Gerais. Dentre as atividades desenvolvidas vimos desde 2004, 
acompanhando a educação, através da Escola Estadual Indígena Warkanã de Aranuã. A pesquisa buscou compreender 
como os Xucuru-Kariri percebem a infância e sua educação, qual o lugar da criança em sua sociedade, quais as mudanças 
em curso na vida das crianças, desde a mudança para a região sul de Minas Gerais. Procuramos, em particular, analisar as 
relações entre transmissão da cultura Xucuru-Kariri, e as transformações sociais decorrentes dos processos de luta pela ter-
ra. Atualmente cerca de um terço da população da aldeia tem entre 0 e 14 anos de idade. Os adultos procuram elaborar nas 
suas práticas e rituais o conteúdo de sua cultura, e se mostram preocupados em promover a transmissão de conhecimento 
mediante a aprendizagem e o convívio de crianças de diferentes faixas etárias. Pudemos observar ao longo da pesquisa que 
não há segregação entre as crianças, mesmo as mais pequenininhas permanecem próximas à escola, construindo assim 
uma rede de sociabilidade distinta. O estudou mostrou a centralidade da educação como forma de superação da relação de 
dominação entre sociedade indígena e não-indígena, mostrou ainda o papel central da escola na sociabilidade dos aldeados 
adultos e crianças.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INDÍGENA, CULTURA, SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO INDÍGENA: A LEITURA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS EM 
ESCOLAS INDÍGENAS KAINGANGS
AUTOR(ES): MARIA SUELI RIBEIRO DA SILVA 
RESUMO: As primeiras diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, do MEC, datam de 1993. 
Segundo Pinheiro (2004), a Educação Indígena não possui como referência a educação institucionalizada que se baseia no 
letramento e na escola, mas sim em estratégias educacionais que vão além do âmbito do espaço escolar. A Escola Indígena 
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representa, para a sociedade indígena, muito mais do que formar para concorrer. Ela surge para preservar suas tradições 
culturais, sociais e, sobretudo, sua língua nativa. Assim, a partir dessa política, as comunidades indígenas passaram a de-
senvolver, em suas escolas, um projeto de educação bilíngue, em que as crianças são alfabetizadas em língua portuguesa, 
mas por outro lado, também aprendem a língua-mãe de sua etnia. No presente trabalho, além de compreender melhor a 
Educação Indígena no Brasil, aprendermos um pouco mais sobre uma importante língua nativa de nossa nação. Por meio 
de uma pesquisa documental, fizemos a leitura e a análise de materiais utilizados na escola indígena da aldeia Icatu, próxima 
à cidade de Braúna (SP) e de escolas das aldeias kaingang do Paraná, localizadas nas regiões de Londrina e de Curitiba, a fim 
de levantar sugestões para a elaboração de um material pedagógico mais adequado à realidade dessas comunidades indíge-
nas kaingangs, de modo a se ter uma leitura mais condizente do meio social e comunitário em que hoje vivem, valorizando 
mais sua cultura e sua linguagem, como determina o Ministério da Educação em relação à Educação Indígena.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA INDÍGENA, KAINGANG, MATERIAL PEDAGÓGICO 

TÍTULO: LICENCIATURAS ESPECÍFICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS NAS 
INSTITUIÇõES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: PARTICIPAÇÃO 
E PROTAGONISMO COMPARTILHADO
AUTOR(ES): ROSA HELENA DIAS DA SILVA, JOSÉ SILVERIO BAIA HORTA 
RESUMO: O trabalho analisa, à luz do princípio da participação, os compromissos assumidos e as políticas institucionais 
implantadas pelas Instituições de Ensino Superior Públicas da Amazônia Brasileira visando a inclusão dos povos indígenas 
no ensino superior, especificamente no que se refere à formação de professores(as) indígenas. Problematiza a questão da 
garantia/efetivação do preceito legal de uma educação “específica e diferenciada” e, consequentemente, do direito a uma 
formação docente também “específica e diferenciada”. Aborda a idéia de protagonismo compartilhado – tendo como 
sujeitos as universidades e os povos indígenas - processo no qual diálogo, conflito e negociação têm que ser trabalhados. 
Discute as formas pelas quais as IES estão criando – ou não - momentos e dinâmicas para garantir a efetiva participação 
dos envolvidos nas Licenciaturas Específicas, tanto no planejamento das ações, como em seu desenvolvimento e avaliação. 
Para isso analisa as diferentes formas de participação em processos educativos e em processos de tomada de decisões, esta-
belecendo uma distinção entre participação real e pseudo-participação. Enfatiza a importância da participação e discute as 
condições necessárias para que esta se estabeleça. Superando a idéia corrente de que a educação é condição essencial para a 
participação, assume o princípio de que a educação para a participação só será autêntica quando se tornar, ela mesma, um 
processo participativo. Em outras palavras: a participação só se aprende através de uma vivência de participação, sendo esta 
vivência, por si mesma, altamente educativa.
PALAVRAS-CHAVE: LICENCIATURA ESPECÍFICA, PROFESSORES INDÍGENAS, PARTICIPAÇÃO 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO FONOLÓGICO ENTRE AS LÍNGUAS: MAKUXI E 
PORTUGUESA.
AUTOR(ES): TANIA VALÉRIA DE CARVALHO BARROS FELIPE 
RESUMO: Esta comunicação tem a intenção de divulgar aos falantes de língua portuguesa um conhecimento sobre uma 
das nossas Línguas Indígenas Brasileiras a língua Makuxi, falada na Maloca da Raposa, localizada na Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, estado de Roraima; o uso dessa língua é estendido, também, aos falantes que têm sua ocupação numa longa 
faixa do extremo norte de Roraima, na fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela. Linguísticamente, os macuxi das 
diversas áreas, falam uma mesma língua da família Karib. A se levar em conta o testemunho de determinados falantes, essa 
língua é completamente inteligível entre todos eles (ou seja, existe intercompreensão mútua), sendo as variações linguísticas, 
de área para área, identificadas pelos próprios Makuxi. É feito um breve estudo sobre a descrição do sistema fonológico da 
língua makuxi com a língua portuguesa, em ambas línguas, há semelhanças fonéticas (Amodio e Pira 1983). Apresenta-se o 
alfabeto makuxi (grafia e som) comparado ao do país. Afim de resultar um entendimento entre os falantes de língua portu-
guesa em relação aos falantes de língua makuxi. O homem deve aprender a compreender seu próximo. E é imprescindível 
o saber das línguas (Yarborough 1972) para que a compreensão, entre os povos, possa ser alcançada.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA MAKUXI, ALFABETO MAKUXI, SISTEMA FONOLÓGICO 
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SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E OS ALUNOS DE LETRAS
AUTOR(ES): ADRIANA DA SILVA 
RESUMO: Neste trabalho, analisam-se as práticas das estratégias de leitura de alunos do Curso de Letras. Considera-se 
que as estratégias de leitura influenciam a compreensão de textos e são os de procedimentos realizados durante a atividade 
de leitura que facilitam a compreensão de textos ou as operações que realizamos ao abordar um texto (CHAMOT, 2005; 
ALVERMANN, 2001). Aplicou-se um questionário para avaliar as práticas de leitura de alunos do quarto período de Letras 
de uma faculdade particular. Considera-se que a habilidade de leitura é importante para qualquer universitário, mas torna-se 
especialmente importante, por exemplo, para o aluno do Curso de Letras, pois no futuro será responsável pelo trabalho 
com o texto e os gêneros textuais em sala de aula. Ao trabalhar nesse curso, surgiu um questionamento: será que o aluno 
de Letras pode ser considerado um bom leitor e tem conhecimento da leitura enquanto um processo complexo que en-
volve fatores lingüísticos e extralingüísticos? Outras questões foram levantadas em busca de se compreender o perfil leitor 
do aluno de Letras e sua perspectiva sobre a leitura. Será que esse aluno pratica o uso de estratégias na sua leitura? Como 
percebe a atividade da leitura? Concluiu-se que esses alunos, muitas vezes, não se sentem seguros em relação à leitura, ora 
usam estratégias, ora não, mas, normalmente, não as usam de maneira consciente.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS, LEITURA, COMPREENSÃO 

TÍTULO: HIPERTEXTO: UMA FERRAMENTA DE APOIO AO LETRAMENTO DE ALUNOS 
INGRESSANTES NO ENSINO SUPERIOR.
AUTOR(ES): ALICIANA MARIA BEZERRA BARROS, MARIGIA ANA DE MOURA AGUIAR 
RESUMO: No contexto do ensino superior, a leitura e a construção de textos são práticas efetivas que exigem dos alunos 
competências de leitura e escrita desenvolvidas. Entretanto, o que se percebe atualmente, no nível acadêmico, é uma certa 
dificuldade dos alunos em construir conhecimento pela falta de compreensão de mundo, pois muitos, principalmente, os 
oriundos das camadas sociais menos favorecidas, sabem ler e escrever, mas não sabem usar essas capacidades como práticas 
sociais. Há dificuldades de produção de textos orais e, principalmente, escritos percebidas por professores no cotidiano 
das salas de aula, que instigam a adotar a reflexão e a pesquisa com atitudes necessárias para contribuir com a formação 
de sujeitos capazes de construir conhecimento a partir de atitudes de reflexão, crítica e autonomia diante da diversidade de 
saberes da sociedade atual. Esta pesquisa propõe analisar se o hipertexto, presente no ambiente digital e tão condizente com 
a realidade dinâmica dessa sociedade, possibilita ao aluno ingressante no ensino superior melhores condições para ampliar 
sua competência linguística e contribuir para a construção do conhecimento e a prática de leitura e escrita, considerando-se 
que esse recurso eletrônico modifica as maneiras de perceber e produzir o conhecimento devido a sua interatividade, seu 
dinamismo e sua flexibilidade, a partir da análise da produção textual de alunos ingressantes no ensino superior através de 
um vestibular de inclusão social oferecido por uma instituição particular. Discentes que apresentaram pouca familiaridade 
com textos e, consequentemente, baixa competência linguística, foram divididos em dois grupos: um para trabalhar com 
hipertextos e outro com textos escritos em diferentes momentos, utilizando temas e gêneros diferenciados para cada situa-
ção de análise. Comparando a construção do conhecimento nos dois grupos, possivelmente o hipertexto desenvolverá nos 
alunos uma maior capacidade para construção de sentido no texto. 
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTEXTO, LETRAMENTO, ENSINO SUPERIOR 

TÍTULO: UMA LEITURA SOBRE A REESCRITA
AUTOR(ES): ALINE MARIA PACÍFICO MANFRIM COVRE, MARIA ISABEL DE MOURA 
RESUMO: Uma experiência do trabalho com a leitura e reescrita no ensino a distância Este trabalho pretende discutir a 
leitura que os colegas da disciplina de Língua Portuguesa (pertencentes ao curso a distância de Educação Musical-Ufscar) 
fazem dos textos de colegas de disciplina, no fórum de divulgação das produções escritas. É importante ressaltar que na 
proposta da atividade de produção escrita é solicitado aos alunos que realizem a reescrita do texto, com base nos comentá-
rios dos colegas da disciplina e do tutor virtual responsável pela correção. Como a disciplina possui 4 Unidades Temáticas, 
percebemos que, da Unidade 01 para a Unidade 04, os comentários realizados pelos alunos sobre o texto dos colegas 
vão se modificando, o que nos permitiu compreender que, no decorrer da disciplina, estes comentários se especificam, 
passando inicialmente de pequenas observações sobre os textos dos colegas para seleção de pontos relevantes do texto 
que podem ser discutidos, destacados e/ou melhorados em termos de escrita. Nossa hipótese é que, a partir do momento 
em que os alunos se familiarizam com os comentários feitos pelos tutores virtuais, começam a olhar o processo de escrita 
de forma diferente, focando mais sobre possibilidades de se escrever melhor e deixam os comentários mais “emocionais” 
do tipo gostar ou não gostar do texto. Pela análise detalhada dos comentários, pretendemos discutir qual a relevância da 
aprendizagem de ler e comentar os textos dos colegas para a reescrita e para o ensino a distância que pretende trabalhar 
com leitura e produção de textos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO ESCRITA, ENSINO 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DA ESCRITA NARRATIVA NO CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES. 
AUTOR(ES): ANA LÚCIA GUEDES PINTO 
RESUMO: Tendo em vista o campo de formação de professores, esta comunicação se insere na perspectiva de estabelecer 
relações entre o processo formativo profissional docente e o papel das práticas de escrita narrativa nesse processo. Do 
lugar de professora das disciplinas teórico-práticas do curso de Pedagogia, pretendo problematizar, através da análise da 
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produção escrita dos estudantes-estagiários sobre suas visitas à escola básica, o processo de formação inicial do professor 
nos contextos formativos para sua preparação profissional e de sua futura atuação docente. Tomo como base teórica os 
estudos de letramento, a corrente da História Cultural e a perspectiva bakhtiniana com relação à linguagem e à constituição 
dos sujeitos. Por meio das análises das produções escritas dos estudantes de Pedagogia colhidas ao longo de minha inserção 
como docente no curso de Pedagogia, busco dar visibilidade aos vários modos de imersão dos estudantes no campo de 
estágio e aos sentidos atribuídos por eles sobre a docência. Acredito que em sua escrita sobre as experiências de atuação 
nas escolas junto aos vários sujeitos que nela vivem seu cotidiano – professores titulares de sala e professores auxiliares, 
funcionários, coordenadores, diretores e as famílias dos alunos – os estudantes-estagiários tornam visível diversos aspectos 
que constituem o processo de formação inicial do professor. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NARRATIVA, FORMAÇÃO INICIAL 

TÍTULO: SER PROFESSOR: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO NA DOCÊNCIA DO 
ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): ANA LÚCIA PENA 
RESUMO: Para dar corpo a este trabalho, parte-se de dois princípios que imprimem realidade ao cenário educacional 
superior: primeiro, considerando que ser professor não é tão somente dar aulas, mas principalmente se fazer professor, do 
ponto de vista da formação; segundo, nem todo professor universitário é professor por formação, mas técnicos em outras 
áreas e se tornam professor ao longo do caminho. Daí, também, a justificativa para este trabalho. O presente artigo visa a 
formação do professor do ponto de vista teórico, considerando tanto a parte pedagógica como metodológica. Analisou-se 
como se dá a formação da base de conhecimento desse profissional, por meio de uma pesquisa de campo, com a aplicação 
de um questionário.Trabalhou-se com vinte professores formados em diferentes áreas e que lecionam no ensino superior, 
em uma faculdade de uma cidade do interior de Minas Gerais. Investiga-se como eles adquiriram a base de conhecimento 
para o ser professor. Os dados foram analisados pautados nos seguintes caminhos: como a graduação contribuiu para a 
formação do ser professor e quais caminhos foram percorridos por estes sujeitos para fomentar a formação pedagógica. 
Subsidia-se as análises à luz de autores como Misukami (1996), Nóvoa (1992), Shulman (1986, 1987) e outros. Procura-se 
neste trabalho compreender o processo de formação do professor, buscando contribuir para compreensão e discussão da 
profissão professor, ressignificando-a. 
PALAVRAS-CHAVE: SER PROFESSOR, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, BASE DE CONHECIMENTO 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: FATORES DE TEXTUALIDADE E GÊNEROS DISCURSIVOS: O RESUMO ACADÊMICO 
COMO OBJETO DE ENSINO EM PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL
AUTOR(ES): ANA MARIA PIRES NOVAES 
RESUMO: O presente trabalho, recorte de minha tese de doutorado apresentada à Universidade Federal Fluminense, 
discute, na perspectiva bakhtiniana, o resumo como gênero discursivo, com características próprias, materializado em texto 
autônomo e que circula em diferentes instâncias sociais, em especial no contexto acadêmico. Tenho, com essa abordagem, 
o objetivo de estudá-lo como um objeto de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de capacidades específicas ine-
rentes ao processamento textual, à compreensão e produção de textos. Tal proposição se sustenta na tentativa de superar 
a visão tradicional que esse gênero tem na instituição escolar, onde é concebido como uma representação reduzida de um 
texto mais amplo. A mudança de enfoque implica conceber a construção do resumo não como uma técnica a ser ensinada/
aprendida pela aplicação de algumas regras simples, mas como um gênero que leva ao extremo a atitude metalingüística 
em face de um texto em que é preciso reconstruir a lógica enunciativa (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Serão analisados 
os fatores de textualidade, mormente a informatividade e a intertextualidade, os processos de sumarização ou redução de 
informação semântica que ocorrem durante a leitura e as estratégias de apagamento e de substituição, com vistas a observar 
a capacidade dos discentes de produzir um novo texto e alcançar o propósito comunicativo de informar ao interlocutor o 
conteúdo do texto original. Para a realização desse estudo, foi constituído um corpus com 20 textos produzidos por alunos 
do Curso Normal Superior do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro a partir de atividades realizadas em sala 
de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTUALIDADE, INTERAÇÃO, RESUMO 

TÍTULO: OS CLIQUES SOBRE A LEITURA E A LEITURA DOS CLIQUES
AUTOR(ES): ANDERSON GOMES 
RESUMO: Este artigo analisa um trabalho fotográfico realizado por acadêmicos dos cursos de graduação em Adminis-
tração, Comércio Exterior e Ciências Contábeis, Universidade Positivo, e, ainda, dos cursos de Jornalismo e Publicidade 
e Propaganda das Faculdades OPET, ambas instituições de Ensino Superior da cidade de Curitiba-PR. Num primeiro 
momento, os alunos assistiram a uma aula que contemplou as diferenças entre a oralidade e a escrita, de modo a identificar, 
de maneira teórica, a leitura como um caminho eficiente para o desenvolvimento das habilidades pertinentes às referidas 
linguagens. Depois, foram convidados a produzir uma foto a partir de um tema central – a leitura. A orientação principal 
foi a de que a imagem deveria ser produzida a partir de uma perspectiva pessoal acerca do que o tema poderia denotar. Em 
princípio, as primeiras idéias surgidas, antes mesmo da produção fotográfica, compreendiam a leitura como o processo de 
decodificação e compreensão, ou seja, um conceito estreitamente relacionado com a alfabetização. No decurso do trabalho, 
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as idéias progrediram, multiplicaram e revelaram novas concepções pessoais sobre do tema em questão. Neste sentido, este 
artigo concebe a “leitura” num sentido amplo, que vai além da “leitura do código escrito” e inclui a “leitura de imagens”. 
Podemos ler um livro, mas também podemos ler um álbum de fotografias, uma novela, um filme, uma música, um progra-
ma de TV ou um mapa, obedecendo, certamente, a um ritual diferente para cada caso. De uma perspectiva interdisciplinar, 
a análise teórica de algumas destas imagens produzidas pelos alunos está pautada em três aspectos, que se relacionam entre 
si: a “leitura do mundo”; a “constução imagética do tema” e a “leitura da imagem produzida”. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CONSTRUÇõES IMAGÉTICAS, ANÁLISE DE IMAGENS 

TÍTULO: TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO: PESQUISA E PRODUÇÃO ESCRITA NO CNS 
DO ISERJ 
AUTOR(ES): ANDRÉA CRISTINA PAVÃO BAYMA 
RESUMO: O objeto da investigação desenvolvida neste trabalho faz parte de um projeto mais amplo de estudo com-
parativo sobre a relação de estudantes de Cursos de Formação para professores com a cultura escrita em três diferentes 
espaços: Curso Normal de nível médio, de nível superior e do curso de Pedagogia (público e privado). Esta pesquisa integra 
um projeto ainda mais amplo sobre a memória do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Neste artigo, especificamente, 
buscou-se apresentar dados preliminares sobre o corpus de TCCs desenvolvidos no Curso Normal Superior do Iserj, desde 
a formatura da primeira turma em 2002 até dezembro de 2008, buscando compreender a relação de futuros professores 
com a produção escrita, a leitura e, ainda, o trabalho de investigação. Espera-se que os concluintes dos Cursos de Formação 
de professores possam atuar como mediadores na carreira de não herdeiros como usuários minimamente competentes da 
cultura escrita e, para isso, seria desejável que fossem suficientemente familiarizados com a mesma. De acordo com o PPP 
do CNS, espera-se, igualmente, que o curso forme professores reflexivos e pesquisadores. Logo, o TCC constitui locus pri-
vilegiado para conhecer a relação do formando com a cultura escrita e a experiência da investigação. A maioria dos futuros 
professores são oriundos das classes trabalhadoras que, apesar de estarem inseridos em uma sociedade grafocêntrica, se en-
contram em grande desvantagem, uma vez que não são herdeiros diretos (em seu meio de socialização primária) da cultura 
escrita, são leitores oblatos, trânsfugas, e têm, ainda, normalmente, uma representação (Mauss), ou disposição (Bourdieu) 
negativa sobre a cultura escrita. Assim, pode-se dizer que necessitam de condições especiais de formação (acaso, ou políti-
cas públicas) para desenvolverem suas carreiras (Becker) em direção a práticas que transcendem o seu meio familiar. O CNS 
favorece o desenvolvimento da carreira de futuros professores como usuários da cultura escrita e pesquisadores? 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CULTURA ESCRITA, TCC 

TÍTULO: A LITERATURA AFRICANA LUSÓFONA NO ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): ANDRÉIA TERZARIOL COUTO 
RESUMO: No Brasil ainda são raros os cursos de Letras que oferecem aos alunos disciplinas de literatura voltadas ao uni-
verso africano lusófono, seja na grade curricular obrigatória, seja na grade optativa. Ao mesmo tempo, o público brasileiro 
encontra-se também afastado dessa produção literária. O presente resumo tem por finalidade apresentar o trabalho de pes-
quisa em Literatura Africana Lusófona e sua proposta a ser implantada nos cursos de Letras. Esperamos, com este trabalho, 
tornar acessível a produção literária africana lusófona ao aluno do curso de Letras, como também apresentar a possibilidade 
de, através dessa literatura, analisar a reconstrução da identidade cultural dos países africanos lusófonos. Assim, é possível, 
através da literatura, a identificação dos caminhos coloniais pelos quais passaram os povos africanos colonizados pelos 
portugueses e sua trajetória, abrindo caminho entre nós e a história desses povos a partir também de escritores portugueses 
que se voltaram para aspectos da colonização portuguesa e pós-colonização, como Antonio Lobo Antunes. A partir do 
contato com escritores africanos lusófonos, o estudante de Letras passa a ter acesso a um universo literário extremamente 
rico e ainda desconhecido, possibilitando um maior contato com a cultura africana, em um momento em que o Brasil tem 
procurado estreitar seus laços com alguns países com os quais tem fortes vínculos histórico-culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, LITERATURA AFRICANA, AUTORES AFRICANOS LUSÓFONOS 

TÍTULO: A LEITURA ANALÍTICA DE ADLER: UMA UTOPIA EM NOSSOS DIAS?
AUTOR(ES): CARLOS FRANCISCO DE MORAIS 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar e discutir a classificação dos diversos níveis de leitura e de leitores 
proposta por Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, em sua obra “How to read a book“. Na visão dos autores, um 
estudante universitário deve ser proficiente no terceiro nível de leitura, chamado de “leitura analítica“. Nossa intenção, 
inicialmente, é apresentar as características essencias desse nível, verificando que capacidades e atitudes denotam que um 
acadêmico o alcançou satisfatoriamente; em seguida, apresentar um roteiro de tarefas adequadas para propiciar o alcance 
desse nível, incluindo leituras, exercícios e reflexões e, posteriormente, refletir sobre qual concepção de leitura subjaz às 
propostas dos autores. Alcançados esses objetivos iniciais, passaremos a uma proposta de avaliar se a contribuição dos 
autores, produzida no contexto da educação americana nos anos de 1940, reavaliada e atualizada nos anos de 1970, pode 
ter algum valor teórico e prático ao ser pensada em função das atuais condições da educação brasileira, tanto na básica e 
média quanto no ensino superior. Nesse particular, nosso interesse é responder se pedir que um aluno universitário brasi-
leiro inicie sua graduação sendo capaz de ler analíticamente as obras fundamentais de sua área de interesse e atuação é uma 
atitude razoável de professores e instituições — ou se se trata de uma mera utopia.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA ANALÍTICA, NÍVEIS DE LEITURA, ADLER & VAN DOREN 
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SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: CONCEPÇõES DE LEITURA E DE ESCRITA: PRÁTICAS REQUERIDAS 
DEMONSTRADAS 
AUTOR(ES): CAROLINA NICÁCIA OLIVEIRA DA ROCHA, DENISE LINO DE ARAÚJO 
RESUMO: Os cursos de licenciatura, de um modo geral, requisitam dos graduandos habilidades de leitura e de escrita su-
postamente desenvolvidas ao longo de sua formação inicial. No contexto de formação com o qual estamos envolvidas, no 
curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande, Campus I, não raro, os graduandos ainda apresentam muitas 
dificuldades com atividades que envolvem essas habilidades no âmbito de práticas do letramento acadêmico, notadamente 
nas atividades relacionadas ao estágio supervisionado, desenvolvido no final do curso em duas disciplinas. Neste trabalho, 
focaliza a disciplina Prática de Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira, com o objetivo de identificar e 
analisar qual(is) concepção(ões) e prática(s) de leitura e de escrita são mobilizadas pela docente supervisora do estágio, 
no seu plano de curso e nas aulas ministradas, e qual(is) a(s) concepção(ões) é(são)demonstrada pelos alunos estagiários. 
Este trabalho deriva-se de um recorte do relatório do PIBIC/CNPq 2008, intitulado “Letramento(s) na prática docente de 
estagiários de Pedagogia e de Letras”. Trata-se de uma pesquisa descritivo-interpretativa, apoiada nos fundamentos teóricos 
da Linguística Aplicada sobre concepções de leitura e de escrita e de formação de professores, cujo corpus é composto 
pelas atividades de leitura e de escrita desenvolvidas na disciplina mencionada. Os resultados, parciais, indicam que a con-
cepção de leitura requerida é a que considera o ato de ler um processo discursivo, interativo e a de escrita é a socialmente 
contextualizada.
PALAVRAS-CHAVE: CONCEPÇÃO DE LEITURA, ESCRITA E, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: RODAS DE LEITURA: ENREDANDO COMUNIDADES
AUTOR(ES): CELIA FIRMINO 
RESUMO: O artigo propõe relatar experiências resultantes do Projeto de extensão “Rodas de leitura: uma proposta 
de leiturização social”, desenvolvido pelas Faculdades Integradas “Rui Barbosa” de Andradina, em 2007. O objetivo é a 
formação de mediadores de rodas de leitura para atuarem na comunidade, com foco na disseminação do livro e da leitura, 
contribuindo para a formação de uma sociedade leitora, além de inserir os futuros profissionais em instâncias educativas 
para além da escola, por meio de trabalho voluntário. O referido projeto, apresentado no 16° COLE, quando ainda em 
processo de formação de mediadores, agora pretende, por meio deste trabalho, socializar os resultados das ações desenvol-
vidas no projeto: rodas de leitura na pediatria do Hospital local, rodas de leitura nas bibliotecas de escolas municipais, rodas 
de leitura em Clube de terceira idade, rodas de leitura em comunidades assentadas, rodas de leitura em livraria do Shopping 
Center, além de uma proposta de alguns mediadores atuarem como formadores de outros mediadores, uma experiência 
de irradiação do projeto para a prefeitura municipal de Andradina. Histórias de sucessos, de obstáculos, de engajamento 
dos mediadores, de emoção, de crescimento coletivo, enfim, de participação do Ensino Superior no debate ligado à leitura, 
nos espaços educativos oferecidos pela comunidade e as inúmeras possibilidades de intervenção para a construção de uma 
sociedade leitora, em que as práticas de leitura sejam efetivamente instrumento para a autonomia cidadã. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, COMUNIDADE, CIDADANIA 

TÍTULO: A LEITURA NOS CURSOS DE APRENDIZAGEM ABERTA E MEDIADA: UM ESTUDO DE 
CASO
AUTOR(ES): CELSO LEOPOLDO PAGNAN 
RESUMO: A leitura é uma habilidade a ser desenvolvida por qualquer estudante, em especial aqueles que freqüentam o 
curso de Letras, por ser a linguagem sua principal ferramenta de trabalho. Nem sempre, porém, tem-se uma visão exata 
da capacidade metacognitiva do estudante do ensino superior. Esta pesquisa tem, pois, como objetivo principal levantar e 
detectar as habilidades de leitura dos graduandos em cursos de aprendizagem aberta e mediada, especialmente os alunos 
do curso de Letras. A amostragem da pesquisa foram estudantes dos cursos à distância da Unopar – Universidade Norte 
do Paraná. Realizou-se um diagnóstico por meio de um questionário proposto numa área restrita aos estudantes. Esse 
questionário se dividia em duas etapas. Na primeira etapa, apresentou-se doze perguntas a fim de se estabelecerem os limi-
tes cognitivos dos graduandos, na segunda, outras doze questões para que se estabelecessem as estratégias utilizadas para 
chegarem à metacognição aplicada à leitura, ou seja, a metacompreensão. O objetivo maior é o de, após análise dos dados 
preliminares, traçar um perfil do aluno-leitor. Saber os hábitos de leitura, a freqüência, bem como a quantidade de livros 
lidos anualmente, o tipo de leitura efetuado. Uma última etapa da pesquisa, ainda a ser realizada, pretende discutir soluções 
para aprimorar a capacidade metacognitiva do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DIAGNÓSTICO, METACOGNIÇÃO 

TÍTULO: PROJETO INTERDISCIPLINAR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
LETRAS
AUTOR(ES): CÉLIA MARIA DOMINGUES DA ROCHA REIS 
RESUMO: O presente trabalho, que está sendo realizado no Curso de Letras, na UFMT, campus de Cuiabá, consta dos 
resultados parciais de um projeto interdisciplinar que envolve as disciplinas de Literatura Portuguesa II, Literatura Brasileira 
II e Língua Portuguesa III. O intuito deste trabalho é otimizar o trabalho de leitura, interpretação, produção de texto e 
oralidade com discentes do 3º ano de Letras, por meio da organização conjunta de alguns conteúdos dessas disciplinas, com 
estabelecimento de um eixo teórico e literário em comum. Dentre os objetivos, o projeto busca ampliar as oportunidades 
de interlocução entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-ele mesmo, para que reflitam continuamente sobre os textos que 
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produziram, seu envolvimento com as aulas, conteúdos, desempenho, dificuldades, suas relações pessoais e comunitárias. 
Outro objetivo seria ampliar as oportunidades para a compreensão, por meio dos estudos comparados, da consciência da 
língua, de algumas relações culturais em suas diferenças e identidades e sua inserção nesse contexto, despertando em si 
um senso de responsabilidade e respeito pelo próprio desenvolvimento e do outro, pelo meio ambiente, sem a idéia de 
competitividade, mas de colaboração e sollidariedade, de desenvolvimento do pensamento crítico no sentido do que é 
possível fazer e, não apenas apontar falhas, de produzir os próprios trabalhos reconhecendo em si capacidade para isso, 
sem necessidade de plágio ou terceirização. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERDISCIPLINARIDADE, LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA 
PORTUGUESA 

TÍTULO: LEITURA DE “CLÁSSICOS“ E PRODUÇÃO DE RESENHA EM UM CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO
AUTOR(ES): CLARA VERSIANI DOS ANJOS PRADO, MARIA TERESA GINDE DE OLIVEIRA 
RESUMO: Esta comunicação propõe apresentar e discutir uma atividade interdisciplinar de leitura e produção de texto 
desenvolvida, durante quatro anos, com alunos do primeiro semestre do curso de Administração de Empresas de uma 
instituição de ensino particular de Santos. O trabalho surgiu da percepção – comum à maioria dos professores dos semes-
tres iniciais dos cursos de bacharelado e de licenciatura – do pouco ou nenhum contato dos alunos com obras do cânone 
literário, às vezes, nem mesmo com qualquer texto escrito de maior fôlego. O critério para a escolha dos livros a serem 
lidos e trabalhados ao longo do semestre, contemplou a “excelência” do texto e a incipiente formação leitora dos alunos. 
Com o objetivo de recolher informações acerca da recepção da atividade pelos alunos envolvidos e dos seus possíveis 
desdobramentos, em 2008, foi realizada a pesquisa para a qual foi usada a técnica do questionário, num primeiro momento, 
respondido pela maioria dos participantes que, a essa época, ainda freqüentavam a instituição. Em seguida, foi organizado 
um grupo de discussão com alunos voluntários, que se reuniram conosco em dois encontros. Todos os dados foram descri-
tos, relacionados e analisados pelas professoras que, num terceiro encontro, foram apresentados para o grupo de discussão 
por meio de slides e da leitura das primeiras análises. A partir dessas duas fontes de informação, de nossa observação do 
desenvolvimento do trabalho nos quatro anos e da discussão desses dados, registramos, nesta comunicação, nossa análise 
e conclusões do trabalho realizado. 
PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO, RESENHA, CLÁSSICOS 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO INTELECTO, NA 
PERSPECTIVA DE SÃO BOAVENTURA DE BAGNOREGIO
AUTOR(ES): CONCEIÇÃO SOLANGE BUTION PERIN 
RESUMO: Este trabalho fará uma análise histórica, do final do século XIII, sobre a importância da leitura interpretativa 
e reflexiva para o desenvolvimento do intelecto humano. Este estudo será realizado a partir de textos de São Boaventura 
de Bagnoregio. O autor analisa as palavras de Deus deixadas aos homens, conforme a Sagrada Escritura. Nesse sentido, ele 
dirige suas explicações para os mestres da Universidade Parisiense e revela que os ensinamentos de todas as coisas devem 
estar pautados nas Palavras Divinas. O autor explicita a importância do desenvolvimento intelectual para o entendimento 
da verdade das coisas terrenas. Suas discussões se fundam na idéia da inteligência que Deus teria dado aos homens e a pos-
sibilidade do uso e desenvolvimento do intelecto para a compreensão e interpretação de mundo e de tudo que o compõe. 
Essas discussões foram apresentadas por Boaventura, na Universidade de Paris, com o objetivo de despertar nos indiví-
duos a crença em Deus a partir do intelecto e verem nele o criador de tudo e de todos. Todavia, pelo intelecto poderiam 
compreender as coisas e os elementos da natureza que os cercavam. Logo, para ele, o princípio do conhecimento era o que 
favoreceria o desvendar da verdade. Nesse sentido, para este estudo, faremos uma leitura aprofundada de algumas obras do 
autor em tela, além de nos pautarmos em autores como J. Bougerol, Marc Ozilou, De Boni, entre outros, que nos fornecem 
uma compreensão sobre a educação desse momento histórico, apresentando a leitura como um elemento essencial para o 
desenvolvimento da inteligência.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA REFLEXIVA, SÃO BOAVENTURA, UNIVERSIDADE DE PARIS 

TÍTULO: O ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NO AMBIENTE VIRTUAL: UMA 
PROPOSTA DE APRENDIZAGEM PARA O GÊNERO “RESENHA ACADÊMICA”
AUTOR(ES): DÉBORA CAMACHO ARAUJO SIQUEIRA 
RESUMO: As modernas tecnologias de informação e comunicação introduziram possibilidades inusitadas de ensino 
através do meio digital, com isso trouxeram novas competências que o estudante necessita dominar. Nessas circunstâncias, 
apresentamos uma proposta de aprendizagem para o nível universitário, tendo como objeto de ensino o gênero “resenha 
acadêmica“ em ambiente digital. Este trabalho busca explorar alguns mecanismos de leitura e produção de textos no meio 
eletrônico, que possibilitam interconectar textos, sons, imagens ou vídeos à resenha por meio de hiperlinks. No contexto 
específico desta proposta para o meio digital, será adotada a visão curricular crítica, visto que o ensino no meio tecnológico 
pode contribuir para o exercício mais pleno da cidadania, assim como contemplará alguns elementos da teoria pós-crítica, 
que enfatiza dentre seus componentes a fragmentação e o subjetivismo (SILVA, 2007). A preparação das atividades de 
aprendizagem, realizada sob uma concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 1995 [1929]), foram ancoradas no con-
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ceito de modelização didática (ROJO, 2001) e de seqüência didática (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004). 
Dentre alguns aspectos que podem ser destacados nessa proposta, ressalta-se que a internet pode propiciar maior oportu-
nidade de leitura e interatividade entre o aluno e os variados textos cada vez mais disponíveis na esfera digital. Além disso, 
o ensino no meio eletrônico facilita a apropriação das novas tecnologias e promove a inclusão digital dos alunos, ampliando 
competências e habilidades no processo educativo.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E PRODUÇÃO, AMBIENTE DIGITAL, RESENHA ACADÊMICA 

TÍTULO: A LINGUAGEM CONTÁBIL NO AGRONEGÓCIOS 
AUTOR(ES): DONIZETI APARECIDO MELLO 
RESUMO: Com o objetivo de contribuir para a organização do trabalho docente, no ensino superior, apresentam-se os 
resultados de pesquisa bibliográfica sobre a utilização da linguagem contábil no Curso de Agronegócios, de uma Faculdade 
de Tecnologia, da cidade de Ourinhos. A Contabilidade é conceituada como uma ciência social aplicada na administra-
ção das entidades. O termo entidade é utilizado para descrever onde a Contabilidade atua, não se restringindo apenas às 
empresas. Sabendo que a agricultura no Brasil é uma das principais fontes de exportação, tivemos, nos últimos anos, um 
grande crescimento do Agronegócios no país. Assim, muitas universidades criaram cursos relacionados à formação de 
profissionais que irão administrar entidades do setor rural. É importante que o Projeto político-pedagógico desses cursos 
considere a importância da adequação do discurso utilizado na contabilidade às necessidades do Agronegócios. A disciplina 
Contabilidade de Custos é uma grande ferramenta de aprendizagem se os graduandos entenderem os conceitos principais 
(gestão e custos), caso contrário corre-se o risco de que seja oferecida apenas como mais uma disciplina sem sentido para 
a formação do aluno. Para uma boa formação científica de um administrador rural, o curso não deve se limitar apenas ao 
conhecimento empírico dos alunos, mas sim oferecer conhecimentos técnico-científicos, inclusive o discurso da contabili-
dade como ferramenta de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM CONTÁBIL, TRABALHO DOCENTE, AGRONEGÓCIOS 

TÍTULO: INVESTIMENTOS E ESTRATÉGIAS NA CONSTITUIÇÃO DE ACERVO PESSOAL NA 
FORMAÇÃO INTELECTUAL UNIVERSITÁRIA
AUTOR(ES): EDINEUZA OLIVEIRA SILVA 
RESUMO: A análise do quadro atual da Educação Superior no Brasil, que subserviente a um novo modo de organização 
político/econômico/social predominantemente neoliberalista, mostra a predominância de uma concepção de formação 
acadêmica fortemente marcada às formas de produção de conhecimento instrumentalizados e pragmáticos, atendendo 
às demandas do mercado de trabalho, que, em sua essência, nega a existência de uma disciplina de estudo mais crítica, 
autônoma e organizada. Este trabalho tem por objetivo identificar, descrever, analisar e compreender como estudantes 
universitários PROUNI de IES periféricas (IES periférica implica o tipo de instituição e o lugar relativo que ocupa no 
campo da Educação Superior) organizam e investem intelectualmente de forma objetiva e subjetiva na constituição de 
acervo pessoal durante a graduação, de modo a inflenciar sua concepção e relação com o conhecimento, corroborando 
uma postura epistemológica de investimento em sua formação intelectual, cultural e social e, além disso, estabelecer re-
lação entre estes investimentos e a formação acadêmica, assim como, relacionar a constituição de acervo pessoal com a 
cultura escrita. Para melhor auferir os aspectos investigados neste trabalho, foram aplicados 300 questionários fechados a 
estudantes universitários e a realização de 30 entrevistas semi-estruturadas para universitários bolsista integral do ProUni. 
Este trabalho se insere no projeto de pesquisa “Cultura Escrita, Globalização e Formação Universitária: concepções de 
estudo e de aprendizagem e expectativas do estudante universitário de IES periférica”. Até o presente momento, temos um 
resultado parcial da pesquisa, constando de um estudo bibliográfico buscando a conceituação dos temas em foco, aplicação 
e análise dos questionários e entrevistas realizadas aos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA, ACERVO PESSOAL, CULTURA ESCRITA 

TÍTULO: DO HÁBITO AO PRAZER: A LEITURA E A ESCRITA DISCENTE NO ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): EDNA CRISTINA DO PRADO, GISELLE MADUREIRA BUENO 
RESUMO: O presente artigo constitui-se no relato de experiência sobre as práticas de leitura e escrita de alunos universitá-
rios em instituições particulares na região do grande ABC paulista. O objetivo central é apresentar o trabalho desenvolvido 
nas aulas de Língua Portuguesa e refletir sobre o processo de formação de leitores e escritores já (precariamente) escolariza-
dos. O professor, quase sempre depois do processo inicial de frustração, vê-se na necessidade de aplicar técnicas de leitura 
elementares e, partindo muitas vezes de texto não-verbal, (re)apresenta ao aluno tópicos como interpretação ativa, segmen-
tação de texto e ponto de vista ou viés. Quanto à escrita, dá preferência às práticas que evitam o ensino sistematizado e pu-
ramente teórico da gramática: construção de coesão e coerência, gêneros textuais, argumentação. Entrevistas, depoimentos, 
produções textuais foram utilizados na análise, tendo como referenciais os estudos de Chartier (1999, 2002); Marcuschi 
(2000); Pennac (1998), Prado (2008). Como resultados do trabalho, identificam-se avanços no processo de autoconsciência 
do aluno que é tão fundamental à escritura. Por outro lado, os limites encontrados para viabilizar um ganho efetivo nas 
habilidades de escritura e leitura (que vão desde o enrijecimento curricular até a desvalorização social generalizada da cultura 
e da língua), mostram que o desafio que se coloca é o redirecionamento das ações rumo a uma prática docente mais ousada, 
que se desvencilhe cada vez mais da visão do estudo como obrigação e incorpore a afetividade e a liberdade, intrínsecas a 
toda escrita e leitura desinstaladoras, a fim de que se possa contribuir para uma educação verdadeiramente cidadã e, assim, 
formar profissionais que sejam atores críticos de uma sociedade menos competitiva e excludente. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, ENSINO SUPERIOR 
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SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: LETRAMENTO E ENSINO SUPERIOR: O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO COMO AGENTE 
DE LETRAMENTO
AUTOR(ES): EDNA GUIOMAR SALGADO OLIVEIRA GUEDES 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir o letramento na perspectiva do Ensino Superior, tendo como foco o pro-
fessor universitário como agente de letramento e suas práticas em sala de aula. O estudo, de orientação materialista-histórico, 
envolve uma turma de pedagogia e duas professoras universitárias. A principal referência de análise foi a observação, feita em 
sala de aula, sobre o encaminhamento destas professoras universitárias quanto à metodologia usada no cotidiano para aumen-
tar o grau de letramento dos discentes através de eventos nas práticas sociais de leitura e escrita, bem como percepções das 
professoras entrevistadas no que diz respeito ao fenômeno do letramento no âmbito universitário. Discutir o assunto é expor o 
quanto esta discussão é, ainda, opaca e tímida no mundo acadêmico, no mundo universitário, tendo em vista que o letramento 
é muito difundido e discutido nas esferas do Ensino Básico, mas que atualmente toma grande proporções no universo aca-
dêmico e que quase não aparece como questão de pesquisa neste mesmo espaço chamado Universidade. Verificamos então a 
necessidade de ampliar essa discussão, por meio de contribuições teóricas de (BAKHTIN, 2003; SOARES, 2005; KLEIMAN, 
1995; TFOUNI 1995, MARCUCHI, 2001, entre outros, no sentido de refletir sobre a participação dos espaços educativos e 
aqui, em especial, o espaço universitário no processo de construção do(s) letramento(s).O fenômeno do letramento está nesta 
perspectiva, associado as diferentes linguagens sociais e gêneros discursivos caracterizando a noção de letramento(s) e dos 
aspectos aí envolvidos, especificamente, o professor universitário como agente de letramento. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, LETRAMENTO 

TÍTULO: AULAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS, CRIAÇÃO LITERÁRIA OU ESCRITA 
CRIATIVA: É POSSÍVEL APRENDER A LER E ESCREVER NOS CURSO DE LETRAS?
AUTOR(ES): ELIANA MARA DE FREITAS CHIOSSI 
RESUMO: O objetivo do trabalho é mapear alguns impasses quando se pretende ensinar a ler e escrever nos cursos de 
graduação em Letras. Para muitos alunos que ingressam no curso é decepcionante descobrir que não haverá tempo hábil 
para aprender a ler e escrever. A mensagem sutil que aparece na grade curricular, em função da carga horária das disciplinas 
dedicadas ao ensino de práticas de escrita e leitura, seria: se você entrou no curso de Letras já deve saber ler e escrever. Ana-
lisando práticas de ensino em três modalidades (leitura e produção de textos, criação literária e escrita criativa) de diversas 
instituições de ensino superior, pretendo apontar problemáticas enfrentadas em sala de aula. Além disso, apresentarei um 
exame de vários livros destinados ao ensino da leitura e produção de textos, publicados nos últimos dez anos. Nessa análise, 
observarei se a filiação das técnicas propostas está relacionada às disciplinas de criação literária ou de leitura e produção de 
textos. Apresentando as principais características do trabalho com escrita criativa, vou apresentar possíveis ações alternati-
vas. Parece existir uma gama variada de usos da escrita criativa, para executar ações mais eficazes e flexíveis, tendo em vista 
o incremento da formação de leitores e escritores nos cursos de Letras. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ENSINO, ESCRITA CRIATIVA 

TÍTULO: LEITURA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: POSSIBILIDADES PARA O 
APRIMORAMENTO DA RELAÇÃO COM A LEITURA
AUTOR(ES): ELISA PASSOS DUARTE 
RESUMO: É objetivo deste trabalho relatar uma experiência realizada com professores alfabetizadores da Rede Pública e 
privada de diferentes cidades do interior do Estado de São Paulo. Esses processos de formação continuada tiveram como ob-
jetivo proporcionar-lhes vivências práticas através de ateliês de leitura e oficinas pedagógicas de produção linguística, oportuni-
dades para que pudessem aprimorar sua relação com a leitura de maneira ampla, ocupando o lugar de intérprete-historicizado, 
condição fundamental para que possam aprender a argumentar, expressar sua subjetividade e colocar-se como autor do seu 
próprio dizer. Fundamentamo-nos na Análise do Discurso de “Linha” Francesa e na Teoria Sócio-histórica do Letramento. A 
Análise do Discurso de “Linha” Francesa e a Teoria Sócio-histórica do Letramento sustentam nossas investigações. A AD é 
contrária à análise conteudista, uma vez que não concebe a linguagem como transparente, literal, neutra, ao contrário, considera 
a historicidade, a relação e o funcionamento da ideologia. A Teoria Sócio-histórica do Letramento enfoca os aspectos sócio-
históricos de uma sociedade, vendo separadamente a questão da alfabetização e do letramento, por não entender que a questão 
não está em ser ou não alfabetizado enquanto indivíduo. Está sim, no fato de ser ou não uma sociedade letrada na qual esses 
indivíduos vivem (Tfouni, 1995). Nosso corpus é constituído por trinta depoimentos de professores alfabetizadores a respeito 
de suas práticas pedagógicas e de sua relação com a leitura, coletados durante os ateliês de leitura. A partir desse amplo espaço 
discursivo (Maingueneau, 1984), foram realizados alguns recortes para análise. Os resultados parciais e preliminares dessa 
investigação mostram que os depoimentos dos educadores podem ser compreendidos como uma forma de eles falarem de si 
(Foucoault, 1988). Além disso, os cursos de formação continuada devem se constituir em importantes espaços discursivos para 
a emergência da subjetividade dos educadores, muitas vezes sufocada e reprimida no cotidiano escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROFESSORES ALFABETIZADORES, FORMAÇÃO CONTINUADA 

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA LEITURA BOECIANA PARA A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 
DO PENSAMENTO DE ANSELMO DE BEC.
AUTOR(ES): ELIZABETE CUSTÓDIO DA SILVA RIBEIRO 
RESUMO: A presente comunicação intenciona apontar, em linhas gerais, a importância da leitura de Boécio (470) para 
a formação humana e intelectual de um dos autores mais marcantes da Idade Média Central, Anselmo de Bec (1033). 
Observamos que, embora datada historicamente e oriunda de uma sociedade muito distinta, as formulações anselmianas 
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encontradas, especialmente, na obras Monológio e Proslógio, a respeito de Deus, dos homens e da sociedade, foram possí-
veis pela dedicada leitura e análise de obras clássicas, a exemplo dos escritos de Boécio, tais como A Consolação da Filosofia 
e o De Trinitate. Sob a influência deste modelo de leitura, Anselmo pôde estabelecer que há uma razão que a tudo precede 
e que o intelecto humano é a condição primeira para a existência do homem cristão. Esta foi uma forma de interpretação 
de mundo inédita para seu presente e expressava os primeiros indícios de mudança, a necessidade de novas explicações 
para as relações sociais. Tendo como fundamento a História, sob uma perspectiva de longa duração, pretendemos chamar 
a atenção para o fato de que, independente do período no qual se vive, a pesquisa e a reflexão histórica são imprescindíveis 
para a produção de novos conhecimentos e para a formação docente, uma vez que nos auxilia no sentido de compreen-
dermos que a formação humana engloba a totalidade do indivíduo, ou seja, o homem em seus aspectos físicos, morais, 
intelectuais, sociais e afetivos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO HUMANA, BOÉCIO E ANSELMO DE BEC 

TÍTULO: COMO ALUNOS DE GRADUAÇÃO AVALIAM OS TEXTOS PRESCRITOS POR SEUS 
PROFESSORES: UM ESTUDO JUNTO A DOIS CURSOS DE GRADUAÇÃO
AUTOR(ES): ELSA MARIA MENDES PESSOA PULLIN, ELAINE CRISTINA LIVIERO TANZAWA 
RESUMO: O desempenho leitor de alunos de cursos de graduação vem sendo apontado aquém do desejável. Porém, 
pouco se tem investido para a alfabetização acadêmica efetiva desses estudantes e, raramente, se tem posto como neces-
sário, por parte de professores e pesquisadores, avaliar os efeitos da seleção e indicação dos textos prescritos. O presente 
trabalho levantou a opinião de 112 alunos, matriculados na 1ª e 4ª série em dois cursos de graduação (Biblioteconomia; 
Pedagogia) de uma universidade pública, acerca dos textos indicados para estudo. Um questionário foi utilizado e aplicado 
coletivamente, em uma sessão, por série e curso. Os resultados indicaram que o grau de complexidade dos textos prescritos 
para estudo é sistematicamente percebido como distante dos modos como os assuntos são tratados em sala de aula, apesar 
desses textos serem considerados pertinentes para a prática profissional. Estes resultados parecem justificar a avaliação dos 
textos, por vezes, como difíceis e do que sentem quando os lêem. Os modos de escuta de textos orais e escritos, quando 
valorizados e ensinados para o indivíduo implicando em desempenhos competentes, como ouvinte e leitor, pode ser uma 
forma de dirimir algumas das dificuldades enfrentadas por alunos e professores, quando da leitura e prescrição de textos, no 
caso, dos indicados em cursos de graduação. Sugere-se que os professores, além de selecionarem uma bibliografia, precisam 
estar atentos em reduzir a distância do grau de complexidade dos discursos que circulam em sala de aula com a dos textos 
que prescrevem para estudo. Como ensina Paulo Freire, toda a bibliografia deve refletir uma intenção fundamental de quem 
a elabora, a de atender ou a de despertar o desejo de aprofundar conhecimentos para quem ela é proposta, e exige, por parte 
de quem a seleciona, um triplo respeito: a quem ela se dirige, aos autores citados e a si mesmos. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR, LEITURA, PRÁTICAS DE LEITURA 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 6
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: AS MÚLTIPLAS FUNÇõES DO ORIENTADOR NA ESCRITA DO SEU ALUNO
AUTOR(ES): EMARI ANDRADE 
RESUMO: Esta pesquisa versa a respeito das condições de produção (PÊCHEUX, 1990) do ato de orientar um trabalho 
acadêmico. Seu objetivo principal é depreender as estratégias utilizadas por um professor orientador para corrigir e intervir 
nos textos de seus alunos durante o processo de orientação de uma dissertação de mestrado. Partilhamos a hipótese de 
trabalho de Pommier (1993), segundo a qual os modos pelos quais alguém aprende a escrever atualizam, de forma meta-
fórica, os caminhos por meio dos quais sua subjetivação se deu. A partir dessa hipótese do autor, entendemos a produção 
acadêmica como metáfora da infância do sujeito. Tomamos como corpus parte dos manuscritos que compõem o banco de 
dados Movimentos do Escrito, disponibilizado on-line para os pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas Produção 
Escrita e Psicanálise – GEPPEP, compreendendo a produção de duas jovens pesquisadoras ao longo do período de reali-
zação do mestrado, na área Linguagem e Educação em uma universidade pública (2005-2007) e alguns textos posteriores 
à defesa da dissertação (2008). Somadas as produções das duas informantes, tem-se o total de 656 manuscritos, dos quais 
178 contêm intervenção do orientador. Desde um aparato teórico tramado na interface entre a lingüística, a psicanálise 
de orientação lacaniana e a educação, investigamos os processos por meio dos quais, paulatinamente, aquele que escreve 
aprende a apropriar-se do legado que o precedeu, subjetivando-o.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA ESCRITA, FORMAÇÃO DE PESQUISADORES, MANUSCRITOS 

TÍTULO: AS RELAÇõES ENTRE LEITURA, ESCRITA E LETRAMENTO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES
AUTOR(ES): FABIANE ANDRÉIA HAAS 
RESUMO: O objetivo da investigação é conhecer e analisar conceitos sobre “leitura” e “escrita” elaborados por um 
grupo de estudantes de Pedagogia durante sua formação. A investigação parte da seguinte questão: O curso superior ofe-
rece a oportunidade de reconhecimento da leitura e da escrita como objetos conceituais primordiais à docência? Inserida 
na análise qualitativa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986) e partindo do pressuposto de que as práticas de leitura e escrita prévias 
desencadeadas nos cursos de formação de professores têm importante influência na atuação docente (CAGLIARI, 1993; 
LAJOLO, 2000 e 2001; NEVES, 2003) os procedimentos partem de informações coletadas semestralmente via questio-
nários simples. A categorização dos dados consistem em agrupar respostas por proximidade conceitual em percentuais 
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de incidência e incluem entrevistas com depoentes que se destacam por apresentar ruptura ou permanência conceitual 
superior a um ano de coleta. A Coorte é composta por 57 acadêmicos que ingressaram no curso de Pedagogia (2006-2010) 
da Universidade Federal de Pelotas no primeiro semestre de 2006, com idades que variam de 17 a 51 anos e diferentes 
etnias, classes sociais, estados civis e experiências escolares. Os resultados parciais de seis coletas (2006 – 2008) indicam 
que “leitura” foi mencionada como sinônimo de “atribuição de sentido” 192 vezes; como “aquisição de conhecimento” 
131 vezes e como “decifrar” 30 vezes. Quanto à “escrita”, foi conceituada como “expressão/comunicação de idéias e 
pensamentos” 211 vezes, como “autoria/autonomia” 59 vezes e “codificação” 32 vezes. Foi possível observar também, 
que, desde a primeira coleta até a última realizada, houve modificações significativas de conceitos e que os mesmos vem 
se complexificando.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR: INTERTEXTUALIDADE E INCOMPLETUDE. 
FINANCIAMENTO FACEPE
AUTOR(ES): FABÍOLA MÔNICA DA SILVA GONÇALVES, LUDMILLA LIMA VILAS BOAS, 
ROZANGELA MARIA DA SILVA 
RESUMO: Este estudo aborda a constituição do professor-leitor, tendo como objetivos a investigação dos 
espaços de leitura por ele vivenciados, bem como a concepção de leitura presente em sua prática profissional. 
Realizou-se um estudo de campo com oito professores de uma instituição pública de Ensino Superior em PE, 
Nordeste do Brasil. Para a construção dos dados, optou-se pela entrevista semi-estruturada individual a fim de 
explorarmos os objetivos da pesquisa. A análise de resultados foi realizada com os dados de duas entrevistas e 
os critérios da seleção da amostra, foi em função do contraste em relação aos espaços de leitura e o ponto de 
contato acerca das concepções de leitura presente nos discursos das duas participantes. Verificou-se que em 
relação aos espaços de leitura, uma das participantes desde a infância relata gostar de ler tendo em sua trajetória 
de leitora, bibliotecas como uma das importantes agências de letramento; a outra participante diz ter tido mais 
contato com a prática de leitura a partir da graduação, especialmente, quando foi bolsista de um Programa Es-
pecial de Treinamento (PET), ressaltando ter mais vivências com leituras técnicas, também enfatiza os grupos 
de estudos universitários como um espaço para desenvolver a leitura de textos. Sobre as concepções de leitura 
presentes nos discursos das participantes, evidenciou-se uma concepção focada no conhecimento de mundo e 
na intertextualidade, sendo esta uma visão de leitura pautada não apenas na decodificação, mas numa concepção 
voltada para a prática social, por meio de um processo de construção de sentidos negociados; a outra parti-
cipante ressalta que o leitor é um ser incompleto e a motivação para leitura é a consciência da incompletude. 
Ver-se, pois, que a incompletude e a intertextualidade estão permeando o discurso das participantes no que se 
refere à constituição do sujeito leitor.
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITO LEITOR, INTERTEXTUALIDADE, INCOMPLETUDE 

TÍTULO: DA LEITURA À HIPERLEITURA: O ENTRELAÇAMENTO DE DIZERES
AUTOR(ES): FERNANDA CORREA SILVEIRA GALLI 
RESUMO: Inserido no Eixo Temático “Leitura e Produção no Ensino Superior”, pretendo, com este trabalho, 
expor parte de minha pesquisa de doutorado cuja proposta trata da análise do discurso de alunos – de três cursos 
de licenciatura quais sejam: Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia – sobre a leitura de (hiper)texto. Partindo 
de questões como: i) quais as mudanças na prática da leitura do texto-papel para a hiperleitura do texto-tela?; ii) 
quais os efeitos do imaginário, em relação à leitura de (hiper)textos, na constituição do aluno-leitor?, dentre outras, 
meu objetivo é abordar as representações sobre a leitura na internet, a partir dos relatos escritos pelos alunos 
no cenário global das “novas” tecnologias, o que faz com que eles se constituam no atravessamento dos supor-
tes tradicionais (impressos) e tecnológicos (virtuais). Ancorada na teoria da Análise do Discurso, na intersecção 
com a Filosofia, Ciências Sociais e Sociologia, a abordagem que aqui proponho traz à baila a (re)constituição do 
sujeito-aluno-leitor, que, assim como os sentidos, está em constante movimento. Nessa perspectiva, nos relatos 
sobre leitura de hipertexto, emergem, de maneira entrelaçada, dizeres que buscam se estruturar no e pelo “novo”, 
mas acabam por trazer, também, o “velho”, pois “todo discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-
reestruturação” (PÊCHEUX, 1990 [2002, p.56]).
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTERNET, DISCURSO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO MONOGRÁFICA NO CONTEXTO ACADÊMICO
AUTOR(ES): GILCE A. QUINTÃO CASTRO 
RESUMO: O objetivo principal deste estudo é realizar uma reflexão que possa contribuir para a compreensão 
da monografia, texto de caráter acadêmico-científico, no que diz respeito à estrutura global (macroestrutura), ao 
layout do texto, à apresentação gráfica, às normas, a partir do que tem sido produzido, na prática, pelos profes-
sores e acadêmicos, no Brasil. Busca-se dialogar com os que se interessam por questões relativas ao processo de 
ensino-aprendizagem desse gênero da esfera acadêmica, especialmente, professores de Língua Portuguesa e outros 
professores que se vêem envolvidos, de alguma forma, com a produção escrita no ensino superior. Esta investi-
gação propõe, pois, um especial cuidado em relação à caracterização desse gênero, em especial, à compreensão de 
diferentes dimensões envolvidas em produções monográficas, de bacharéis. O conceito de gênero como categoria 
do discurso possibilita à Lingüística Aplicada ampliar o horizonte de explicações sobre a linguagem. Via de regra, 
há uma pretensão, neste estudo, de se apresentar o que alguns cursos de uma Instituição de Ensino Superior têm 
realizado no campo de produção textual escrita e que possam contribuir para a elaboração final de um trabalho 
de conclusão de curso, após apresentar abordagens teóricas e preocupações pedagógicas do campo de análise de 
discurso em contextos acadêmicos. 
PALAVRAS-CHAVE: MONOGRAFIA, GÊNEROS ACADÊMICOS, ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR. 
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SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 7
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: DA REDAÇÃO À PRODUÇÃO DE TEXTOS: QUE “BIXO” É ESSE?
AUTOR(ES): GIOVANA FLÁVIA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Nas últimas décadas, a educação brasileira passou por inúmeras mudanças. Os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, de 1998, causaram grandes transformações na educação básica brasileira e são assunto, até hoje, de discussões no meio 
acadêmico. Esse documento, em consonância com inúmeras pesquisas na área de Linguística Aplicada, propõe que todo texto 
deve ser visto como uma produção discursiva e, dessa forma, trabalhado como tal. As tradicionais aulas de redação, em que 
o professor colocava um tema - ou um título - na lousa e o aluno simplesmente escrevia sobre ele, tiveram de ser revistas. No 
entanto, a compreensão da nova forma de se trabalhar com produções textuais não foi assimilada de imediato pelos profissio-
nais de ensino e, juntamente com uma série de outros problemas enfrentados na educação básica, o resultado da mudança foi 
desastroso. Avaliações externas - como o Saresp, a Prova Brasil, o PISA, entre outras – mostraram, nos últimos anos, os proble-
mas enfrentados na educação básica brasileira. Apesar das dificuldades, os alunos concluíram o ensino médio e ingressaram no 
ensino superior, o que fez com que muitas dessas dificuldades do ensino básico chegassem ao ensino superior. Nesse contexto, 
esta pesquisa busca discutir como um trabalho efetivo com a linguagem, a partir de uma visão discursiva, poderia auxiliar na 
melhoria dos textos e, em consequência, na construção das identidades profissionais de alunos do primeiro semestre de cursos 
de licenciatura de uma faculdade particular. Bakhtin embasa teoricamente esta pesquisa, tanto na visão discursiva de produção 
de texto, como no trabalho de produção a partir da noção de gêneros discursivos. Os resultados apontam que um trabalho 
com a linguagem, quando associado à visão discursiva de língua, pode colaborar para a melhoria na produção de textos e para 
a construção das identidades dos futuros profissionais da educação.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR, GÊNEROS DISCURSIVOS, IDENTIDADE PROFISSIONAL 

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FRONTEIRA DO CONHECIMENTO: A INTERRELAÇÃO 
EDUCAÇÃO-CULTURA NO ENSINO SUPERIOR 
AUTOR(ES): IRENE JEANETE LEMOS GILBERTO 
RESUMO: Um breve olhar sobre as publicações que trataram dos novos rumos da educação na última década, revela que 
não é nova a discussão centrada nas tecnologias e seu significado na educação. A realidade mostra que estamos vivendo um 
momento em que a veiculação dos conhecimentos não se dá exclusivamente no espaço das instituições escolares. A multi-
plicidade de produções a que se tem acesso, seja pela Internet seja pelos meios de comunicação de massa, deixam visíveis 
seus traços e seus efeitos na educação e na cultura. Frente a essa situação, o questionamento sobre o papel das tecnologias 
digitais e sua contribuição na formação dos futuros profissionais pode ser um modo de repensar o processo cultural e edu-
cativo com a utilização das tecnologias nas escolas. Com base nos pressupostos teóricos de Sacristán, para quem a cultura e 
a educação não podem ser pensadas separadamente e nas propostas de Pierre Lévy sobre a construção do pensamento do 
homem contemporâneo, o trabalho propõe uma reflexão sobre o papel das tecnologias nos processos formativos do aluno 
de graduação. Toma como procedimento metodológico entrevistas semi-estruturadas realizadas com professores do ensi-
no superior sobre a utilização das tecnologias digitais e suas implicações na formação do futuro profissional, considerando 
que a interrelação com a cultura cibernética possibilitará um novo olhar sobre a dimensão da leitura e da escrita na rede. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR, TECNOLOGIAS DIGITAIS, PROCESSOS FORMATIVOS 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA VOLTADAS ÀS PECULIARIDADES NO CURSO DE DIREITO.
AUTOR(ES): JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS 
RESUMO: Esta comunicação apresenta aspectos de uma pesquisa qualitativa que procura compreender as práticas de leitura 
e escrita em sala de aula de acadêmicos no primeiro ano do curso de Direito. Os fundamentos teóricos-metodológicos vincu-
lam-se ao referencial da História Cultural. Considera-se, leitor competente aquele que, no contexto social, consegue abstrair 
de textos escritos, conceitos que atendem suas necessidades primárias. Contudo, dados revelados por testes (SAEB e o Prova 
Brasil, em 2006), demonstram a pouca competência em leitura e escrita de alunos brasileiros de nível superior. O Pisa, em 2000, 
apresenta o Brasil com pior resultado médio em leitura, além do INAF, que denuncia as limitações desses alunos. Partindo 
dos assustadores dados apresentados pelos testes de competência em leitura além das constantes reclamações comuns entre 
professores sobre a limitada capacidade de leitura de alunos do ensino básico e pior, de acadêmicos nos cursos superiores e 
considerando-se, ainda, a peculiaridade da comunidade leitora formada pelos docentes e graduandos de cursos de Direito, em 
uma cidade do interior de Mato Grosso, o presente trabalho direciona-se a destacar a importância do professor como me-
diador na apropriação de conhecimentos, no desenvolvimento de competências relacionadas à leitura e ao processo de apro-
priação da linguagem jurídica por esses alunos. A pesquisa utiliza procedimentos de observação de aulas e análise de Planos 
de Cursos entrevistas com professores e alunos de duas instituições. Acredita-se que os dados trarão maior compreensão das 
relações entre a competência leitora de alunos, recém saídos do ensino médio, e as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na 
graduação, especialmente, se considerarmos as interações interpessoais e o processo dialógico estabelecido em sala de aula. Até 
o momento os resultados apontam para as dificuldades de compreensão leitora de textos acadêmicos, nem sempre percebidas 
pelos professores. Analisa-se aspectos da ligação desses fatores na formação do futuro profissional do Direito. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR COMPETENTE , CONSTITUIÇÃO DO LEITOR, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: AS LEITURAS QUE A LEITURA PROPORCIONA: UMA CIRCULAÇÃO DE (SEN)TIDOS NA 
MEMÓRIA DE PROFESSORES LEITORES
AUTOR(ES): JULIANO RICCI JACOPINI 
RESUMO: A prática de leitura está relacionada à construção sócio-histórica do sujeito (Chartier, 1996). A partir das for-
mações discursivas nas quais se inscrevem e com as quais se identificam, o sujeito constrói seus hábitos e práticas de leituras. 
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Neste trabalho, fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de “linha” francesa, busca-
se saber o que lêem os professores do Ensino Fundamental, em quais condições de produção e como tais leituras repercute 
nos seus fazeres pedagógicos. Tomando por base a relação sentido/ sujeito, o que se torna instigante são os modos como 
o sentido circula e sua produção nessas práticas de leitura, pois a memória histórica não se faz pelo recurso à reflexão e 
às intenções, mas pela filiação, aquela na qual, ao significar, nos significamos. O corpus dessa pesquisa foi constituído de 
depoimentos e narrativas de trinta professores a respeito de suas experiências, vivências e práticas de leitura. Além disso, 
realizou-se um questionário que objetivou saber o que lêem esses educadores. A partir desse amplo espaço discursivo, 
recortes se construíram em seqüências discursivas de referência (SDR) (COURTINE, 1981).Os resultados parciais obti-
dos mostram que tanto o arquivo de leituras construído pelos educadores, como as (im)possibilidades de produzirem e 
atribuírem sentidos interferem e influenciam na construção de seus saberes e fazeres pedagógicos. A memória discursiva 
construída a respeito da leitura e as relações com ela estabelecidas ao longo da formação inicial também contribuem para 
as leituras realizadas pelos educadores quando em exercício profissional. Tais resultados evidenciam também que muitos 
professores construíram relações negativas com a leitura ao longo de sua formação inicial e uma das conseqüências desses 
sentimentos diz respeito à não concretização de um trabalho pedagógico que buscasse despertar o interesse e sensibilizasse 
os alunos, alunos estes pelos quais os professores são responsáveis para a inserção no mundo da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA DE LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE, PROFESSOR-LEITOR 

TÍTULO: O UNIVERSITÁRIO E AS PRÁTICAS DE LEITURA DE ESTUDO: ENTRE O IMPRESSO E 
O ELETRÔNICO
AUTOR(ES): JUREMA NOGUEIRA MENDES RANGEL 
RESUMO: O estudante universitário depara-se com um tipo de leitura que demanda uma complexidade de relações como 
a delimitação do assunto, contextualização do problema, princípios de classificação, análise, síntese e inferências, sem contar a 
motivaçao que o predispõe a ler um texto com objetivo declarado. Com o intuito de aprofundar a pesquisa sobre as práticas 
de leituras e estudo adotadas por este sujeito que ultrapassam o texto impresso e se deslocam para o texto eletrônico, o estudo 
analisou como os alunos, no último semestre do curso de odontologia, estão constituindo as práticas de leitura, em especiais, 
as digitais.Ou seja, como os estudantes lidam com a leitura de textos eletrônicos? Como interagem com antigas e novas tecno-
logias de leitura? Chartier, Levy e Rouet fundamentaram o estudo. Aplicou-se o questionário com perguntas abertas e fechadas 
em 46 cursistas do 7º e 8º períodos de uma universidade particular localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A 
coleta de dados ocorreu durante a aula da disciplina de TCC e não foi solicitada a identificação dos respondentes. Foram entre-
vistados 3 alunos com o intuito de esclarecer aspectos importantes indicados no questionário. As entrevistas foram realizadas 
em sala reservada, individualmente, gravadas, após o consentimento do entrevistado e transcritas. O estudo verificou que o 
mundo digital faz parte do cotidiano dos alunos. No entanto, estes ainda não demonstraram o letramento proporcionado 
pela tecnologia, pois dispensam links, o uso da base de dados e preocupam-se em ler textos curtos, eletrônicos ou impressos, 
porque são mais fáceis de serem compreendidos. Demonstraram utilizar a mesma metodologia de leitura para esses tipos de 
texto. Os aspectos físicos relacionaram-se a sensações negativas que tornam a leitura eletrônica árdua e cansativa. Concluiu-se 
que os alunos não são navegadores/leitores de textos eletrônicos voltados para o estudo.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DIGITAL, ENSINO SUPERIOR, LEITURA DE ESTUDO 

SESSÃO:  - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 8
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: SOBRE FORMAS DE ESTUDAR E DE APRENDER DE ALUNOS PROUNI: A POSTURA 
EPISTEMOLÓGICA E A PERCEPÇÃO DE AUTORIA
AUTOR(ES): KATLIN CRISTINA DE CASTILHO 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise das formas de estudo e de aprendizagem de estudantes bolsistas do ProUni 
assistidos por Instituições de Educação Superior periféricas (IES periférica implica o tipo de instituição e o lugar relativo que ocupa 
no campo da Educação Superior). Objetiva-se identificar e compreender a postura epistemológica desses estudantes universitá-
rios, mais exatamente, trata-se de reconhecer e analisar o tipo de relação que esses alunos, em função de seu quadro de referências 
interpretativas, valores e vínculos sociais, estabelecem com o conhecimento e como compreendem e tratam os aspectos relativos 
à sua autoria, bem como os efeitos que a interpretação destes conceitos têm nas formas como estudam. Estas problematizações 
apresentadas se fazem importantes frente à constatação de que as transformações que impulsionaram os meios e as possibilidades 
de expansão da Educação Superior no Brasil implicaram modificações profundas na forma de organização da universidade e, 
principalmente, no tipo de conhecimento que circula no meio acadêmico. Neste campo, observa-se o crescimento quantitativo e 
acelerado de instituições que pautam o ensino em modelos instrumentais e pragmáticos de aprendizagem, priorizando demandas 
mercadológicas de formação. Para melhor inquirir sobre os aspectos imbricados nesta concepção pragmática de formação aca-
dêmica, o trabalho envolveu diferentes abordagens metodológicas, incluindo aplicação de questionários fechados para um grande 
número de universitários e entrevistas semiestruturadas com um pequeno grupo de alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONHECIMENTO, ALUNO PROUNI 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE 
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE LEITURA 
AUTOR(ES): LEONEIDE MARIA BRITO MARTINS 
RESUMO: Este trabalho apresenta a análise sobre as vivências de planejamento de projetos de leitura em ambientes 
educacionais, sobretudo na escola e na biblioteca, por meio de cursos de Formação Continuada de Mediadores de Leitura, 
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em parceria entre o Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão e Livraria Paulinas, São Luís 
– MA. Busca-se, por meio da proposta de formação continuada de profissionais de diferentes áreas educacionais, desenvol-
ver ações sistematizadas de planejamento de projetos de leitura que orientem os educadores no processo de formação de 
leitores e escritores. A compreensão dos princípios teóricos sobre a construção de uma metodologia de trabalho interdisci-
plinar, envolvendo diversas áreas educacionais, busca encaminhar os educadores, em particular professores e bibliotecários, 
para o seu reconhecimento como sujeito de sua própria história individual e coletiva que precisa ser vivenciada, bem como 
possibilitar a revisão de práticas intuitivas, imediatistas e mecânicas que dificultam o ato de ensinar a ler e a escrever, como 
processos dinâmicos, contínuos e indissociáveis. Descrevem-se ainda as atividades desenvolvidas no Projeto Cata-Vento da 
Leitura, como resultado da culminância do Curso de Formação de Mediadores, em comunidades periféricas de São Luís. 
As vivências por meio dos Cursos de Formação de Mediadores de Leitura, com vistas ao desenvolvimento de projetos de 
leitura, têm alcançado resultados significativos, conforme depoimentos dos participantes, cuja demanda tem sido crescente, 
e resulta numa tomada de decisão coletiva e negociada, de participação nas atividades culturais de intervenção social. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE MEDIADORES, PROJETOS DE LEITURA, PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

TÍTULO: A LEITURA EM TRÊS NÍVEIS: UM CAMINHO PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO 
SUPERIOR
AUTOR(ES): LÉA SÍLVIA BRAGA DE CASTRO SÁ, ADRIANE BELLUCI BELÓRIO DE CASTRO, 
CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH, HELENA AP. GICA ARANTES 
RESUMO: Numa concepção sociocognitivo-interacional, o sentido do texto é construído, levando-se em consideração 
as pistas deixadas pelo autor e os conhecimentos do leitor. A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 
de compreensão e interpretação do texto. Esta atividade implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação. 
Compreender não é apenas uma ação linguística ou cognitiva, mas uma forma de inserção no mundo e um modo de agir 
sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e de uma sociedade. A escrita, assim como a leitura, é um 
processo em constante construção e com ela mantém uma estreita relação. Era de se esperar que, no Ensino Superior, tais 
habilidades deveriam manifestar-se em níveis mais elaborados, por ser este um período de maturidade intelectual. No en-
tanto, o que observamos é o ingresso de um jovem que, na maioria das vezes, começa, na Universidade, o seu real despertar 
para uma leitura em nível vertical e uma escrita de qualidade. Prova disso são os projetos de “nivelamento” presentes em 
muitas instituições de Ensino Superior. Cientes deste fato, numa jornada de mais de dez anos junto a alunos de diferentes 
áreas em uma universidade particular do interior de São Paulo, optamos por construir um caminho de formação do leitor/
escritor (Os degraus da leitura e Os degraus da produção textual). A partir do repertório do universitário, viabilizamos um 
direcionamento de seu olhar por textos de diferentes gêneros e níveis gradativos de dificuldade, culminando com produ-
ções escritas em que a coerência e a coesão passam a ocupar seu verdadeiro lugar. Um processo de desconstrução que gera 
uma nova construção. Assim, nosso objetivo nesta comunicação consiste em socializar esse método de formação de um 
leitor/escritor crítico. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL, ENSINO SUPERIOR 

TÍTULO: PROJETOS DE EXTENSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO SUPERIOR: UMA 
JANELA PARA A INCLUSÃO ACADÊMICA E SOCIAL
AUTOR(ES): LUCIANA DE OLIVEIRA GAVIOLI 
RESUMO: A aplicação de políticas públicas que possibilitem a formação qualitativa do aluno deve englobar o conhe-
cimento pleno da língua materna, instrumento indispensável para sua inserção na sociedade. A ineficiência da Educação 
Básica brasileira promove o analfabetismo funcional, inviabiliza a permanência do aluno no ambiente acadêmico, desquali-
fica-o para o mercado de trabalho e promove sua exclusão social. Ciente desse quadro, as Instituições de Ensino Superior 
voltam um olhar especial para os alunos ingressantes, promovendo a aplicação de Projetos de Extensão que viabilizem 
minimizar suas deficiências nas áreas de Língua Portuguesa, Leitura e Produção Textual. O objetivo desse trabalho consiste 
em apresentar os resultados da pesquisa realizada numa IES privada do RJ cujo foco buscou identificar e analisar a percep-
ção da satisfação do aluno, do professor e coordenadores envolvidos no Projeto de Extensão de Nivelamento em Língua 
Portuguesa. Foram elaborados questionários distintos para a coleta de dados, nos níveis aluno e professor, e feitas análises 
quantitativas. A análise dos dados demonstrou que os respondentes apontam como principais entraves para o domínio da 
língua materna no Ensino Superior, as deficiências acumuladas ao longo da Educação Básica e/ou provenientes do afasta-
mento do ambiente escolar e declararam estar muito satisfeitos com a aplicação do projeto que busca minimizar dificulda-
des ligadas às áreas citadas e potencializar o desempenho do discente no ambiente acadêmico.Tenciona-se, ao apresentar 
pesquisas dessa natureza, chamar a atenção para o caos em que se encontra a Educação Básica brasileira, pública e privada; 
questionar a aplicabilidade das políticas públicas de ensino no Brasil; destacar o papel das IES, não apenas na captação de 
novos alunos, mas na inclusão e manutenção dos mesmos no espaço acadêmico; ressaltar projetos e metodologias aplicadas 
que possam servir como parâmetro para outras Instituições que visem a incluir qualitativamente os excluídos através da 
leitura e do conhecimento da língua materna.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE EXTENSÃO NO ENSINO SUPERIOR, INCLUSÃO ACADÊMICA, ANÁLISE DA 
PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO 

TÍTULO: DISSERTAÇõES DE MESTRADO: APROPRIAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE SENTIDOS PARA 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM VISTAS À PRODUÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS 
AUTOR(ES): MARGARETE FÁTIMA PAULETTO SALES E SILVA 
RESUMO: Esta comunicação tem a finalidade de apresentar um estudo, que se encontra em fase inicial, sobre o mo-
vimento de produção e circulação do conhecimento na universidade hoje, com foco na formação do professor e de sua 
relação com as perspectivas que gozam de certa hegemonia na universidade e nos documentos oficias. Interessa verificar 
em que medida os professores que atuam na educação básica e recorrem a programas de Mestrado para se qualificarem 
produzem “novos conhecimentos”. Para tanto se questiona como os autores de dissertações sobre letramento se apro-
priaram das leituras feitas para embasamento de seus trabalhos e como isto influenciou na constituição de sentidos para 
a prática pedagógica. Busca-se levantar os mecanismos lingüístico-discursivos mobilizados na escrita de dissertações por 
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autores, professores, para gerenciar a tensão entre diferentes posições enunciativas que estão implicadas no desenvolvimen-
to da escrita de uma dissertação no que se refere ao termo letramento. Para tal fim, tomamos como corpus dissertações 
defendidas em um programa de pós-graduação em Educação de uma universidade pública brasileira, que versam sobre 
letramento, no período de 2000 a 2008. Levando-se em consideração que o cotidiano escolar desafia para a inovação cons-
tante, a produção acadêmica tem o papel de contribuir para esta inovação com finalidades sociais. Entretanto, uma análise 
inicial parece indicar o modo pelo qual as instituições conferem poder ao “dizer“ e pode, muitas vezes, ser confundido com 
conhecimento. Assim, analisar o movimento da escrita de autores e relacionar com suas práticas atuais propiciará a reflexão 
sobre os discursos acadêmicos e a produção de novos conhecimentos. 
PALAVRAS-CHAVE: DISSERTAÇõES DE MESTRADO, FORMAÇÃO, NOVOS CONHECIMENTOS 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: E O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA SAI DA FACULDADE E CAI NA ESCOLA: 
ESTARÁ APTO A CONDUZIR ATIVIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL?
AUTOR(ES): MARIA AMÉLIA DALVI SALGUEIRO 
RESUMO: Discutem-se aspectos importantes relativos à formação inicial em nível superior do professor de língua portu-
guesa e respectivas literaturas que atua na educação básica, em articulação com a análise que este professor faz de si mesmo 
enquanto profissional da educação, especialmente, no que se refere à condução de atividades de leitura e produção textual. 
Para tanto, traça-se um breve histórico dos estudos a respeito do tema “formação docente inicial” no Brasil. Apresentam-
se os eixos norteadores de algumas das políticas públicas mais recentes no campo da educação, em particular, no que diz 
respeito à formação de professores; expõem-se e analisam-se dados coletados junto a professores egressos de cursos de 
licenciatura em Letras em funcionamento na cidade de Vitória. Considera-se, no apontamento de algumas conclusões 
viabilizadas pelos dados analisados, que, conforme apontam Berger & Luckmann e Moscovici: a) há correspondência 
entre os significados produzidos pelo indivíduo e os significados externalizados pelos outros, no mundo que partilham em 
comum e b) as representações sustentadas pelas trocas comunicativas socialmente constituídas constroem as realidades 
cotidianas e servem como a principal maneira para estabelecer as associações com as quais nos inter-relacionamos. Assim, 
defende-se que a(s) representação(ões) social(is) do professor de língua portuguesa (para si mesmo e para os outros) em 
relação à competência para o exercício profissional interfere(m) diretamente nos processos de ensino-aprendizagem das 
linguagens oral e escrita.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

TÍTULO: HISTÓRIAS FÁCEIS DE CONTAR : SEGUINDO AS TRILHAS DE LOBATO 
AUTOR(ES): MARIA CASSILDA FERREIRA MÁRTYRES 
RESUMO: Esse Projeto foi desenvolvido na disciplina Metodologia da Literatura, da turma de Licenciatura em Letras 
em uma IES em Belém do Pará. Acreditarmos que a academia é uma oportunidade ímpar de compartilhar conhecimento 
teórico e transportá-lo para uma atividade prática na sala de aula, já que sabemos que não basta pensar, questionar, com-
provar a falta de leitura em vários seguimentos da trajetória acadêmica e pessoal de cada discente, é preciso enfrentar o 
problema e buscar alternativas para estimular a leitura. A proposta desenvolvida neste Projeto é a adaptação e tradução do 
livro “As histórias preferidas das crianças japonesas”, de Florence Sakade, para a contação de histórias. Foi uma ousadia e 
uma pretensão, seguir a trilha do estilo lobatiano de criar e recriar a sintonia com o tal “gosto do momento”. Era uma espé-
cie de compromisso com palavras que todos pudessem entender, como diz a boneca Emília, “queremos estilo de clara de 
ovo, bem transparentinho, que não dê trabalho para ser entendida“. Criamos uma paráfrase, ou seja, reescritura do texto já 
existente, “adaptação” para a oralidade e, em seguida, a tradução para a língua Inglesa. Ao recriá-las fizemos a recuperação 
e valorização da tradição oral, ou seja, recontamos as histórias, agora enxutas, para serem lembradas na hora da contação de 
histórias. Procuramos ocupar uma posição em relação às propostas curriculares vigentes e transformar os alunos em atores 
principais para que pudessem exercer a função de mediação da cultura adquirida no mundo acadêmico para as salas de aula, 
já que o papel do professor é exercer o papel central de tradutor da idéia oficial para o contexto da prática. Talvez nunca 
possamos ser lembrados como excelentes adaptadores e tradutores, mas com certeza seremos lembrados como ousados 
formadores de novos leitores.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , LITERATURA INFANTIL, PROJETO 

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA EM AMBIENTE HIPERTEXTUAL: PROPOSTA DE PROJETO 
INSTRUCIONAL PARA UM CURSO NA GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
AUTOR(ES): MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA PAN 
RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de um projeto elaborado para a obtenção do título de Especialista em 
Design Instrucional, EaD Virtual da Universidade Federa de Itajubá. O objetivo do projeto foi de desenvolver um curso 
totalmente à distância voltado para alunos em fase inicial da graduação na modalidade semipresencial. O curso tem por 
título “Leitura e escrita no ambiente hipertextual“. Visa tornar mais acessível aos alunos que participam de cursos à dis-
tância, os processos de leitura e escrita apoiados por suporte virtual. Sabe-se que com a incorporação das tecnologias da 
informação e comunicação em ambientes virtuais de aprendizagem tornou-se mais complexo ler e escrever. O hipertexto 
estimula uma nova forma de leitura e escrita, baseadas na não-linearidade e interatividade. Os alunos ao se depararem com 
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esses desafios precisam de um suporte no início da graduação, assim, desenhamos um curso com muitas atividades práticas 
e acompanhamento direto de um tutor. Os resultados foram analisados a partir de autores que têm se dedicado ao tema, 
entre eles: Alava (2002), Filatro (2004) e Santaella (2004). As nossas conclusões evidenciaram que um design instrucional 
bem realizado é fundamental para o sucesso de um curso on-line; todas as etapas do DI, a saber: análise, design, desenvolvi-
mento, implementação e avaliação merecem destaque. A equipe multidisciplinar deve estar bem integrada e a aprendizagem 
significativa precisa ocupar espaço de destaque em todo o processo. Acreditamos que os alunos após a realização do curso 
estarão bem preparados para a empreitada acadêmica que iniciam.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETO INSTRUCIONAL, ENSINO A DISTÂNCIA, LEITURA E ESCRITA HIPERTEXTUAL 

TÍTULO: QUANTAS INTERPRETAÇõES TÊM UM TEXTO? UM ESTUDO SOBRE AS MÚLTIPLAS 
LEITURAS DE ACADÊMICOS EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A DISTÂNCIA. 
AUTOR(ES): MARIA CRISTINA RUAS DE ABREU MAIA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa em andamento que reflete 
se alunos egressos no curso de Letras/Português, na modalidade a distância da Universidade Aberta do Brasil-UAB em 
convênio com a Universidade Estadual de Montes Claros-Unimontes, tendem a ler erradamente textos teóricos do gênero 
acadêmico, por serem atores autônomos de suas leituras e aprendizagem. Primeiramente, apresentaremos o referencial 
teórico sobre a leitura situando-a numa perspectiva discursiva que trata do surgimento e da interpretação de textos. Explici-
taremos ainda, o viés metodológico utilizado na coleta e interpretação dos dados da pesquisa. Em seguida, apresentaremos 
resultados retratando como leitores diferentes lêem atribuindo significados diferentes a um mesmo texto. As perguntas que 
sustentam a investigação são: quais as consequências de se ler erradamente textos do gênero acadêmico para a formação de 
professor? Como o aluno, nessa modalidade de formação à distância, lê textos sem o auxílio de um mediador, que frequen-
temente se personifica na figura do professor? Sendo o professor coadjuvante no processo da aprendizagem do aluno, a 
quem ou a que compete a responsabilidade de dirimir dúvidas e apurar a leitura e por fim, quais são os prejuízos advindos 
da leitura errada,mesmo sabendo que o sentido do texto não é fixo? 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA ERRADA, TEXTO, SENTIDO 

TÍTULO: OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS COMO ALTERNATIVA DE LETRAMENTO
AUTOR(ES): MARIA DAS GRACAS R. PAULINO, BÁRBARA BRUNA MOREIRA RAMALHO, WALESKA 
DE OLIVEIRA GONÇALVES 
RESUMO: Este trabalho relata e analisa práticas de letramento de um grupo de alunos de Pedagogia da UFMG, durante 
os anos de 2008 e 2009. A partir de um Projeto de Ensino elaborado pela professora Graça Paulino, foram lidos e escritos 
textos dos seguintes gêneros: artigo de opinião, crônica e resenha. Os textos lidos eram de natureza teórica ou modelar. As 
práticas de escrita foram objeto de discussão das quais participaram todas as alunas, inclusive a autora, sempre sob media-
ção da professora. Percebeu-se a falta de informações básicas sobre textualização e gêneros textuais em seus respectivos 
domínios discursivos. Após a formação teórica prévia, a escrita ainda exigia intervenção do grupo. Houve um amadureci-
mento lentamente explicitado nas produções como se pode comprovar pela publicação de dois textos em revista acadêmica 
de resenha no ano de 2008. O que se pode concluir da experiência diz respeito à necessidade de que, no curso de Pedagogia, 
seja estendida a todos os alunos a oportunidade de participar de oficinas dessa natureza. Pois, a maioria dos alunos chega à 
Universidade sem ter seus textos discutidos exaustivamente na escola, a ponto de representar um avanço no seu modo de 
produção escrita. Assim, se o curso de Pedagogia não investir nessa formação, os alunos podem ser diplomados sem uma 
autêntica inserção nas práticas de letramento acadêmico. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO ACADÊMICO , PEDAGOGIA, FORMAÇÃO 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NA 
COMPREENSÃO DE TEXTO.
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA 
RESUMO: Este trabalho investiga a compreensão de leitura de alunos de curso superior de uma Universidade pública do 
Piauí. O foco deste trabalho é o leitor do ponto de vista de sua interação com o texto e a influência de seus conhecimentos 
prévios na construção da coerência e sentido textual. Observa-se, ainda, em situação de leitura, como estes sujeitos fazem 
uso das estratégias de leitura. Tendo em vista que “estratégia de leitura” são processos mentais escolhidos conscientemente 
pelo leitor durante o ato de ler, podemos perguntar se a compreensão do texto melhora com o uso de estratégias? E, ainda, 
se o aluno ao usar este procedimento favorece a construção de sentido na leitura oral e escrita, pois são habilidades que 
favorecem a formação de leitores críticos e autônomos, além disso, é nesse nível de ensino que esse procedimento tem sua 
culminância, portanto uma melhor aplicação. O enfoque desta pesquisa é a prática da leitura e compreensão de textos de es-
tudantes do ensino superior por ser uma questão significativa em todos os níveis de ensino. Utilizaremos uma metodologia 
qualitativa, com base na abordagem interacionista da compreensão. Será uma pesquisa com 40 (quarenta) participantes de 
02 (dois) cursos de Universidade Pública Federal da cidade de Teresina/PI. A pesquisa se justifica pela busca de propostas 
para a solução dos desafios enfrentados pelo educador e pelos educandos, tendo em vista que esse tema, ainda, é um desa-
fio para a educação,particularmente, no que se refere à eficácia leitora. Tendo em vista os objetivos previstos neste estudo 
os resultados alcançados podem contribuir, a longo prazo, com a melhoria da formação de leitores críticos e autônomos. 
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Espera-se conhecer os níveis de leitura dos alunos universitários através da compreensão de textos em relação ao uso de 
estratégias de leitura dos sujeitos da pesquisa e identificar nos textos produzidos pelos sujeitos a mentalidade estratégica ao 
fazerem a compreensão de um texto informativo do gênero jornalístico. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS DE LEITURA, LEITURA, COMPREENSÃO DE TEXTO 

TÍTULO: O PAPEL DO PROFESSOR NO ESPAÇO DA CULTURA LETRADA: DO MEDIADOR AO 
AGENTE DE LETRAMENTO
AUTOR(ES): MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 
RESUMO: O reconhecimento do professor como um ‘mediador’ de aprendizagem é um discurso que se cristalizou no 
espaço acadêmico, ecoando, particularmente, na voz dos professores em geral. Integra-se ao cotidiano da escola a compre-
ensão de que cabe ao professor a tarefa de facilitar a aprendizagem, desenvolvendo determinadas habilidades e competên-
cias nos alunos. Atualmente, no campo dos estudos sobre letramento, na perspectiva fundada nos estudos vygotskyanos 
a partir do conceito de mediação semiótica, tem sido redimensionada, tendo-se por base as formulações da teoria da ativi-
dade (Leontie’v, 1981; Cole & Engeström, 1993; 1997), as abordagens de natureza coletiva e situada (Wenger, 1998; Lave 
e Wenger, 1991) e a literatura sociológica sobre agência humana (ARCHER, 2000, 2007). Nesse novo olhar, a metáfora do 
‘mediador’ tem dado lugar a do ‘agente de letramento’ (Kleiman, 2006). Com vistas à importância desse novo conceito no 
espaço da ação e formação docente no mundo atual, a intenção deste estudo é discutir a noção de ‘agente de letramento’, 
considerando a sua articulação com a de ‘mediador’, tendo como preocupação explorar princípios que a caracterizem e 
destacar pontos de relevância para o trabalho do professor de língua materna no desenvolvimento da competência leitora 
e escritora dos alunos. A reflexão estará fundamentada em dados gerados no projeto ‘Letramento do professor em comu-
nidades de aprendizagem: agência, protagonismo e inclusão’. 
PALAVRAS-CHAVE: MEDIADOR, AGENTE DE LETRAMENTO, PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA 

TÍTULO: MEMÓRIAS DE LIVROS, CANTIGAS E NARRATIVAS: RASTROS DE UMA FORMAÇÃO 
LEITORA
AUTOR(ES): MARIA EMILIA GANZAROLLI 
RESUMO: Esta pesquisa propõe investigar e compreender a formação inicial do sujeito leitor, estudante do curso de 
Biblioteconomia -Gestão da Informação, numa tentativa de identificar as suas práticas de leitura e, também, a influência 
de fatores como a família e a escola interferem para a efetivação do contato com objetos culturais, especialmente , com 
o livro infantil. Os fundamentos teórico-metodológicos deste estudo baseiam-se na história oral de vida, entrecruzada/
complementada com relatos escritos , livros infantis e juvenis e fontes bibliográficas. Foram selecionados cinco estudantes 
do referido curso, de fases distintas, para a realização das entrevistas. Os relatos deixam entrever que as experiências de 
leitura dos estudantes de Biblioteconomia foram vivenciadas na família, através de mediadores, como a avó, o pai e a mãe. 
A escola exerceu um papel significativo na formação leitora inicial do estudante através dos professores e do trabalho 
desenvolvido com a leitura. O estudo evidenciou reflexões e questões que poderão contribuir para o aprimoramento da 
prática pedagógica dos professores com relação à leitura no seu sentido amplo e no trabalho realizado nas disciplinas dos 
cursos de graduação. Assim, os resultados apontam as singularidades de cada uma das histórias de leitura, ampliando as 
percepções acerca do início da formação leitora do estudante universitário. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITORES, LEITURA, RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS 

TÍTULO: LEITURA E INSERÇÃO SOCIAL: REFLEXÃO SOBRE EXPERIÊNCIA LEITORA EM 
TRABALHO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM PESSOAS IDOSAS
AUTOR(ES): MARIA EMILIA OLIVEIRA DE SANTANA RODRIGUES 
RESUMO: O texto suscita uma reflexão sobre a prática de leitura e escrita em um projeto de Extensão Universitária, 
desenvolvido em Salvador, estado da Bahia, no Programa de Universidade Aberta à Terceira Idade. Este projeto visa 
contribuir para a manutenção da autonomia e independência das pessoas com mais de 60 anos, o resgate do con-
ceito de cidadania e o desenvolvimento de atitudes positivas (inclusive o gosto pela leitura) para um envelhecimento 
saudável. A leitura é considerada enquanto atividade que não se esgota na decodificação da palavra escrita, sendo 
relacionada aos objetos destinados à cultura letrada. Este trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas acerca de 
concepções sobre leitura, enquanto interação social, bem como atos de leitura que possibilitam a inserção social e 
a ativação da memória. Relata-se uma programação que intertextualiza variados gêneros e que foi desenvolvida no 
segundo semestre de 2008. Conceitos desenvolvidos por Bakhtin são retomados para elaborar uma compreensão 
do uso da linguagem na análise do relato dessa proposta de leitura e escrita. Assim, o seu propósito é apresentar e 
discutir a experiência desenvolvida na atividade de extensão universitária, do Projeto Envelhecimento Saudável, em 
Círculo de Leitura e Produção de Textos IV, realizada em 2008, defendendo a necessidade de ampliar as possibilida-
des de leitura para a população na faixa etária trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA., INSERÇÃO SOCIAL., EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

TÍTULO: LEITURA LITERÁRIA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA UNIVERSIDADE: CAPACIDADE DE 
ABSTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA DO ALUNADO
AUTOR(ES): MARIA GERALDA DE MIRANDA 
RESUMO: O presente estudo pretende refletir acerca do trabalho de leitura e de produção de texto no Ensino Superior. 
Aborda experiências metodológicas positivas desenvolvidas a partir da leitura literária de narrativas curtas, de escritores 
brasileiros e estrangeiros, como Machado de Assis, João do Rio, Moacyr Scliar, Mia Couto, Manuel Rui, Maximo Gorki, 
Anton Tchekov, Émile Zola dentre outros. A pesquisa parte da idéia de que o trabalho com as narrativas curtas pode ser 
um caminho persuasivo, a partir do qual se conseguirá a adesão dos estudantes ao mundo da leitura, não só dos pequenos 
textos, mas também dos grandes textos, pois já estarão seduzidos pela imaginação criativa que o ato de ler suscita. A utili-
zação de diversos textos, de vários autores, de variados estilos, desperta a curiosidade para o texto escrito e aponta para o 
caleidoscópio cultural do mundo “globalizado”. O estudo indaga ainda acerca da importância da elaboração de projetos 
de leitura, sobretudo em instituições privadas, para que se tenham resultados mais concretos, diante das lacunas deixadas 
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pelo Ensino Médio e Fundamental e das necessidades de abstração próprias dos estudos universitários. A existência de tais 
projetos cria um clima propício à circulação dos saberes nas instituições de ensino superior e contribui para o desenvolvi-
mento da consciência crítica do alunado.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, PRODUÇÃO DE TEXTO, ENSINO SUPERIOR 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: A ESSENCIALIDADE DA LINGUAGEM NA POESIA DE ORIDES FONTELA 
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ BATISTA DE LIMA 
RESUMO: Quando Orides Fontela surgiu na cena literária, com Transposição (1966), sua poesia já estava composta 
em essência. Depois a escritora publicou Helianto (1973), Alba (1983) – que recebeu Prêmio Jabuti – Rosácea (1986), 
Teia (1996) e Trevo (1969-1980). A lírica de Orides apresenta afinidades com certas tendências modernas, aproximando-
se de João Cabral de Melo Neto em razão de um estilo impar, largamente criativo e um rigor construtivo de poetas en-
genheiros. Davi Arrigucci Jr., Augusto Massi e Antonio Candido logo reconheceram a alta qualidade da lírica orideana, 
mais tarde, vieram outros reconhecimentos como o de Marilena Chauí, Regina Zilberman e Nelly Novaes Coelho que 
muito contribuíram para o desvelamento, divulgação e consagração de Orides. Diante do exposto, a presente comuni-
cação tem por objetivo apresentar a poeta paulista e sua obra, situando-a na história da literatura brasileira e delineando 
traços marcantes da sua ars poetica. Para esse estudo, fez-se necessário uma pesquisa que tivesse por meta a sistemati-
zação bibliográfica de sua recepção crítica nos espaços acadêmicos. Trata-se de uma pesquisa que procura mostrar que 
adentrar no universo poético de Fontela significa atentar para a simplicidade de seus versos e desconfiar de que haja 
algo além do que simples palavras. É preciso enveredar pela multiplicidade de significados em tão sucintos versos, nessa 
linguagem de essencialidade que é a poesia de Orides Fontela.
PALAVRAS-CHAVE: RECEPÇÃO CRÍTICA, LITERATURA BRASILEIRA, ARS POETICA 

TÍTULO: O GÊNERO E A VOZ
AUTOR(ES): MARIA ODETE PEREIRA MOURA, JOANA D’ARC MENDES BRITO 
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com alunos do 1º bloco de FONOAUDIOLOGIA da Faculdade FAESPI, 
na disciplina Leitura e Produção Textual. Tem como objetivo primordial incentivar, de forma criativa, o gosto pela leitura 
e a escrita, mas, principalmente, mostrar a diversidade de textos que ocorrem nos ambientes discursivos de nossa socie-
dade, que são materializações linguísticas de discursos textualizados, com suas estruturas relativamente estáveis, conforme 
Bakhtin propõe, disponíveis no intertexto para serem atualizados nos eventos discursivos que ocorrem em sociedade 
disponíveis, num inventário de textos (arquitexto e intertexto), criado historicamente pela prática social, com ocorrência 
nos mais variados ambientes discursivos. Os usuários de uma língua, atualizam quando participam de uma atividade de 
linguagem, de acordo com o efeito de sentido que querem provocar nos seus interlocutores. E a voz onde está? Está nas ati-
vidades práticas em forma de oficina, onde os alunos são alertados para os cuidados que alguns profissionais devem ter ao 
usar a voz; os profissionais da voz ao lerem ou dizerem alguns textos de gêneros específicos devem estar cientes da postura 
que devem adotar ao usar a voz profissionalmente. Faz- se simulação de júri, prática de oratória, sermões, aulas expositivas, 
e entrevistas, apara refletir e repensar o uso da voz e a adequação ao gênero discursivo específico.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GÊNERO, VOZ 

TÍTULO: A APRENDIZAGEM DA ESCRITA MEDIADA PELO GÊNERO RESUMO: UMA ANÁLISE 
DOS TEXTOS DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO SUPERIOR.
AUTOR(ES): MARINA DE FÁTIMA FERREIRA NASCIMENTO 
RESUMO: O presente trabalho traça uma reflexão dos processos de aprendizagem da escrita mediados pelo gênero 
resumo e propõe-se , simultaneamente, a analisar as capacidades de linguagem dos alunos presentes em suas produções 
textuais. Para tanto, focou-se, como corpus de análise, as produções do gênero resumo de alunos ingressantes no primeiro 
semestre do ensino superior da Universidade São Francisco, analisados em três momentos distintos de aprendizagem ( 
diagnóstico, inicial e final). De acordo com diversos e conceituados pesquisadores, a produção de gêneros escritos é uma 
atividade complexa que exige múltiplas capacidades e requer uma aprendizagem lenta e prolongada que pode ser medida 
através da investigação dos textos de alunos. Nessa perspectiva, aderimos ao quadro teórico do ISD, em relação à carac-
terização dos gêneros e a metodologia de análise de textos. Foram consultados, também, os trabalhos de Schneuwly e 
Dolz(2004) sobre as capacidades de linguagem e os de Machado(2000/2001) sobre o gênero resumo e os textos de alunos 
para a identificação de suas capacidades. Os resultados da análise comprovoram nossa hipótese inicial de que, ao ingressar 
no universo acadêmico, o aluno não possui integralmente as capacidades necessárias para produção do gênero resumo, 
podendo ser percebidos apenas alguns indícios destas capacidades presentes, sobretudo, na capacidade de ação. Por meio 
desta investigação, foi possível concluir que se faz necessário um trabalho diferenciado, focando o exercicio da escrita an-
corado pela teoria dos gêneros, a fim de que, os aprendizes adquiram e desenvolvam as capacidades imprescindiveis para 
uma produção textual coesa e pertinente. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO TEXTUAL, CAPACIDADES DE LINGUAGEM, RESUMO 
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TÍTULO: TRANSDISCIPLINARIDADE: UMA MANEIRA DE TRANSVER O SINGULAR DAS 
DISCIPLINAS
AUTOR(ES): MARINETE APARECIDA MARTINS 
RESUMO: Diante da realidade paradoxal contemporânea onde temos um mundo homogêneo e heterogêneo, globalizado 
e singular, individual e coletivo, que altera os significados e os sentidos ao criar divergentes culturas, distintas relações e 
múltiplos indivíduos, a educação superior e a pedagogia aqui entendida enquanto prática, princípio ou modo de ensinar 
são realidades em constante mudança e não se pode correr o risco de lançar esse complexo fenômeno e suas práticas 
pedagógicas ao pragmatismo, ao servil papel de atender as pressões capitalistas globais. A educação superior e o local 
onde ela em geral acontece, a universidade, devem ter um forte compromisso social podendo, inclusive, proporcionar o 
desenvolvimento do caráter do indivíduo e fortalecer a justiça entre os homens, através da retirada desses do senso comum, 
ser um bem público autônomo que financiada pelo Estado consegue manter as liberdades fundamentais e proporcionar, 
inclusive, a compreensão, tolerância e amizade entre todos os povos e nações do mundo e, mais, um local onde se produz 
o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Entretanto, quando se lança um olhar mais crítico para as 
universidades, é comum observar a produção de conhecimentos e saberes ocorrendo exclusivamente de forma disciplinar: 
cada docente dentro de sua área de atuação possui sua cátedra, sua disciplina, matéria ou componente curricular próprio e 
específico, atuando de forma unicamente individual e personalizada. Assim esse trabalho apresenta uma proposta reflexiva 
para a prática transdisciplinar nas instituições de educação superior brasileiras, à luz da significação do prefixo ‘trans’, num 
movimento de transpassar, ir além, ir através e enxergar mais a frente do horizonte isolado dos componentes curriculares. 
Sob a égide tríade de Edgar Morin (2003), Basarab Nicolescu (1999) e Ivan Domingues (2005), um convite para ver o mun-
do disciplinar, recordá-lo de forma interdisciplinar e imaginá-lo transdisciplinar é feito como experimentação e alternativa 
ao complexo cotidiano pós-moderno.
PALAVRAS-CHAVE: TRANSDISCIPLINARIDADE, TRANSDISCIPLINAR, DISCIPLINAR 

TÍTULO: A DISCURSIVIZAÇÃO DO TURISMO EM UM PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
SUPERIOR
AUTOR(ES): MARLENE DAS NEVES GUARIENTI 
RESUMO: O estudo da argumentação torna-se, cada vez mais, objeto de interesse crescente nas sociedades atuais em 
que o consumo está diretamente relacionado com a persuasão. Este fato se reflete nas pesquisas acadêmicas que se desen-
volvem com base em diversas abordagens teórico-metodológicas. Nesta pesquisa buscou-se observar a eficácia dos efeitos 
persuasivos dada pela referenciação em um projeto pedagógico do curso de graduação em Turismo no qual um objeto de 
estudo se constitui em objeto de discurso. O interesse em nosso corpus decorre do tratamento discursivo dado ao Turismo, 
um fenômeno social que remonta aos primórdios das sociedades, mas que, contemporaneamente, constitui-se como um 
campo de negócios dos mais promissores. Como fundamentação teórica, para observar o papel do léxico na construção 
do objeto de discurso, contou-se com a contribuição da Lingüística Textual, pelos trabalhos de L. Mondada e M. Dubois, 
e, para verificar os efeitos persuasivos, articulou-se o aporte da Nova Retórica, com apoio em M. Meyer. A seleção dos 
recursos lingüísticos a serem analisados contou com os critérios de redução de classes, de J. Dubois - aporte da Lexicologia, 
para a constituição de enunciados padrão em razão de sua função referencial e a análise teve como suporte o Novo Dicio-
nário da Língua Portuguesa (Ferreira). Os resultados poderão interessar os estudiosos não somente da Análise do Discurso, 
como também os de Turismo e da Educação, uma vez que evidenciaram os processos de construção dos sentidos e dos 
efeitos persuasivos produzidos em um discurso turístico pedagógico institucional. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DO DISCURSO, LINGUÍSTICA TEXTUAL, OBJETO DE DISCURSO 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 12
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: LEITURA CRÍTICA
AUTOR(ES): MARTHA ANGÉLICA SOSSAI 
RESUMO: Este estudo teórico apresenta algumas reflexões a respeito dos percursos da leitura no ensino superior. Para 
isso, é situada a importância da leitura e são sugeridas algumas propostas de intervenção. O objetivo principal deste trabalho 
é abrir espaço para que os professores contribuam para a leitura crítica dos alunos com a finalidade de possibilitar a trans-
formação dos mesmos em cidadãos conscientes de seus diretos e deveres; a partir dos teóricos Freire(1996) e Smith(1999). 
Nesse contexto, o professor pode criar condições para ensinar e motivar o uso das estratégias metacognitivas de leitura 
como caminho para atingir a compreensão leitora, como apregoa Solé (1998). Outra relevante contribuição é a Teoria da 
Aprendizagem Significativa desenvolvida por David Ausubel (1968), na qual propõe meios que facilitam a aprendizagem e 
que podem ser utilizados para uma leitura crítica. A leitura é um instrumento que possibilita o questionamento de valores 
e ideologias veiculados pela sociedade e contribui para a consecução de novas aprendizagens. À medida que os alunos 
avançam na escolaridade, aumentam as exigências de uma leitura que possibilite o acesso a novos conteúdos nas diferentes 
áreas que formam o currículo. A relevância desta pesquisa justifica-se pela necessidade de superação de um problema que 
alcança todos os níveis de ensino: a leitura crítica. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA CRÍTICA, ENSINO SUPERIOR, ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS 
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TÍTULO: O TEXTO CIENTÍFICO ENQUANTO OBJETO DE ENSINO: DAS NORMAS À CRIAÇÃO
AUTOR(ES): MAURICEIA SILVA DE PAULA VIEIRA 
RESUMO: Docência e pesquisa são pilares da essência e razão de ser da Universidade. É através da pesquisa que 
questões relevantes são discutidas e possíveis soluções são encontradas. Por sua vez, para que tenham credibilidade, 
esses resultados precisam ser divulgados – em gêneros adequados - e colocados em discussão pela comunidade cien-
tífica, que os revalidam perante a sociedade. Na Universidade é preciso que o graduando se constitua e se construa 
como sujeito-autor, como alguém que tenha algo a dizer sobre um determinado assunto e com um objetivo a ser 
alcançado. Além disso, é preciso que os textos produzidos estejam adequados quanto ao estilo, à construção com-
posicional e à temática. A construção desse sujeito-autor passa pela leitura e pela produção de textos que circulam 
nesse domínio específico, em outras palavras, requer desenvolver habilidades de letramento na universidade. Nesse 
sentido, o objetivo deste texto é refletir sobre usos e práticas de leitura e de escrita no contexto acadêmico e discutir 
estratégias teórico-metodológicas que possibilitem o desenvolvimento dessas habilidades, a partir de experiências 
com o diário de leitura e mapas conceituais. Defende-se que tais ferramentas possibilitam uma aprendizagem signifi-
cativa, uma vez que requerem do graduando procedimentos de leitura e escrita sistematizados, atitude reflexiva e uso 
otimizado dos recursos tecnológicos. O referencial teórico que embasa este trabalho advém dos trabalhos de Bakhtin 
(1997), Machado (2007), Soares (2004) e Novak (2003). 
PALAVRAS-CHAVE: AUTORIA, DIÁRIOS DE LEITURA, MAPAS CONCEITUAIS 

TÍTULO: SOBRE AS FORMAS DE ESTUDAR E APRENDER DO ALUNO PROUNI: PERSPECTIVAS 
INTELECTUAIS E INVESTIMENTOS NA FORMAÇÃO CULTURAL GERAL.
AUTOR(ES): MAYARA VICTOR GOMES 
RESUMO: A Educação Superior no Brasil, tradicionalmente, privilegia a formação específica de caráter profissio-
nalizante, esta perspectiva se consolidou de forma pragmática nas instituições que atendem o novo aluno – oriundo 
de camadas sociais menos favorecidas e que até há pouco tempo não ascendia aos estudos de nível universitário. A 
problemática ganha relevância num contexto de diversidade de demandas profissionais, onde é discurso corrente a 
maior exigência de capacidade de trabalho, a capacidade de operar com protocolos definidos, mudanças rápidas no 
sistema, utilização de tecnologia... Ao mesmo tempo, sustenta-se que, nos dias de hoje, o estudante universitário teria, 
em sua maioria, pouco domínio de leitura e de escrita, o que o impediria de atuar apropriadamente no espaço acadê-
mico. Nesta pesquisa, verifica-se em que medida e como estudantes do ProUni de IES –periféricas (IES periférica 
implica o tipo de instituição e o lugar relativo que ocupa no campo da Educação Superior) investem em sua formação 
geral para ampliar seus conhecimentos acadêmicos e culturais. Trata-se de, considerando seu perfil sociocultural e 
das instituições que os recebem, avançar a compreensão de processos formativos numa perspectiva que considera 
que a Educação Superior experimenta intensa disputa entre formação específica e formação geral. É de supor que a 
formação geral ofereça maiores possibilidades de participação e intervenção social que a formação específica, mas 
a tendência de organização da Educação Superior, por interesses de mercado, é a inversa. O trabalho se vincula à 
pesquisa “Cultura Escrita, Globalização e Formação Universitária: concepções de estudo e de aprendizagem e expec-
tativas do estudante universitário de IES periférica“. O estudo permitiu identificar as formas como se desenvolve, 
nacional e internacionalmente, o debate sobre formação específica e formação geral e as estratégias de grupos sociais 
menos privilegiados que acenderam a condição universitária para superar suas deficiências formativas. 
PALAVRAS-CHAVE: INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PERIFÉRICA, FORMAÇÃO GERAL, ALUNO 
PROUNI 

TÍTULO: O GRUPO FOCAL NA PESQUISA SOBRE LEITURA EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO
AUTOR(ES): MÁRCIA CABRAL DA SILVA 
RESUMO: Este estudo enfatiza a técnica do grupo focal no desenvolvimento da pesquisa “A Leitura do Jovem: Concep-
ções e Práticas“. Trata-se de pesquisa realizada com jovens em uma escola pública de formação de professores, no bairro 
do Jardim Botânico, zona sul da Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas. De início, com 
vistas ao levantamento preliminar dos dados, decidiu-se pela aplicação de um questionário organizado em quatro campos: 
socioeconômico, trajetória escolar, campo sociocultural e trajetória de leitura. Na segunda etapa do estudo, optou-se pelo 
instrumento do grupo focal, visto que, conforme adverte Gatti (2005), ele vem crescendo nas pesquisas em Ciências Hu-
manas. Diferentemente de outras técnicas como a entrevista, por exemplo, possibilita condução menos diretiva por parte 
dos pesquisadores e maior integração entre os participantes. A linguagem, dimensão por meio da qual os seres humanos 
interagem, consiste em um campo que reflete e refrata a realidade. Espécie de “arena de luta”, como quer Bakhtin (1994). 
Por isso mesmo, um campo fluido, dinâmico, por intermédio do qual se procurou tanto confrontar as hipóteses inicialmen-
te levantadas pelos pesquisadores quanto garantir os discursos proferidos por jovens em nível inicial de formação como 
prováveis docentes. Os resultados preliminares alcançados indicam que os discursos em jogo podem, por vezes, interagir 
e, com frequência, se apartar.
PALAVRAS-CHAVE: GRUPO FOCAL, LEITURA, PESQUISA 

TÍTULO: ENSINO DE PORTUGUÊS EM CURSOS SUPERIORES: RAZõES E CONCEPÇõES
AUTOR(ES): MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DE CAMARGO 
RESUMO: A pesquisa investiga a presença de disciplinas de Língua Portuguesa em instituições de ensino superior. 
Visando identificar e compreender razões e concepções que sustentam a oferta desse componente por cursos cuja 
carreira não guarda relação direta com a área da linguagem, realizou-se um estudo pormenorizado de currículos de 
cursos de diferentes áreas do conhecimento, por meio de pesquisa nos sítios eletrônicos das instituições, de modo a 
identificar aquelas que oferecem a disciplina de Língua Portuguesa, bem como examinar suas propostas de ensino. 
Neste trabalho, apresenta-se uma análise parcial das concepções de linguagem e de formação acadêmica subjacentes 
aos programas, identificando-se três vertentes predominantes: a) a primeira, de caráter reparador ou supletivo, visa 
superar deficiências da escolaridade anterior e carrega uma noção normativa de língua, privilegiando o ensino da 
“língua padrão”, reproduz a concepção do ensino da educação básica; b) a segunda, de viés pragmático, tem caráter 
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predominantemente tecnicista, seus estudos abrangem modelos e usos de escrita peculiares à área de conhecimento, 
sob a presunção de que este ensino instrumentalizaria os estudantes para o exercício da profissão; c) a terceira verten-
te identificada apresenta caráter formativo-acadêmico e compreende o aprendizado da língua por suas relações com o 
processo cognitivo, valorizando o discurso acadêmico e a possibilidade de desenvolvimento intelectual.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA PORTUGUESA, ENSINO SUPERIOR, CURRÍCULO 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 13
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: EXPERIÊNCIAS LEITORAS DE PROFESSORES E FAZER PEDAGÓGICO NA 
UNIVERSIDADE 
AUTOR(ES): MINERVINA JOSELI ESPINDOLA REIS , DINEA MARIA SOBRAL MUNIZ 
RESUMO: Esta pesquisa propõe uma interação com os professores dos cursos de licenciatura visando colocar-se à 
escuta de suas narrativas de experiências de leituras, a fim de estabelecer relações entre experiências leitoras, formação do 
professor-leitor e concepções de leituras que fundamentam o fazer pedagógico na universidade. Após uma análise atenta 
de pesquisas realizadas sobre a formação de professores e suas histórias de vida, o que evidenciou que os focos dos estu-
dos anteriores têm sido direcionados, com maior freqüência, para os sujeitos que atuam como professores da Educação 
Básica, optamos por desenvolver a investigação no contexto do Ensino do Superior. O cotidiano e a práxis, nesse âmbito 
do ensino, ainda representa um amplo campo a ser pesquisado. Consideramos que, ao dar oportunidade aos professores de 
narrarem suas experiências, estamos possibilitando a superação da fragmentação entre as teorias estudadas e o sujeito em 
formação, situação que durante anos assolou os cursos de formação dos educadores. A pesquisa conta com a participação 
de dez docentes do Departamento de Educação - Campus X – da Universidade do Estado da Bahia. A metodologia utiliza-
da centra-se na perspectiva da História de Vida, por consideramos a mais apropriada das abordagens qualitativas para o tipo 
de pesquisa que desejamos empreender. Os registros de fala resultantes das entrevistas semi-estruturadas serão analisados 
com base na Análise de Discurso francesa. A pesquisa encontra-se na fase de coleta e transcrição de eventos discursivos, os 
quais já permitem considerações importantes acerca do processo de formação do sujeito leitor e das concepções de leitura 
presentes no fazer pedagógico dos participantes da pesquisa. Esse tipo de estudo se torna importante por acreditarmos 
que uma aproximação com a história de vida dos professores é o melhor modo de se conhecer as realidades educativas e 
o cotidiano dos professores.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, FAZER PEDAGÓGICO 

TÍTULO: INVESTIGAÇõES SOBRE A QUESTÃO DA LEITURA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 
QUÍMICA
AUTOR(ES): NATÁLIA FERNANDA DE GAETANI 
RESUMO: I. Dispositivos teórico – metodológicos Objetivamos investigar a relação que os alunos do Curso de Li-
cenciatura em Química da Universidade de São Paulo estabelecem com a leitura e se como esta relação interfere em sua 
aprendizagem acadêmica. Fundamentamo-nos nos referenciais teórico-metodológicos da Análise do Discurso de “linha” 
francesa, na Teoria Sócio-Histórica do Letramento e nos postulados de Roger Chartier acerca da História e das Práticas de 
Leitura. O processo metodológico deste trabalho, envolveu a aplicação de um questionário para cinquenta alunos do Curso 
de Licenciatura em Química, sobre questões relacionadas à questão da leitura. A partir deste amplo “espaço discursivo” 
(Maingueneau, 1984) realizamos alguns recortes que já começaram a ser analisados. II. Conclusões Preliminares As análises 
realizadas até o presente momento levam-nos a concluir que a instituição escolar, em especial a de ensino superior, limita 
os espaços discursivos, não oferecendo aos graduandos condições de produção para que possam ler diferentes gêneros tex-
tuais, muito menos interpretá-los, entender o seu funcionamento linguístico-ideológico e os efeitos de sentido que podem 
produzir. Tendo em vista que esses estudantes universitários ocuparão, em breve, a posição de sujeito “professor”, conside-
ramos pertinentes e bem vindas as propostas curriculares que ampliem seu arquivo (no sentido dado por Pêcheux, 1997), 
para além de conhecimentos técnicos, formais e específicos. Entendemos que às exigências de leituras de textos científicos 
poderiam tornar-se outras, que possibilitassem a esses estudantes compreenderem que a linguagem não é neutra, natural, 
sendo que os sentidos não estão indiscutivelmente pregado às palavras. Tais possibilidades poderiam contribuir para uma 
formação profissional que pudesse lhes preparar para lidar com os inúmeros e constantes desafios da docência. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, APRENDIZAGEM ACADÊMICA, CONDIÇõES DE PRODUÇÃO 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE COMPREENSÃO DE LEITURA POR MEIO DO TESTE DE CLOZE
AUTOR(ES): NEIDE DE BRITO CUNHA 
RESUMO: Nas duas últimas décadas, estudos nacionais e internacionais realizados revelam que grande parcela de estu-
dantes, ao chegar à universidade, não está preparada para atender à demanda de trabalho intelectual exigido neste nível de 
escolaridade. Esse despreparo está relacionado, principalmente, a falhas no desenvolvimento de habilidades de leitura e pro-
dução de textos, visto que a maior parte das tarefas acadêmicas envolvem estas atividades. As instituições de ensino superior 
têm desenvolvido programas de nivelamento, com disciplinas básicas, dentre elas a de Leitura e Produção de Textos, no 
intuito de oferecer aos alunos ingressantes a oportunidade de superarem deficiências da escolarização anterior. Assim sen-
do, torna-se necessário diagnosticar em que nível esses leitores se encontram para que se possa planejar as atividades nessa 
disciplina. Considerando que o teste de Cloze é um modelo de testagem moderno e aceito como disciplina independente, 
dentro do campo da Lingüística Aplicada, este trabalho avalia a aplicação de um texto desenvolvido com a técnica de Cloze 
e, também, uma avaliação de interpretação de textos, com questões objetivas e dissertativas, para que se possa verificar 
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uma possível relação entre seus resultados e comprovar a eficiência da técnica. Participaram 202 alunos, 60 homens e 142 
mulheres, dos cursos de graduação em Educação Física, Odontologia, Pedagogia e Química Industrial de uma universidade 
particular do interior do estado de São Paulo. Os resultados permitiram encontrar uma correlação estatísticamente signifi-
cativa entre as médias obtidas no teste de Cloze e na avaliação de interpretação de textos, dessa forma, sugere-se que ele é 
um instrumento eficiente para detectar em que nível os leitores estão, além de ser um material de fácil elaboração. Sugere-se 
que sejam realizadas novas pesquisas para ampliar o conhecimento sobre as questões envolvidas na compreensão de textos, 
tendo em vista sua importância para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino superior.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CLOZE, COMPREENSÃO DE TEXTOS 

TÍTULO: LER, ESCREVER, TRANSVER: ENTRE AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS DO 
ESCREVER NO CONTEXTO ACADÊMICO
AUTOR(ES): OBDÁLIA SANTANA FERRAZ SILVA 
RESUMO: Esse estudo discute a produção de textos acadêmico-científicos no curso de Letras Vernáculas, como possibili-
dade de constituição da autoria, e, portanto, como atividade de produção de conhecimento, considerando a complexidade e 
desafios enredados nesse processo. Nesse sentido, o objetivo é problematizar o ensino-aprendizagem da produção textual no 
referido curso, procedendo a uma análise da existência ou não de traços de autoria nos textos acadêmico-científicos escritos 
pelos graduandos. Portanto, o estudo encaminha as seguintes questões: em que medida as práticas de produção de textos 
acadêmico-científicos realizadas no curso de Letras Vernáculas têm proporcionado aos graduandos a compreensão do seu 
processo de escrita, de modo que se inscrevam no processo discursivo como sujeitos-autores? Que lugar ocupa o “escrever”, 
como gesto autoral nos projetos de disciplinas dos professores do curso de Letras Vernáculas? Como se dá o processo de 
incorporação do discurso do outro nas produções de textos acadêmico-científicos dos graduandos: diálogo, citação, paráfrase? 
No desejo de desenvolver, a partir desses questionamentos, um olhar reflexivo e problematizador sobre o objeto de estudo, 
julgo necessária a pesquisa etnográfica como um caminho específico de investigação qualitativa. Abarco, nesse estudo, as se-
guintes contribuições teóricas: Análise de Discurso Francesa (ORLANDI, 2004; 2005; PÊCHEUX, 1997); formação discursi-
va (FOUCAULT, 1972); linguagem, escrita, autoria e dialogismo (BAKHTIN, 2004; ORLANDI, 2004; VYGOSTSKY, 2005); 
leitor, texto e autor (KOCH, 2002; 2003; GERALDI, 1997; 2006; KLEIMAN, 1999; 2000) entre outros autores. Entendo 
que a relevância desse estudo está na necessidade de que, num mundo em constantes transformações sociais, que exigem do 
sujeito, além da competência para ler e escrever e de “transver o mundo” a partir dessas práticas sociais, sejam discutidas as 
possibilidades e desafios de uma práxis pedagógica, no ensino superior, que viabilize propostas de produção textual no con-
texto universitário, as quais possibilitem aos graduandos gestar o novo através da escrita.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, AUTORIA 

TÍTULO: O CRUZAMENTO DE IDÉIAS E ANALOGIAS ENTRE VIRGÍNIA WOOLF E CLARICE 
LISPECTOR
AUTOR(ES): PATRÍCIA SCARABOTTO NASRALLA 
RESUMO: Ao ler Clarice Lispector nota-se, claramente, seu caráter intimista não-linear de escrever e, quando se penetra 
na biografia da autora, é comum encontrar alguma citação comparando-a a Virginia Woolf. O presente estudo visa apresen-
tar possíveis relações presentes nas obras da escritora brasileira Clarice Lispector e da autora inglesa Virginia Woolf. Muito 
já foi estudado sobre a modernista–intimista, porém, não há nada concreto abordando as claras evidências entre as obras 
das autoras citadas. Muito já foi escrito sobre Clarice Lispector, principalmente, por sua forma não-linear de escrever e por 
sua complexidade de análise. Pensa-se, então, em inovar com um trabalho. Observando as obras de Clarice, percebe-se 
uma semelhança com as obras da escritora inglesa Virginia Woolf, tema de muitas pesquisas devido à sua complexidade 
de análise, assim como a autora brasileira. Virgínia se tornou mais conhecida no Brasil no ano de 2003, após o lançamento 
do filme “As Horas” de Stephen Daldry (baseado no romance homônimo de Michael Cunningham). Essa dificuldade de 
análise e forma não-linear da escrita das duas escritoras não poderia ser por acaso e tais similaridades não poderiam passar 
despercebidas aos olhos de um leitor atento. Dessa forma, foi definido, então, o tema central do trabalho: o cruzamento de 
idéias e analogias presentes nos contos das autoras em questão. Este trabalho é caracterizado como literatura comparada, 
ou seja, fazer contrastes de literaturas, encontrar nexos e pontos de ligação entre autores e obras. Preocupa-se não só em 
ver que uma literatura foi influenciada pela outra, mas, primordialmente, como Clarice se apropriou dos dados literários já 
existentes e os transformou com muita criatividade e originalidade. Não se quer julgar a importância de uma ou de outra 
autora, o que se pretende é mostrar as relações fortes existentes entre as escritoras. 
PALAVRAS-CHAVE: CRUZAMENTO DE IDÉIAS, CLARICE LISPECTOR, VIRGINIA WOOLF 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 14
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 10

TÍTULO: AÇõES AFIRMATIVAS COMO EIXO DE INCLUSÃO DE CLASSES SOCIAIS MENOS 
FAVORECIDAS À UNIVERSIDADE BRASILEIRA: UM TERCEIRO OLHAR ENTRE PONTOS E 
CONTRAPONTOS
AUTOR(ES): PAULO GOMES LIMA 
RESUMO: A pesquisa problematiza a dualidade entre pontos favoráveis e contrários acerca das ações afirmativas como eixo 
de inclusão das classes menos favorecidas à universidade brasileira. Como objeto de contextualização, estabelece as relações 
entre a reestruturação produtiva, reforma de Estado e políticas educacionais, para, em seguida, situar a educação superior no 
Brasil no contexto do modo-de-produção capitalista e seus arranjos históricos de exclusão social. Caracteriza o surgimento das 
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ações afirmativas no Brasil como instrumento de inclusão das classes menos favorecidas à universidade, e sua dualidade entre 
pontos favoráveis e contrários, apontando para a possibilidade de um terceiro olhar. Neste caso, são destacadas as relações 
entre o neoliberalismo, o trabalho e políticas compensatórias de acesso à universidade brasileira e os desafios contemporâneos 
para a inclusão social propriamente dita. O nível conceitual da investigação sustenta-se em quatro eixos: a) as práticas dissimu-
ladoras na centralidade capital-trabalho (Mészaros), b) o agir comunicativo na determinação da ação histórica (Habermas), c) a 
mobilização concreta do homem na história e com a história (Karel Kosik) e d) o antagonismo entre o particular e o universal 
(Adorno & Horkheimer). A pesquisa evidencia a necessidade de inclusão educacional à universidade no Brasil a partir de 
uma dimensão universal sustentada por uma lógica libertadora e humanizadora, destacando a atualidade e legitimação de um 
terceiro olhar na solicitação social acerca do papel da universidade na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO-BRASIL;, UNIVERSIDADE BRASILEIRA, AÇõES AFIRMATIVAS 

TÍTULO: SUSTENTAÇÃO DE DISCURSOS E (RE)PRODUÇÃO DA LÍNGUA OFICIAL 
AUTOR(ES): RAFAEL BARRETO DO PRADO 
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar reflexões a respeito de como um texto constrói sua sustentabilidade, apoiado 
em recursos lingüísticos e extralingüísticos (organização social). Para tanto, tomamos como objeto de análise um artigo publicado 
na Revista Presença Pedagógica (v. 3, nº 13, jan/fev, 1997), intitulado “As variedades lingüísticas e o ensino de português”, de 
Raquel Salek Fiad. O artigo se propõe a realizar uma análise de três discursos relacionados ao ensino de Língua Portuguesa: o 
primeiro é o discurso oficial, denominação dada pela autora, o segundo é formado pela fala de professores e o terceiro é formado 
por alguns manuais didáticos. Nossa fundamentação teórica está apoiada em Rossi-Landi (1985), “A linguagem como trabalho 
e como mercado”, no qual o autor aborda a produção lingüística como um ato social e as interrelações entre a comunidade 
lingüística e os produtores de discurso metalingüístico sobre a língua e em Pierre Bordieu (1998), “A produção e a reprodução da 
língua legítima”, no qual o autor trata da instituição de uma língua oficial, tido como a única legítima. Pretendemos mostrar em que 
medida os mecanismos apontados por Rossi-Landi estão delineados em nosso objeto de análise, considerando, também, o lugar 
social ocupado pelo próprio artigo de Fiad, em favor de uma língua legítima elevada à condição de oficial.
PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLINGUÍSTICA, PRODUÇÃO ACADÊMICA, CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DE LEITOR: CÍRCULO DE LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES 
LITERÁRIOS
AUTOR(ES): RODRIGO MATOS DE SOUZA 
RESUMO: Esta comunicação apresenta os resultados de uma pesquisa no campo da leitura, na qual procurou-se compre-
ender como sujeitos advindos de um projeto de formação de leitor representam seus percursos constitutivos como leitores 
literários. A pesquisa foi desenvolvida no Programa de Mestrado em Estudo de Linguagens (PPGEL) da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB). O projeto em questão se chama “Círculo de Leitura do Rodapalavra“ e está vinculado à UNEB. 
Do ponto de vista teórico, estabeleceu-se um amplo diálogo com campos que discutem a leitura como prática transforma-
dora do sujeito, neste caso, a Estética da Recepção, a Sociologia da Leitura, a História Cultural, a Teoria Literária e a própria 
Literatura, compreendendo os campos como instâncias produtoras de sentido, que, longe de se apartarem, interpenetram-
se e se retroalimentam, na tentativa de abarcar o fenômeno complexo que é a leitura. Do ponto de vista metodológico, 
foi concebido como um Estudo de Caso, porém, o próprio andamento do trabalho determinou quando e como as etapas 
deste tipo de procedimento deveriam ser seguidas e/ou descartadas. Como resultado dessa investida no campo da leitura, 
discuto os procedimentos teórico-metodológicos associados às categorizações que me conduziram aos sujeitos responden-
tes da pesquisa e o percurso constitutivo dos sujeitos, apresentando as representações que estes produziram na tentativa de 
reconstruir suas trajetórias como leitores literários. Apresento, também, como cada sujeito representa sua trajetória como 
leitor literário, que aspectos consideram em suas narrativas e sobre o que eles silenciam.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITORES, CÍRCULO DE LEITURA, LEITURA LITERÁRIA 

TÍTULO: A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MARÍLIA – FFCL (1959-1975): ALGUNS 
SENTIDOS PRODUZIDOS PELA TENSÃO ENTRE SUPORTE, TEXTO E DISC
AUTOR(ES): ROSANE MICHELLI DE CASTRO 
RESUMO: Neste texto comunica-se os resultados obtidos na pesquisa sobre a compreensão dos sentidos produzidos 
pela tensão entre suporte, texto e discurso da Revista Alfa (1962-1975) do Departamento de Letras da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Marília – FFCL, mediante procedimentos que dizem respeito tanto à perspectiva de análise da 
arqueologia dos objetos quanto ao método de análise dos elementos da configuração textual. Tal trabalho foi desenvolvido 
no âmbito de uma pesquisa de doutoramento, desenvolvida com objetivo central de analisar, interpretar e compreender os 
sentidos da organização das atividades acadêmico-científicas da Faculdade em referência, produzidos pelo conjunto dos 
elementos constitutivos das produções contidas nas suas revistas departamentais, dentre elas a Revista Alfa. Concluiu-se, 
dentre outros aspectos, que, particularmente, com relação à produção contida na Revista Alfa, era consenso entre os seus 
colaboradores a idéia de torná-la o testemunho do espírito inovador com o qual a Faculdade havia sido criada; esse espírito 
inovador era invocado no que dizia à superação de um suposto estado de diletantismo e improvisação notória no qual esta-
ria a nossa cultura, “[...] mormente no campo das letras, impondo a respeitabilidade dos estudos mais sérios, porque levados 
a cabo em nível universitário.” Além disso, havia a afirmação de que se visaria ao estabelecimento do diálogo, compatível 
com o espírito universitário, o qual haveria de ser “[...] o termômetro de sua atuação e vitalidade.”
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA, REVISTA ALFA, DEPARTAMENTO DE LETRAS DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MARÍLIA 

TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA NO MEIO UNIVERSITÁRIO: QUAL O PERFIL DOS NOSSOS ALUNOS?
AUTOR(ES): ROSÂNGELA OLIVEIRA CRUZ PIMENTA 
RESUMO: Este trabalho foi fruto de uma investigação inicial realizada pela autora durante a disciplina Comunicação e 
Expressão, no curso de Administração, numa faculdade privada da zona sul do Recife, na qual a mesma atuava como do-
cente. O objetivo foi investigar quais as dificuldades que os discentes do 1º período desse curso apresentavam na produção 
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de textos escritos, pois os resultados das primeiras avaliações que foram submetidos em todas as disciplinas foram bastante 
insatisfatórios e a dificuldade alegada pelos alunos era de que sabiam o assunto, mas não sabiam escrever. A pretensão, 
então, era, além de contribuir com o trabalho dos professores de português na tentativa de transformar a relação didático/
metodológica com os alunos no tocante ao ensino da nossa língua, contribuir, também, com o trabalho dos professores 
das demais áreas de ensino. Foram aplicados questionários e foi proposta uma redação aos sujeitos. Os critérios de correção 
foram inspirados nos mesmos critérios de uma das duas universidades públicas do estado de Pernambuco. Nossa análise 
revelou que os aprendizes não liam e nem escreviam com freqüência e quando isto ocorria ainda traziam algumas dificulda-
des que deveriam ter sido superadas no ensino fundamental e médio, não apresentando, portanto, facilidades em interpretar 
enunciados e desenvolver com proficiência textos escritos. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, ENSINO, FORMAÇÃO DO ESCRITOR 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 15
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR: UM ESTUDO DE CASO DAS CONDIÇõES 
E COMPREENSÃO DE LEITURA DE DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS POR UMA ESTUDANTE 
DE LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA - APOIO FINANCEIRO DA FAC
AUTOR(ES): SANDRA PATRÍCIA ATAÍDE FERREIRA, ELINE DE MELO SANTOS, MARIA PRESCILA 
TENORIO NASCIMENTO DE LIMA 
RESUMO: Os cursos de formação de professores devem favorecer situações variadas de leitura aos profissionais e fu-
turos profissionais de ensino, permitindo-lhes reflexionar sobre a própria história de leitura para que possam ampliá-la ou 
reinventá-la. Acredita-se que a leitura é uma atividade de produção de sentidos que se efetua através de um processo de 
interação entre interlocutores e se constituem na/pela linguagem. Assim, objetivou-se (i) investigar as condições e a com-
preensão de leitura de uma aluna em curso de formação de professores frente a diferentes gêneros textuais e, também, (ii) 
evidenciar a relação entre o desempenho em compreensão de leitura e as práticas de letramento. Realizou-se um estudo de 
caso com uma estudante de Licenciatura Plena em Química, do 9º período, de uma universidade pública de Pernambuco. 
Utilizando-se uma entrevista semi-estruturada com o objetivo de explorar a história de leitura, o contato com diferentes 
gêneros textuais e o envolvimento com diferentes linguagens (teatro, cinema, música), além de uma sessão de leitura 
constituída de três gêneros textuais: crônica, artigo científico e de opinião. Verificou-se que a aluna se intitula como uma 
leitora de “curiosidade e não de hábito”, buscando na leitura temas que lhe motivam em cada momento da história de vida 
e que lhe põem em contato com diferentes gêneros textuais: conto de fadas, romances, artigos científicos e livros da sua 
área de formação acadêmica, hipertextos e Bíblia. Aliado a isto, existe o gosto da participante por músicas e filmes. Sobre a 
compreensão textual, verificou-se que há uma leitura compreensiva para os três gêneros textuais, havendo, no entanto, uma 
postura mais crítica e dialógica frente aos artigos científicos e de opinião; e uma leitura mais valorativa em relação à crônica. 
Pode-se dizer que as práticas de letramento e o contato assíduo da participante com outras linguagens parecem contribuir 
para uma leitura mais polissêmica e crítica.
PALAVRAS-CHAVE: COMPREENSÃO TEXTUAL, CONDIÇõES DE LEITURA, GÊNEROS TEXTUAIS 

TÍTULO: O RESUMO COMO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO LEITORA
AUTOR(ES): SANDRA REGINA CORACINI, ERICA DOS SANTOS RODRIGUES, VIOLETA DE 
SANTIAGO DANTAS QUENTAL 
RESUMO: Apresenta-se, neste trabalho, resultados de estudo exploratório conduzido com 14 alunos universitários, no 
qual se buscou avaliar se os resumos podem ser tomados como parâmetros da compreensão leitora. Na concepção de 
Kintsch (2002), o leitor bem sucedido é aquele que integra informações retiradas do texto com seu conhecimento de 
mundo. Segundo Kleiman (2007), a compreensão é o resultado da integração de diferentes habilidades e conhecimentos, 
tais como conhecimento gramatical, conhecimento de vocabulário e conhecimento de gêneros discursivos. A questão que 
se coloca, em termos de pesquisa, é como investigar o nível de compreensão textual, visto que não se tem acesso direto às 
representações e operações mentais dos sujeitos envolvidas nesse processo. Partindo da hipótese de que o resumo pode 
exemplificar a representação semântica global do texto (VAN DIJK, 2004), investigamos as operações de sumarização 
privilegiadas pelos sujeitos na produção de resumos de um texto pertencente ao gênero artigo de opinião. A pesquisa tam-
bém teve por objetivo contribuir para a avaliação e o aprimoramento de sumarização automática de textos. Procedeu-se à 
análise de resumos resultantes do destacamento das idéias principais do texto fonte e de resumos elaborados de modo livre 
pelos sujeitos da pesquisa. Esses textos foram comparados a resumo produzido pelo sumarizador automático GistSumm 
(PARDO, 2002). Sob o ponto de vista das pistas sintáticas para a escolha da manutenção e apagamento das orações nos 
resumos sublinhados, não houve uniformidade de escolhas entre os sujeitos; as principais divergências ocorreram nos casos 
de orações pertencentes a períodos complexos, com grande número de encaixamentos. Uma análise qualitativa quanto às 
proposições, conectivos e referentes, nos resumos livres, nos possibilitou avaliar o grau de compreensão do texto fonte 
pelos sujeitos da pesquisa. Acreditamos que os resultados podem ser interpretados como indicativos de que o resumo 
consiste num recurso importante para a avaliação da compreensão leitora.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GÊNERO RESUMO, NÍVEIS DE COMPREENSÃO 
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TÍTULO: O FUTURO MEDIADOR DE LEITURA E SEU PRÓPRIO SUCESSO NA AQUISIÇÃO E 
DOMÍNIO DA LEITURA
AUTOR(ES): SOLIMAR PATRIOTA SILVA 
RESUMO: Aprendemos a ler apesar dos professores e do espaço escolar? Se a escola é ainda o local privilegiado para a 
formação de leitores críticos, convém dar voz a seus sujeitos, os alunos, a fim de que reflitam sobre o que contribuiu para 
seu sucesso durante seu processo de aquisição e domínio da leitura. Isto é especialmente relevante quando estes alunos 
estão em um curso de formação para se tornarem futuros mediadores da leitura. Assim, o objetivo desta comunicação é 
apresentar um estudo, em sua fase preliminar, que busca examinar narrativas de quarenta alunos do primeiro período do 
curso de Letras e de Pedagogia da UNIGRANRIO – Universidade do Grande Rio, situada na Baixada Fluminense, quanto 
à sua relação com a leitura durante a fase escolar e quais os fatores que foram preponderantes para o sucesso no desenvol-
vimento do gosto pela leitura. Este estudo, de cunho qualitativo e etnográfico utiliza questionários com perguntas abertas 
e fechadas, bem como entrevistas semi-estruturadas, nas quais procura-se ouvir as memórias desses alunos e resgatar em 
suas narrativas o que consideram como pontos importantes para a sua formação como leitores. Resultados preliminares 
mostram que esses alunos, oriundos das classes populares, consideram central o papel da escola no desenvolvimento do 
gosto ou no antagonismo pela leitura. Ainda, ao escrever suas memórias, esses futuros professores repensam práticas bem-
sucedidas das quais podem lançar mão como futuros mediadores de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, MEDIAÇÃO DE LEITURA 

TÍTULO: OS MODOS DE MARCAR A HETEROGENEIDADE DISCRUSIVA: COMO A CITAÇÃO 
APARECE NA ESCRITA DE UM PESQUISADOR
AUTOR(ES): SUELEN GREGATTI DA IGREJA 
RESUMO: Proponho um estudo sobre as transformações nas citações presentes na produção escrita de uma jovem 
pesquisadora ao longo da formação na área dos Estudos da Linguagem. Interesso-me pelo estudo de citações por se tratar 
de um modo no qual é possível identificar, no discurso, marcas que demonstrem a relação que o pesquisador estabelece 
com o material lido ao longo de sua formação. Assim sendo, a seguinte pergunta norteou esta pesquisa: em que medida 
a heterogeneidade discursiva mostrada, marcada na superfície textual de versões de textos escritos por um pesquisador 
em formação na área dos estudos da linguagem, por meio de citações, sofre transformações ao longo de seu processo de 
escrita? Para respondê-la, tomei como corpus parte do banco de dados Movimentos do Escrito , compreendendo 324 
manuscritos produzidos por uma pesquisadora em duas pesquisas de Iniciação Científica, realizadas no período de sua 
licenciatura no curso de Letras (2001-2005) em uma universidade pública e uma dissertação de Mestrado (2006-2008) na 
área da educação, também em uma universidade pública. Proponho a descrição da natureza de tais transformações por 
meio do cotejamento de versões de textos escritos pela aluna, entre 2004 e 2008, mais pontualmente mapeando a ocorrên-
cia de citações, verificando as regularidades (conceitos mobilizados pela aluna, autores citados, modos de introdução do 
texto citado, comentário realizado após a citação, etc.) e fazendo uma linha do tempo dos autores citados e dos conceitos 
mobilizados pela informante.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, HETEROGENEIDADE DISCURSIVA, CITAÇÃO 

TÍTULO: EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E FORMAÇÃO DO “NOVO ALUNO” DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
AUTOR(ES): TATIANE MARIA ABREU 
RESUMO: A presente comunicação tem o intuito de compartilhar uma reflexão acerca do “novo aluno” ingressante na 
Educação Superior e suas possibilidades de “transver o mundo” a partir da experiência estética. Considerando o avanço 
tecnológico e científico, sobretudo as mediações capitalistas acentuadas em meados do século XX, nota-se uma ligeira mo-
dificação sobre as concepções de formação cultural em nossa sociedade. À medida que o mercado de trabalho intensifica 
a força de trabalho imaterial, assim como a mídia dissemina a valorização dos bens de consumo, passa-se a priorizar uma 
educação que aprimore a mentalidade humana à lógica mercantilista. Diante desse impasse, busca situar as tendências de 
formação do “novo aluno” no contexto da sociedade capitalista e como a Educação Superior tem se configurado diante 
de suas demandas. A análise tem por referência alguns estudos de Adorno, Benjamin e Fischer visando argumentar a 
importância do estudante conviver com a grande Arte, não como diversão, entretenimento ou lazer, mas sim como um 
conhecimento que liberte sua mente da ideologia impregnada pelas mediações mercantilistas. O progresso e a necessidade 
de manutenção do cosmo capitalista promovem uma educação que privilegia um conhecimento pragmático, instrumental 
e normativo, formando o aluno, estritamente, para o mercado de trabalho. Ao desconsiderar a essência do conhecimento 
da grande Arte e designá-la para o mero envolvimento de distração e passatempo, banalizamos as expressões artísticas e 
nos tornamos reféns do que apenas o “olho vê”.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SUPERIOR, NOVO ALUNO, EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

SESSÃO - LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 16
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 11

TÍTULO: ÉTICA NA UNIVERSIDADE MEDIEVAL: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DOS CLÁSSICOS 
PARA A ELABORAÇÃO DE TOMÁS DE AQUINO
AUTOR(ES): TATYANA MURER CAVALCANTE 
RESUMO: Nosso objetivo, nesta comunicação, é tecer algumas considerações sobre a importância da leitura para a elabo-
ração da concepção ética de Tomás de Aquino (1224-5?/1274). Na aurora do século XIII, os homens citadinos do Ociden-
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te medieval criam uma nova instituição, a Universidade, destinada à elaboração e ao ensino de conhecimentos. Nela mestres 
e alunos discutiam questões fundamentais para a nova sociedade utilizando, principalmente, textos de Filosofia Antiga e 
cristãos, mas, também, escritos árabes e judeus. As formas literárias utilizadas por eles abarcavam principalmente “lectio“ e 
“disputatio“ e, por contrapor bases teóricas distintas, esses pensadores acabaram por criar a “summa“, uma forma original 
e fundamental para a elaboração filosófica da universidade medieval. Para discutir a importância da leitura na a elaboração 
da concepção de ética na universidade medieval, apresentaremos algumas características da produção do conhecimento 
no século XIII, vinculando-as ao seu contexto histórico e, sem seguida, discutiremos algumas considerações de Tomás de 
Aquino, um dos mais expressivos autores do período. Considerando os limites deste trabalho, aprofundaremos a discussão 
de apenas um texto do autor, O objeto da caridade (ST, IIa IIae, q. 25), extraído da principal obra desse autor, a Suma de 
Teologia. Não temos aqui a ambição de definir a concepção de ética do Mestre de Aquino, mas apontar a importância da 
leitura para essa elaboração. Compreendemos que assim leitura dos autores clássicos por Tomás de Aquino e outros mes-
tres do século XIII os auxiliou a elaborar conhecimentos sobre ética condizentes ao seu tempo, a leitura histórica desses 
autores também nos auxilia a compreender nossa época.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SUPERIOR, LEITURA E ÉTICA, TOMÁS DE AQUINO 

TÍTULO: ESCREVENDO, LETRAS: SOBRE A FORMAÇÃO COMO PROCESSO DISCURSIVO
AUTOR(ES): THOMAS MASSAO FAIRCHILD 
RESUMO: Nesta comunicação, desenvolvo uma premissa do projeto que venho desenvolvendo na UFPA, intitulado “O 
sujeito na escrita universitária: indícios de subjetivação e construção de um discurso profissional docente”, qual seja: a de 
que a formação do professor de Língua Portuguesa deve ser compreendida como um processo discursivo que envolve, 
mais do que a transmissão de um cabedal de teorias ou exemplos didáticos, a reconstrução dos sujeitos envolvidos no 
ensino de língua. Temos assumido a idéia de que, face às propostas de reforma epistemológica da disciplina, nos anos 1980, 
e aos desafios impostos pela contemporaneidade, o ensino de língua não tem mais como se sustentar na pressuposição 
de um objeto dado, mas sua efetivação depende da colocação de um sujeito que atue como eixo estruturador da atividade 
lingüística do aluno. Assumindo que este sujeito corresponde à função do professor, a formação deste profissional passa a 
implicar uma passagem pelo escrito em dois sentidos: 1) na medida em que é uma ruptura com a tradição, exige a constru-
ção de uma “identidade” ou “postura” docente a partir de postulados teóricos escritos mais do que de práticas transmissi-
vas assentadas em exemplos vivos; e 2) na medida em que retira importância dos conhecimentos de tipo “declarativo” para 
enfatizar os aspectos interacionais do ensino, exige que o professor sustenha em relação ao discurso enunciado pelos alunos 
uma posição mais ou menos fixa, parcialmente elaborável a partir de uma “técnica”, mas parcialmente dependente daquilo 
que ultrapassa a ciência e toca a instância da letra no inconsciente.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ESCRITA, SUJEITO 

TÍTULO: LEITURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS: DESVENDANDO SUAS NUANCES NA PUC-CAMPINAS
AUTOR(ES): VANESSA DA SILVA PEREIRA ROSA 
RESUMO: Nosso trabalho de conclusão de curso destinou-se a entender a realidade de práticas de leitura de alunos do 
primeiro e do último ano, do curso de graduação em Ciências Sociais de 2008 da PUC-Campinas, no período noturno. 
Pretendíamos, partindo do ponto de vista das Ciências Sociais e da Educação, fazer uma reflexão sobre a leitura num con-
texto histórico onde as novas tecnologias, cada vez mais, ressignificam o ensino. Entendemos a leitura como estimuladora 
da reflexão e o acesso a essa prática como indicador de desigualdades e discriminações sociais, presentes em instituições 
como a escola e a família, desde o Brasil-colônia. A metodologia foi composta por pesquisa documental e entrevistas semi-
estruturadas. A nossa análise pretendeu revelar como os alunos desse curso lidam com a busca, as iniciativas bem-sucedidas 
ou frustrações, obstáculos, dificuldades ou facilidades em relação ao ato de ler. Procuramos situar as Políticas Públicas que 
orientam as diretrizes curriculares dos cursos de Ciências Sociais no país. Outro ponto desenvolvido foi o histórico das 
Ciências Sociais na PUC-Campinas e certas mudanças em seus projetos pedagógicos. Como resultados finais, procuramos 
apontar possíveis sugestões, motivações e dificuldades a partir das entrevistas realizadas, no sentido de contribuir para o 
Projeto Pedagógico da Faculdade de Ciências Sociais, no que diz respeito ao cotidiano da leitura do corpo discente da 
faculdade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CIÊNCIAS SOCIAIS, ENSINO SUPERIOR 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA UNIVERSIDADE: INTERFACES ENTRE A 
FORMAÇÃO DE PESQUISADORES EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E A 
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NAS IES DE INSERÇÃO
AUTOR(ES): VÂNIA MARIA ALVES 
RESUMO: O presente trabalho, resultado da tese de doutoramento defendida em 2008, no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), cujo tema é a formação e a inserção de pesquisadores 
em educação, tem por finalidade analisar as correlações entre a formação para a pesquisa feita por recém doutores em 
Programa de Pós-Graduação em Educação e os usos e práticas de leitura e escrita na produção do conhecimento nas 
universidades de trabalho, após a titulação. A preparação adequada de pesquisadores é um dos objetivos centrais expressos 
no V Plano Nacional de Pós-Graduação (2005-2010), bem como, dos Programas de Pós-Graduação (PPGs). A leitura e 
a escrita são instrumentos essenciais para o ofício do pesquisador e representam condição primordial para o avanço na 
produção do conhecimento. Seu domínio e aprimoramento é conquistado ao longo da vida acadêmica, mas, sobretudo, na 
formação pós-graduada. Assim, por meio da investigação realizada, buscamos apreender em que medida os neodoutores, 
preparados pelos PPGs para cumprir tal tarefa, contribuem para a implantação e consolidação da pesquisa, especialmente 
em IES ‘emergentes’, isto é, naquelas instituições nas quais a cultura da pesquisa ainda não está institucionalizada. Ficou 
evidenciada a existência de muitos descompassos entre os tempos/espaços da formação e as condições efetivas de trabalho 
investigativo nas universidades de inserção. Dentre os principais fatores que dificultam e/ou impedem a implementação da 
ambiência da pesquisa foram apontadas as dificuldades para obtenção de financiamento interno e externo, o instável apoio 
dos dirigentes e, principalmente, a ausência da cultura de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: PÓS-GRADUAÇÃO, FORMAÇÃO DO PESQUISADOR, PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
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TÍTULO: MEMORIAIS DE LEITURA: RESGATANDO AS PRÁTICAS LEITORAS DE ESTUDANTES 
DE LETRAS
AUTOR(ES): ZÍLA LETÍCIA GOULART PEREIRA RÊGO 
RESUMO: O presente trabalho analisa as informações sobre as práticas de leitura dos estudantes de Letras, do Centro 
Universitário Metodista - IPA, de Porto Alegre, constantes no instrumento “Memoriais de Leitura“. Esses memoriais 
foram produzidos pelos alunos em dois momentos de sua formação universitária, no primeiro e no último semestre do 
Curso de Letras - Habilitação em Português. No início de sua trajetória universitária, os alunos foram convidados a registrar 
as leituras significativas feitas até então, tanto em aspectos positivos ou negativos. Quando da conclusão de seus estudos, 
complementaram esse registro, destacando, então, práticas leitoras desenvolvidas durante o período em que frequentaram 
o curso universitário, fossem elas realizadas por solicitação curricular ou independentes desta. O trabalho é uma tentativa 
de traçar o perfil desses leitores a partir dos memoriais e de refletir sobre a capacidade do curso em ampliar e enriquecer o 
acervo de leituras dos futuros professores de Língua Portuguesa e Literatura. O levantamento revela um padrão heterogê-
neo e difuso nas leituras realizadas antes do ingresso à universidade, o que não desmerece nem leitores nem obras e sugere 
a manutenção de um comportamento de rejeição ou de indiferença em relação às leituras realizadas ao longo da formação 
desses profissionais, o que pode pôr em cheque a eficiência dos currículos em formar leitores competentes e aptos a mul-
tiplicarem hábitos e práticas de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEMORIAIS, PERFIL 
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SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: 
PROJETOS E PROGRAMAS 1

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: O LUGAR DA SALA DE LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 
AUTOR(ES): ANA CAROLINA DOS SANTOS MARTINS LEITE 
RESUMO: O trabalho analisa os aspectos físicos e a organização do projeto Sala de Leitura da Rede Municipal de Ensino de 
São Paulo, a partir dos conceitos de território, espaço e lugar. A investigação de natureza qualitativa foi realizada nos anos de 
2007 e 2008. A questão norteadora da investigação foi: em que consiste este espaço denominado Sala de Leitura? Tendo como 
objetivo focalizar a Sala de Leitura na dimensão espacial ampliando a compreensão sobre seus diversos aspectos partiu-se da 
hipótese de que a Sala de Leitura é um espaço culturalmente proposto a partir do projeto, mas é lugar a partir do uso que se 
faz dele, e é território pela subjetividade que o marca. Realizou-se revisão bibliográfica e documental em textos da memória do 
projeto Sala de Leitura e suas regulamentações. A pesquisa de campo ocorreu em duas escolas da Rede Municipal de Ensino 
de São Paulo, com Salas de Leitura de espaço adaptado ou integrante da planta do prédio. A análise dos dados de observação, 
de entrevistas e de fotos foi realizada segundo os estudos de Viñao Frago (2001) sobre espaço, território e lugar. Os resultados 
apontam que a Sala de Leitura é um espaço idealizado convertido em lugar pelos que o usam e território subjetivamente carac-
terizado o que afirma a hipótese inicial de que ainda não é devidamente valorizado, confundindo-se, muitas vezes, com a sala 
de aula, sem ênfase em seu caráter específico: lugar para ler e aprender a gostar de ler.
PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇO-LUGAR-TERRITÓRIO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO, SALA DE 
LEITURA 

TÍTULO: PELO DIREITO DE APRENDER: A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU
AUTOR(ES): ANA MÁRCIA BARBOSA DOS SANTOS 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo relatar a experiência de construção do Conteúdo Programático 
de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Aracaju - Sergipe. A partir da proposta elaborada por uma con-
sultora, articuladoras e professores de Português da Rede interferiram no processo de construção do material, por meio 
de críticas e sugestões durante os encontros do Programa Hora de Estudo, um dos elementos da Formação Continuada. 
Tendo a Linguística Aplicada como suporte teórico, buscamos, sobretudo, desenvolver um ementário que contemple as 
necessidades dos docentes no exercício de suas atividades, sem perder de vista o desenvolvimento de variadas competências 
por parte do aluno, nos âmbitos da produção e compreensão de textos. O material contempla todos os anos do Ensino 
Fundamental Regular, bem como a Educação de Jovens e Adultos, tendo evidenciados em seu interior os seguintes aspec-
tos: leitura/interpretação (textos verbais e não-verbais) de variados generos e tipos textuais, produção textual(oral e escrita); 
estudos do vocabulário e aspectos semânticos; usos da gramática da língua: morfologia e sintaxe; estudos da ortografia. No 
rastro das discussões levantadas sobre letramento, produção escrita, gêneros textuais,oralidade, situações comunicativas, 
dentre outros aspectos, evidenciou-se a preocupação em elevar a qualidade de ensino e inserir o aluno na gama de possibi-
lidades oferecidas pelo universo da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: PROGRAMA DE ENSINO, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS, FORMAÇÃO CONTINUADA 

TÍTULO: PALAVRAS QUE BRINCAM: A EXPERIÊNCIA LITERÁRIA DA ONG EMCANTAR COM 
ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE UBERLÂNDIA-MG
AUTOR(ES): ANA PAULA RABELO 
RESUMO: Ver o mundo pelo olhar incontido da infância, brincar com a liberdade da imaginação, criar, se tornar artista e 
desvelar o conhecimento são os ingredientes do trabalho desenvolvido pela ONG EMCANTAR com alunos participantes 
do Projeto Educando, realizado entre 2006 e 2008 em Uberlândia-MG. Por meio de linguagens artísticas como literatura, 
música e artes cênicas, o projeto se propôs a contribuir para o desenvolvimento das habilidades de Leitura e Escrita a partir 
da ampliação da leitura de mundo e do estímulo às capacidades de expressão, criação e de convivência dos alunos. Assim, 
os educadores do EMCANTAR fizeram uso de muita criatividade para estimular os alunos a brincar com as palavras e se 
tornarem autores e artistas. Inventar, poetar, fantasiar e compor foram algumas das atividades que permearam a proposta 
de incentivar não só o gosto pela leitura e escrita como também a ampliação do universo cultural de meninos e meni-
nas que, encantados com as possibilidades de criação experimentadas através das linguagens artísticas, ousaram produzir 
histórias, poemas, causos e biografias que resultaram na publicação do livro Palavras que Brincam: idéias engarrafadas e 
histórias incontidas. Palavras que declaram a beleza do ipê, lindo como o sol que brilha nas manhãs raiadas de agosto, que 
convidam os clowns a brincar de ler e escrever, que permitiram brincar de rimar e de inventar. Produzir o livro permitiu 
que os participantes percebessem que é uma gostosa brincadeira ser um escritor, compositor ou poeta. Mas que também é 
preciso querer, ter dedicação e envolvimento para compreender o sentido das palavras, o significado das coisas. A intenção 
desse trabalho é mostrar que a educação pode ser prazerosa na medida em que confere sentido de pertencimento ao que se 
produz. Pertencimento que nos deixa frente a frente com o que temos em comum: nossa humanidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ARTE, PRODUÇÃO, INFÂNCIA 

TÍTULO: IMAGENS DE ESCOLA, ENSINO, PROFESSOR, ALUNO E LEITURA NO ACERVO DO 
PNBE/2003.
AUTOR(ES): ANDRÉIA DE OLIVEIRA ALENCAR IGUMA 
RESUMO: Este trabalho se debruça sobre um conjunto de 11 obras de literatura infanto-juvenil, compradas e distribu-
ídas às escolas públicas cadastradas no censo escolar, pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE no ano de 
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2003.O PNBE, responsável por selecionar e organizar estas obras, foi criado pelo MEC no ano de 1997 com o objetivo 
de incentivar a descoberta de novos mundos e culturas por meio da leitura, visando ampliar e melhorar as condições de 
ensino busca cooperar com a necessidade de propiciar aos alunos e aos professores do Ensino Fundamental o acesso à 
cultura, à informação e a necessidade de despertar o interesse pela leitura entre alunos e professores da rede pública. Assim, 
as obras estudadas têm por finalidade analisar o espaço que o aluno, os professores, a leitura, o ensino e as escolas ocupam 
dentro destas. Essas representações servem como temática para a realização deste artigo científico. Nessa perspectiva, este 
tem como objetivo contribuir na reflexão da escola, do processo ensino-aprendizagem, da formação de leitores, a partir 
do estudo de algumas representações presentes no mundo ficcional que estabelecem um diálogo com o mundo social. O 
trabalho com a leitura, no entanto, precisa ser ativo e frequente nas escolas, possibilitando uma interação entre o aluno e a 
literatura. A partir das representações dominantes apresentam-se as seções: Distantes das salas de aulas; Escolas privadas; 
Formas tradicionais ao ensinar; Mais que simples professores… verdadeiros educadores; Imagens de leitor e de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA, LEITURA, PNBE/2003 

TÍTULO: O GÊNERO DISCURSIVO CAPA DE REVISTA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE 
LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar como é possível, com base nos conceitos bakhtinianos 
de gênero discursivo, dialogismo e enunciado, levar os alunos do terceiro ciclo do Ensino Fundamental a um aprimora-
mento da capacidade de leitura, a partir do desenvolvimento de projeto com o gênero capa de revista. Entendendo sempre 
que o trabalho com leitura nas aulas de Língua Portuguesa não deve se restringir somente a textos verbais, mas se estender 
também à leitura de imagens, que é o elemento que vem mediando as relações entre as pessoas, o uso do gênero discursivo 
capa de revista na escola pode trazer grande contribuição para a formação do aluno-leitor. A capa possui uma parte de 
informação, e sempre há relação entre quem escreveu (o produtor) e ele mesmo e entre ele e o leitor em potencial. Logo, 
existe um diálogo nuclear no instante da produção, e uma outra dialogia, que é com o leitor. A esfera de circulação tem 
também uma esfera ideológica, portanto, deve-se observar também qual é o contexto, o discurso, que é aquilo que estra-
pola o texto. Para isso as imagens têm grande contribuição, pois permitem a sinalização de algo que está além das palavras, 
existindo também uma coesão ou sintaxe verbo-visual. Nas atuais condições do contexto sócio-histórico em que vivemos 
é imprescindível que o professor tenha consciência e preparo para estimular o aluno a desenvolver suas competências de 
modo que possa atuar na sociedade, participando ativamente e levando à sua transformação.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS, LEITURA, GÊNEROS DO DISCURSO 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 2

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: A OFICINA DE LEITURA COMO ESPAÇO PARA FORMAR LEITORES
AUTOR(ES): ARLETE ALVES DE OLIVEIRA 
RESUMO: O valor atribuído à leitura é considerado positivo. Ler traz benefícios ao indivíduo e à sociedade nas mais diver-
sas formas: lazer, prazer, conhecimento, enriquecimento cultural, ampliação das condições de convívio social e interação. 
No entanto, são comuns as queixas entre professores de que os alunos não gostam/sabem ler. É preciso discutir o papel da 
escola na formação de leitores e refletir sobre o lugar, cada vez menor, que a leitura tem no cotidiano do brasileiro. Além 
disso, merece atenção analisar o material com o qual o aluno entra em contato, tanto dentro como fora da escola, ou ainda, 
a formação precária de um grande número de profissionais que não são leitores, mas têm, no entanto, que ensinar a ler e a 
gostar de ler. Em virtude disso, propõe-se apresentar aqui os resultados de oficinas de leitura, a partir de atividades desen-
volvidas com alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, do Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET – Roraima, 
por ocasião da I Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, promovida pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), em parceria com a Fundação Itaú e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec). Dessa forma, pretende-se socializar o trabalho, tendo em vista contribuir para a formação de leitores em Boa 
Vista e, quiçá, no estado de Roraima.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA;, ESCOLA;, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: SALA DE LEITURA: LUGAR DE ENCONTROS OU DESENCONTROS?
AUTOR(ES): BONNIE AXER 
RESUMO: O presente trabalho possui como objetivo buscar uma melhor compreensão do que é hoje o programa ‘Sala 
de Leitura’, presente nas escolas Regulares do Município do Rio de Janeiro desde 1985. Para tanto, buscamos retratar como 
estas Salas de Leitura se apresentam na proposta curricular Multieducação (currículo oficial da Rede Municipal de Ensino 
do Rio de Janeiro desde 1996) e como este espaço, que no início de sua criação privilegiava principalmente a prática da 
leitura, hoje oferece também um trabalho diversificado com múltiplas mídias. Neste sentido, apresentaremos brevemente 
algumas das mudanças pelas quais as Salas de Leitura passaram, para então, a partir do fascículo de atualização da Multiedu-
cação “Salas de leitura – temas em debate” (2006), entender como o sentido de Leitura veio se modificando e como é hoje 
vivenciado nestas Salas. Acreditamos que a concepção de leitura presente nestas Salas sofreu um esvaziamento de seu inicial 
sentido. Dentro desta perspectiva, trazemos para o desenvolvimento deste trabalho as contribuições teóricas de Elizabeth 
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Macedo (2006; 2008), ao falar de currículo enquanto enunciação cultural e produção de sentidos contínua e provisória, e as 
contribuições teóricas de Ernesto Laclau (2004; 2005), que nos auxiliam na compreensão deste possível esvaziamento no 
sentido da concepção de Leitura destas salas.
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, SENTIDO, LEITURA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DO LEITOR E POESIA NA SALA DE AULA
AUTOR(ES): CÉLIA SEBASTIANA SILVA 
RESUMO: Jorge Luis Borges (2000), ao refletir sobre o enigma da poesia, diz, citando o bispo de Berkeley, que uma maçã, 
ao ser degustada, tem o seu gosto não em si mesma, nem na boca que a come. É preciso o contato entre elas. O mesmo 
ocorre com o livro em uma biblioteca. Em si ele é um objeto físico num mundo de objetos físicos, mas quando aparece o 
leitor certo, as palavras, ou antes, a poesia que há nelas, “saltam para a vida e temos a ressurreição da palavra.” O escritor ar-
gentino afirma ainda que a poesia é antes e acima de tudo “uma paixão e um prazer” e que não podemos defini-la, tal como 
não conseguimos definir o gosto do café, da cor vermelha, do pôr-do-sol. A presente proposta de comunicação pretende 
expor o projeto de leitura de poesia, destinado a alunos da segunda fase do ensino fundamental, intitulado COMO TIRAR 
A POESIA DA ESTANTE. Tal projeto funda-se nessa intenção borgiana de “ressuscitar a palavra poética”, retirando-a da 
estante e permitindo que ela “salte para a vida”, ainda que o ponto de partida inicial esteja restrito ao ambiente escolar. E o 
entendimento da poesia como paixão e prazer não é no sentido de absorver um texto palatável, do ler por ler, mas no senti-
do de que, quanto mais o aluno se apropria do texto poético, participando como co-autor na construção do seu significado, 
mais rica será a experiência estética e melhor ele promoverá o exercício crítico, criativo e expressivo da linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: POESIA, FORMAÇÃO DE LEITOR, ESCOLARIZAÇÃO 

TÍTULO: E COMO FICA A LÍNGUA PORTUGUESA?
AUTOR(ES): CÍNTHIA RENATA GATTO SILVA 
RESUMO: Durante a graduação, os futuros professores de língua e literatura entram – pela primeira vez, na maioria dos 
casos – em contato com a sala de aula. Entram em sala de aula com uma nova postura: a de educadores, muitas vezes 
bastante conscientes acerca das abordagens dos mais diversos teóricos educacionais e as mais variadas teorias de ensino. 
Ao deparar-se com a realidade, no entanto, o futuro profissional dá-se conta das contradições, principalmente relacionadas 
à prática educacional, que podem em muitos casos, estar bastante dissociadas das recentes pesquisas teóricas. O choque 
inicial, no entanto, deve propiciar a análise e fornecer espaços para novas reflexões e práticas em sala de aula. O presente 
trabalho é baseado nessas experiências iniciais do novo profissional em sala de aula, as observações e críticas que podem 
ser feitas pensando sempre em um movimento avante, de crescimento das práticas escolares cotidianas. Após o período de 
observação, o estudante de Letras tem a oportunidade de por em prática alguns dos pensamentos de sua análise anterior, 
desenvolvendo suas próprias aulas em um estágio de regência. No presente trabalho, tal estágio regencial se tornou um 
projeto envolvendo alunos da rede pública, no qual os estudantes de determinada escola estadual entraram em contato com 
outras possibilidades de melhorar seus conhecimentos relativos a práticas de leitura e escrita. Nosso objetivo é, portanto, 
relatar essas experiências buscando relacioná-las aos temas seguintes: a) ensino da língua padrão e reflexão sobre suas 
variantes; b) texto literário em sala de aula; c) contato com diversos gêneros textuais; d) práticas de leitura em sala de aula; 
e) proposta dos PCNS.
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO LITERÁRIO , LEITURA, ENSINO 

TÍTULO: OBRAS DA LITERATURA DE MONTEIRO LOBATO COMO TEMA PARA PROJETO DE 
PESQUISA CIENTÍFICA. 
AUTOR(ES): CLAUDIA ROGERIA FERRO GOMES 
RESUMO: Observando a necessidade de um empreendimento que permitisse alcançar qualidade do desenvolvimento da 
leitura e pesquisa como um hábito prazeroso, acreditando ser ela o maior instrumento para o processo da aprendizagem 
escolar, escolheu-se como tema as obras de Monteiro Lobato, para o trabalho com as turmas de segundos e terceiros anos 
do Ciclo I, no ano 2008, na Emef  “Pe. Emilio Miotti”. O trabalho ocorreu orientado pelo curso de Pós Graduação “Pes-
quisa e Tecnologias na Formação Docente’ ministrado pela Faculdade de Educação da UNICAMP, parceria com a SME. À 
medida que a turma teve acesso à vida e às obras de Monteiro Lobato, o registro de dúvidas para a elaboração do processo 
de investigação da pesquisa foi realizado coletivamente. As obras de Monteiro Lobato trouxeram grande discursividade 
às aulas, proporcionando um trabalho que percorreu as diversas áreas do conhecimento: Língua portuguesa: Pesquisa 
bibliográfica na internet e livros. Biografia. Autobiografia. Leitura/Conto. Dramatização. Novo vocabulário. Personagens. 
Autoria de livro, através da obra “O saci”: produção escrita, reescrita e ilustração de textos individuais ou coletivos. Jogos, 
músicas, revistas. Filmes: As Historias de Tia Nastácia - O poço do Visconde - O Saci. História: Linha do tempo: a vida de 
Monteiro Lobato. Folclore: Saci, Cuca. Receitas de Tia Nastácia. Costumes. Geografia/ciências: Mapas. Petróleo. Campo, 
Cidade, Mata virgem, Jardim de Dona Benta e da escola, Zoológico de Americana. Atitudes e valores: preconceito: como 
Monteiro Lobato se refere à Tia Nastácia, falas da Emilia. Artes: Pintura com guache – Ilustrações - História em quadri-
nhos. A partir das obras de Monteiro Lobato se obteve os objetivos esperados: leitura prazerosa, com grande envolvimento 
dos alunos, proporcionando cultura e atendendo as necessidades curriculares. 
PALAVRAS-CHAVE: OBRAS DE MONTEIRO LOBATO, PESQUISA CIENTIFICA, CURRICULO E CULTURA 
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SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 3

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: QUANDO A DIFERENÇA PRODUZ HISTÓRIA... OU QUANDO A HISTÓRIA PRODUZ AS 
DIFERENÇAS...
AUTOR(ES): DÉBORA RAQUEL ALVES BARREIROS 
RESUMO: Neste estudo visamos apresentar o projeto desenvolvido durante a pesquisa de doutorado numa escola pú-
blica do município do Rio de Janeiro, que articula a literatura Infantil e cultura - Quando a diferença produz história... Ou 
quando a história produz as diferenças... O trabalho envolveu livros cujas abordagens estavam direcionadas para as ques-
tões identitárias, sem envolver uma categoria de análise específica, mas como possibilidade de compreender os alunos nas 
suas múltiplas inserções culturais. A partir da produção escrita dos alunos analisamos como a construção da identidade e 
das diferenças culturais transitam na formação do sujeito. No desenvolvimento desta pesquisa, buscamos subsídios teóri-
cos nos estudos culturais, pós-estruturais e pós-coloniais que vêm discutindo as inter-relações entre currículo, identidade, 
cultura e diferença. Nos apropriamos principalmente dos estudos de Homi Bhabha, Jacques Derrida, Chantal Moufee e 
Ernesto Laclau quando abordam conceitos que envolvem a construção da diferença como prática discursiva e de signifi-
cação: noções de discurso, enunciação, práticas articulatórias, negociação, hegemonia, entre-lugar, cadeia de equivalência, 
antagonismo/agonismo, significante vazio e a própria noção do sujeito. Concluímos que os discursos produzidos pelos 
alunos trazem marcas de uma identidade híbrida, que refletem os pontos nodais como definidores do sujeito, que refletem 
as marcas históricas e contextuais da sociedade, da família e da própria escola, constituindo uma “celebração móvel”: 
“formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sis-
temas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2001, p.13). Dentro das relações entre escola e as diferenças culturais, as marcas 
identitárias demonstram uma dificuldade em lidar com a diferença e revelam uma aderência ao discurso da igualdade, que 
efetiva a escola com uma cultura social de referência.
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, LITERATURA, DIFERENÇAS CULTURAIS 

TÍTULO: MÚLTIPLAS LEITURAS: CAMINHOS E POSSIBILIDADES
AUTOR(ES): EDIT MARIA ALVES SIQUEIRA 
RESUMO: Diferentes instrumentos de avaliação (ENEM, SIMAVE) tem diagnosticado o despreparo dos alunos da 
rede pública, principalmente em relação às atividades de leitura e compreensão de textos. Em Viçosa (MG), os alunos da 
rede estadual de ensino foram considerados leitores de nível intermediário. Esse tipo de leitor não apresenta as habilidades 
necessárias para analisar e interpretar textos. O presente projeto envolveu um trabalho interdisciplinar realizado na Escola 
Estadual Dr. Raimundo Alves Torres (Viçosa), em 2008. O objetivo principal foi promover atividades de leitura e de escrita, 
visando a formação de leitores competentes, nos mais diversos gêneros textuais. Os trabalhos foram desenvolvidos em 
todas as séries do ensino fundamental e no ensino médio. A assinatura da Revista Veja na sala de aula proporcionou uma 
grande inovação ao projeto. O Guia do professor possibilitou a realização de inúmeras atividades interdisciplinares. No 
ensino fundamental foram organizados varais literários, aulas de leitura e grupos de contadores de histórias, com alunos das 
séries iniciais. No ensino médio destacaram-se as oficinas de leitura e as sequências didáticas planejadas, com o objetivo de 
“ler para aprender”. Os participantes do projeto reuniram-se quinzenalmente, o que possibilitou um redimensionamento 
das atividades pedagógicas e o desenvolvimento de relações de cooperação e troca de experiências. Houve um trabalho sé-
rio em relação ao letramento, com o uso de sequências didáticas planejadas, numa perspectiva interdisciplinar, visando enfa-
tizar a leitura como eixo da aprendizagem. Alguns resultados já são visíveis: a escola conseguiu melhorar o desempenho no 
ENEM e nos vestibulares. O projeto foi avaliado pela SEE (MG) e recebeu parecer favorável para continuidade em 2009.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, GÊNEROS TEXTUAIS, REVISTA 

TÍTULO: VIAJANDO PELAS ACADEMIAS DE LETRAS DO BRASIL ATRAVÉS DE CARTAS
AUTOR(ES): ELIANE MARIA SCHWAB 
RESUMO: Este projeto retrata o trabalho desenvolvido pelas escolas da Rede Municipal na busca do conhecimento literá-
rio resgatando o hábito de corresponder-se via correio, através de cartas. O objetivo deste projeto é a valorização da Língua 
Portuguesa, através da escrita de cartas, bem com o resgate de seu valor social, enriquecendo os aspectos gramaticais e cul-
turais e favorecendo o intercâmbio entre cidades dos vários estados brasileiros. O trabalho nasceu a partir projeto Brincan-
do com Poesia que já estava sendo desenvolvido há dois anos nas escolas e CMEIs. O lançamento desse projeto integrou a 
Semana da Poesia - Invasão Poética, e aconteceu em 2008, em uma escola da rede municipal, com a presença do presidente 
da Academia de Letras dos Campos Gerais e demais imortais de Ponta Grossa, o que despertou um grande interesse entre 
os alunos em conhecer obras literárias de outras regiões do Brasil. Sistematizou-se dessa forma, a apresentação da idéia 
às demais escolas, para que juntas formassem uma viagem literária através de cartas às Academias Brasileiras de Letras, 
escolhidas pelas próprias professoras. Após a seleção dos Estados e suas respectivas academias foram postadas as cartas na 
data de 11 de julho de 2008, transmitindo informações do lugar onde vivem, socializando a cultura ponta-grossense através 
de “folders“, informativos e obras literárias de pratas da casa, com a participação de várias escolas municipais, momento 
em que os alunos visitaram a Agência e assistiram vídeo educativo sobre os trabalhos da EBCT (Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos). O retorno foi surpreendente, pois além das respostas às dúvidas dos alunos quanto ao que é uma 
academia de letras, sua formação, quais os poetas e escritores pertencentes, os dados dos aspectos sócio-culturais da cidade 
correspondida, ainda receberam cartas dos imortais e suas obras as quais estão sendo trabalhadas em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ACADEMIA DE LETRAS, ESCRITA 
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TÍTULO: A HORA DA LEITURA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
ANÁLISE DA ESTRUTURA DA ESCOLA, DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA E DA OFICINA HORA DA 
LEITURA.
AUTOR(ES): ERIKA CRISTINA MASHORCA FIORELLI 
RESUMO: Nos últimos anos, o desempenho dos alunos brasileiros em relação à leitura e à escrita, que vem sendo avaliado 
constantemente por programas educacionais nacionais e internacionais, apresenta resultados insatisfatórios. Tendo em vista 
as deficiências diagnosticadas nestas avaliações educacionais, sobretudo em relação à leitura e à escrita, em dezembro de 
2005, foi instituído o projeto Escola de Tempo Integral na rede estadual de ensino de São Paulo com o objetivo de modi-
ficar este cenário. As escolas que adotaram essa proposta curricular passaram a oferecer além das disciplinas do currículo 
básico, as oficinas curriculares. Dentre as oficinas oferecidas existe a “Hora da Leitura”, que deve priorizar a formação de 
leitores fazendo uso de procedimentos metodológicos que favoreçam novas oportunidades de aprendizagem e ampliação 
do repertório de leitura, de forma agradável. Dentro desse escopo, o presente trabalho propõe analisar à implementação 
da “Oficina Hora da Leitura” em uma Escola de Tempo Integral localizada na região Oeste do Estado de São Paulo, re-
lacionando aspectos referentes à estrutura da escola, o espaço da biblioteca e da oficina hora da leitura. Por meio de uma 
abordagem metodológica qualitativa, foi possível verificar que a gestão ineficiente interferiu diretamente no processo de 
implantação da escola de tempo integral. O espaço da biblioteca, muitas vezes permanecia fechado e as oficinas “hora da 
leitura” eram desenvolvidas nas próprias salas de aula, com a participação de mais de 35 alunos, sob a supervisão de apenas 
um professor.
PALAVRAS-CHAVE: HORA DA LEITURA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: A LEITURA NA NOVA PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO
AUTOR(ES): FABIO COUTINHO SILVA 
RESUMO: A nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo, implantada no ano de 2008, sob um largo trabalho 
de orientações em videoconferências, material impresso e capacitações descentralizadas dos profissionais, amparou-se na 
leitura e na escrita como competências-alvo para todas as disciplinas, procurando dar uma resposta positiva (à sociedade, 
à economia global, aos investidores, ao UNICEF etc.) nos indicadores educacionais, mensurados a partir de avaliações 
externas ao trabalho escolar, como o Saresp (estadual), a Prova Brasil, o ENEM (nacionais) e o Pisa (internacional). Por 
essa razão, os conteúdos parecem terem sido alinhados de acordo com as matrizes curriculares das referidas avaliações, 
que estão centradas no diagnóstico de competências e habilidades específicas de leitura e escrita, que, todavia, vêm sendo 
desenvolvidas num processo de aprendizagem debruçado sobre textos curtos apenas, preferencialmente aqueles que circu-
lam nos veículos de comunicação em massa e que, portanto, estariam mais próximos à suposta realidade do aluno. Nesse 
contexto, os gêneros literários, especialmente as narrativas de maior porte, como os romances e as novelas (inclusive os da 
literatura infanto-juvenil), passaram a ocupar papel coadjuvante no processo de aprendizagem/desenvolvimento das com-
petências e habilidades de leitura; a leitura de “livros” e as visitas à biblioteca perderam ênfase mesmo nas aulas de Língua 
Portuguesa, até porque já não atendem diretamente a necessidade de que se atinjam as metas (exclusivamente numéricas, 
diga-se de passagem) de desempenho escolar das próximas avaliações. Dessa forma, o presente artigo tem por primeiro ob-
jetivo fazer uma breve análise da Proposta Curricular de Língua Portuguesa, observando os principais conceitos de leitura 
e suas ramificações e os gêneros narrativos e literários estudados no ciclo II do Ensino Fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CURRÍCULO ESCOLAR, LETRAMENTO LITERÁRIO 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: 
PROJETOS E PROGRAMAS 4

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: AS CONCEPÇõES DE LEITURA E DE TEXTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES (PROFA)
AUTOR(ES): FERNANDA ZANETTI BECALLI 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas reflexões e considerações advindas de uma pesquisa que 
se prendeu a analisar os pressupostos teóricos que balizaram o modelo de ensino da leitura do Programa de Forma-
ção de Professores Alfabetizadores (PROFA). Neste texto, analisaremos a concepção de leitura que orienta o programa 
de formação e também a concepção de texto. Para compreender os pressupostos que embasaram o PROFA, tomamos 
por base as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e da Perspectiva Bakhtiniana de Linguagem. Considerando a 
abordagem metodológica de caráter qualitativo, adotamos a pesquisa documental, pautada numa perspectiva dialógica do 
discurso, tendo em vista o diálogo que tecemos com um conjunto de documentos que compõem uma das ações políticas 
de formação de professores alfabetizadores da Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) e materializam discursos sobre a leitura – o kit de materiais escritos do PROFA. Os documentos analisados 
permitiram observar a necessidade de um redimensionamento das concepções de língua, de sujeitos e de interações que 
subjazem ao processo de ensino aprendizagem, e também uma proposta de trabalho com a leitura que seja pensada de 
forma intencional, organizada e sistemática a partir da mediação qualificada do professor alfabetizador para que se possam 
operar mudanças no ensino da leitura na escola.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ENSINO DA LEITURA, TEXTO 
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TÍTULO: O CURRÍCULO ESCOLAR VOLTADO PARA O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 
AUTOR(ES): FRANCISCA LIMA RODRIGUES 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo relatar um estudo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, 
da Universidade Federal de Santa Maria, que teve como foco compreender a organização do currículo voltado para o 
ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental e sua relação com a construção da cultura escrita 
na alfabetização. Para desenvolver essa investigação buscamos subsídios na abordagem qualitativa de pesquisa, estudo de 
caso múltiplo. Para tanto, contamos com a colaboração de três escolas públicas da cidade de Santa Maria-RS, uma da rede 
municipal e duas da rede estadual. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a análise documental, neste 
caso os documentos analisados foram os Projetos Político-Pedagógicos e os planos de estudos das escolas. E as entrevistas, 
que foram realizadas com nove professoras dos anos em estudo. Da análise de conteúdo desse material emergiram duas 
categorias: “Construção do currículo voltado para o ensino da lecto-escrita” e “Concretização do currículo voltado para o 
ensino da lecto-escrita”, as quais colaboraram para/com o aprofundamento e compreensão da temática em estudo. Assim, 
por um lado, avanços foram percebidos na elaboração e concretização dos currículos. Por outro lado, podemos dizer que 
se fazem necessárias transformações na configuração e concretização dos currículos voltados para o ensino da língua ma-
terna a fim de que a qualidade do ensino seja possível. Nessa direção, destacamos que as transformações serão possíveis se 
houver comprometimento por parte dos envolvidos com a escola, desde que a necessidade de mudar possa ser despertada 
avaliando-se a realidade que se tem, projetando a realidade que se deseja a fim de que ações para o alcance da nova realidade 
sejam buscadas. Assim, ressaltamos também a importância do papel das professoras envolvidas com o ensino da lecto-
escrita e em função disso destacamos a importância da formação continuada dessas. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, CURRÍCULO, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: LEITURA NO CURRÍCULO PARANAENSE PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – TEORIA E PRÁTICA
AUTOR(ES): GISELE PAIVA LIMA SANTANA 
RESUMO: As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa Para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensi-
no Médio do Estado do Paraná tratam a leitura como uma das principais formas de garantir que o indivíduo exerça 
seus direitos e atue na sociedade, livre de discriminações. Assim, segundo estas, a escola deve propiciar o contato 
do aluno com textos de vários gêneros e tipos, considerando também imagens como o mesmo, numa proposta de 
integração social por poder interagir com diferentes linguagens e esferas sociais. Cabe nesta perspectiva o que se 
entende por letramento, no desenvolvimento de habilidades para a prática da leitura de fato, não só decodificação 
de símbolos numa operação mecânica, levando o aluno a ser capaz de enxergar o que está implícito historicamente 
e politicamente percebendo as reais intencionalidades textuais. O objetivo da pesquisa em questão é refletir sobre a 
proposta das citadas diretrizes curriculares, referentes à leitura, relacionando-as à prática docente nas séries finais 
do ensino fundamental em escolas públicas estaduais do litoral paranaense, analisando as opiniões e experiências 
de professores e professoras de língua materna, bem como de outras disciplinas, considerando para tal análise 
também a realidade e os anseios das escolas (aqui alunos, professores e demais membros) e das comunidades em 
que estão inseridas.
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, ENSINO FUNDAMENTAL, LEITURA 

TÍTULO: A LINGUAGEM ESCRITA E ORAL NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 
AUTOR(ES): ILSON DIAS DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho intenta mostrar os desafios da organização por ciclos de formação da reforma curricular realiza-
da no município de Cuiabá, publicado em 2000, denominada “Escola Sarã”. Balizando-se por teorias do desenvolvimento 
humano: Piaget, Wallon e Vygotsky, se estrutura a partir de três programas: Gestão em Movimento, Currículo na Diver-
sidade e Revitalizando a Formação, que envolvem mais de 10 projetos para as creches e escolas municipais: Além da Sala 
de Aula (ASA), Professor de Matemática: qual é o problema? Caracol, Abraço, Inclusão em evidência, Nossa terra, nossa 
escola, Conexão com os saberes, Escola Viva, Roda de Conversa, Avaliar. Das 27 capitais brasileiras, Cuiabá passou da 16ª 
posição em 2005, para a 13ª em 2007. A porcentagem de alunos que aprenderam o que era adequado para cada ano superou 
a meta estimada pelo MEC. No 5º ano a meta para o ano de 2007 em Língua Portuguesa foi de 20,1% sendo alcançados 
20,4% e em Matemática a meta foi de 8,5% sendo alcançados 15,3%. Os anos iniciais têm recebido relevante importância 
do poder público municipal, com olhos no futuro desses alunos. Essa melhoria ocorreu tanto em aprovação quanto em 
desempenho. O indicador de aprovação do 5º ano em 2005 foi de 87,0% subindo para 90,3% em 2007. Com relação ao 9º 
ano esse indicador passou de 75,7% em 2005 para 82,4% em 2007. As coletas dessas informações foram feitas nos arqui-
vos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. A busca por melhoria educacional de Cuiabá resultou-se no “Plano 
Educação na Diversidade”. Contemplando 53 mil alunos da rede pública municipal, destacam-se indicadores de acesso, 
permanência e progresso no processo educacional.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, LINGUAGEM EDUCACIONAL, INDICADORES DE MELHORIA 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO NAS PRÁTICAS DE LEITURA: A PESQUISA-AÇÃO EM 
UMA TURMADE 5º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): JANE PEREIRA COSTA 
RESUMO: O presente artigo contempla a abordagem da pesquisa do Mestrado em Educação Brasileira (2009-
2011), no programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Federal de Alagoas. Este trabalho de pesquisa 
na linha de Educação e Linguagem pretende fazer um diagnóstico nas práticas de leitura e a necessária intervenção 
pedagógica nessas práticas, na turma de 5º ano de uma escola pública. Essa pesquisa tem como objeto de investi-
gação, a intervenção pedagógica no ato de ler. Desta forma, se fará uma elaboração sistematizada do diagnóstico, 
contribuindo para a promoção de práticas favorecedoras da compreensão da leitura pelo aluno. A fundamentação 
está pautada em Kato, Braggio, Silveira, Kaufman, Silva, Cagliari, Kleiman e Villard. Quanto à metodologia, o tipo 
de pesquisa será qualitativa, tendo como abordagem a pesquisa-ação. No tocante aos instrumentos de pesquisa para 
a coleta de dados, forma selecionados a entrevista individual estruturada e semi-estruturada, questionários, testes 
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de compreensão de textos com os alunos e o teste Cloze. Estes elementos configuram uma pesquisa de mestrado 
voltada para uma preocupação maior da parte mestranda, a respeito dos alarmantes índices apontados nos exames de 
avaliação nacional em torno das habilidades de leitura dos alunos do Ensino Fundamental, situação que há décadas 
vem se traduzindo através dos índices de analfabetismo funcional e absoluto no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DIAGNÓSTICO, INTERVENÇÃO 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 5

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: CRÔNICA NA SALA DE AULA: LEITURA SEMIÓTICA
AUTOR(ES): JOSÉ FERNANDO CURSINO, ROSÁLIA MARIA NETTO PRADOS 
RESUMO: Este trabalho trata, à luz da Semiótica, de uma leitura da crônica, sob uma perspectiva interdisciplinar, para um 
estudo mais aprofundado de seus efeitos de sentido e discursos na sala de aula. Por conseguinte, o nosso propósito é apre-
sentar respostas considerando os questionamentos sobre a leitura do gênero e assegurar para o aluno nas aulas de Língua 
Portuguesa que a crônica não é apenas um texto curto, de linguagem “digestiva”, desprendida nas folhas dos jornais ou das 
revistas, mas um texto denso e significativo. Trata-se, sobretudo, de uma criação poético-literária que permite ao autor ex-
ternar em poucos parágrafos, além de toda sua criatividade, também manifestar sua visão de mundo e suas ideologias. Este 
trabalho tem por objetivos estudar e compreender a narrativa do discurso manifestado, percursos dos sujeitos e as relações 
interdiscursivas que perpassam as diferentes linguagens da crônica, bem como a linguagem literária, para uma reflexão 
sobre os processos de leitura. Para esta análise, foram selecionados trechos da crônica A Roda, de Moacir Scliar, publicado 
em 06 de fevereiro de 2006, na Folha de São Paulo. A metodologia deste trabalho fundamenta-se na teoria semiótica grei-
masiana, na análise das etapas do percurso do sentido dos discursos, a narrativa, a discursiva e a semântica profunda. Esta 
análise permite a reconstrução do processo discursivo da crônica e de valores do contexto sociocultural brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: CRÔNICA, DISCURSOS, LEITURA SEMIÓTICA 

TÍTULO: PROJETO HISTORIA DA GENTE
AUTOR(ES): JOSIANE PERUSSI 
RESUMO: O Projeto História da Gente é um programa de educação para a cidadania, realizado pela Fundação Palavra 
Mágica em parceria com as escolas públicas e com grupos de Terceira Idade que visa o resgate e a valorização da história 
da cidade de Ribeirão Preto através da literatura. Estimula a leitura e incentiva o trabalho dos professores enquanto agentes 
de leitura e da produção escrita. Foi implantado em 2003 e desde então beneficia estudantes do Primeiro Ciclo do Ensino 
Fundamental das escolas públicas do município. Em sete anos, o Projeto distribuiu mais de 7.000 livros, contemplou 10.500 
crianças, 350 professores e 19 escolas públicas. As estratégias de ação do projeto são: Instalação de minibibliotecas nas salas 
de aula facilitando o acesso ao livro e o estimulo a leitura. Os livros do acervo têm como temas a história da cidade, noções 
de cidadania, participação social e identidade pessoal e local. Workshop para professores com apresentação, discussão e 
orientação de como desenvolver o projeto em sala de aula, atividades diversas a partir da literatura inserindo-as na progra-
mação curricular. Contação de Histórias para as crianças, nas escolas, com grupos da terceira idade que contam a história 
do município a partir de suas perspectivas e trajetórias de vida; Produção literária e artística dos alunos que são estimulados 
a desenhar e a escrever sobre o que aprenderam. Cartões postais produzidos pelas crianças para distribuição à população 
em comemoração ao aniversário da cidade e Publicação de Coletânea dos trabalhos produzidos em cada sala de aula. Em 
2007, o Projeto História da Gente recebeu a certificação de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil e o 1º lugar do 
Prêmio Cultura Viva promovido pelo Ministério da Cultura e coordenação técnica do CENPEC.
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO DA HISTORIA LOCAL, CIDADANIA, LITERATURA 

TÍTULO: A TRADIÇÃO ORAL E A FORMAÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): JURACY ASSMANN SARAIVA 
RESUMO: A leitura na escola pode ser um momento de encontro, de trocas de experiências afetivas e cognitivas que 
enriquecem, não somente o aluno, mas também o professor. Para isso, basta que o professor recupere a criança que 
ele um dia já foi e estabeleça com seus alunos uma via de mão dupla, acolhendo o conhecimento que eles trazem para 
a escola e com eles dividindo sua experiência de aprendiz. Esta comunicação expõe o resultado de um programa de 
leitura e de escrita, que transita da literatura oral para o universo da produção artística. O aproveitamento da bagagem 
cultural dos alunos - quadras, trava-línguas, adivinhas e narrativas folclóricas - constitui a base para o estabelecimento de 
uma proposta pedagógica em que os professores acolhem o conhecimento que as crianças trazem para a escola e com 
elas compartilham sua experiência. A proposta, desenvolvida nos municípios de Dois Irmãos e Morro Reuter, contribui 
para a construção de uma bem-sucedida história de leitura, ao valorizar a identidade sociocultural das comunidades nela 
envolvidas; ela legitima o conhecimento já instalado, estimula a leitura de novos textos e desenvolve a criatividade e o 
senso crítico de alunos e de professores. Assim sendo, institui uma relação amistosa dos alunos com a prática da leitura 
e aposta na formação efetiva do leitor, sujeito para quem a leitura deixa de ser uma atividade ocasional para integrar-se 
a sua vida como uma necessidade imperiosa.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CULTURA ORAL, FORMAÇÃO DO LEITOR 
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TÍTULO: CLUBE DE LEITURA PALAVRA MÁGICA
AUTOR(ES): LUCIANA PASCHOALIN, GALENO AMORIM 
RESUMO: Em resposta ao diagnóstico e análise dos dados sobre o comportamento leitor da população brasileira feitos 
pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a Fundação Palavra Mágica – mantenedora do Observatório do Livro e da 
Leitura, que coordenou o referido estudo – passou a elaborar propostas para ajudar a modificar a realidade mostrada. Para 
tanto, criou um projeto-piloto chamado Projeto Clube de Leitura Palavra Mágica, que consiste na implantação de 100 
clubes de leitura no município de Ribeirão Preto (SP) e monitoramento das práticas de leitura. Cada clube possui entre 10 
e 20 membros com algum tipo de afinidade entre si que se propõem a ler um mesmo livro por mês e ter encontros pre-
senciais para falar sobre a leitura realizada. Os livros são emprestados pela Fundação Palavra Mágica. Uma vez por mês são 
realizados encontrados com autores. O objetivo é fomentar a prática social da leitura. O público-alvo são jovens e adultos 
alfabetizados: alunos do Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), e oficinas de leitura e escrita; funcionários de 
empresas, membros de categorias profissionais, vizinhos, usuários de espaços públicos (bibliotecas, escolas, centros cultu-
rais, projetos e programas, postos de saúde, igrejas, clubes de serviço, sindicatos, presídios, asilos etc.) e grupos com algum 
tipo de afinidade, seja cultural, profissional, religiosa, política etc. Os livros são distribuídos um mês antes e devolvidos no 
encontro mensal para serem utilizados em rodízio por outros clubes. Os coordenadores-voluntários recebem materiais e 
formação. Os membros registram suas experiências no blog do projeto e tem seu comportamento leitor permanentemente 
monitorados, inclusive com pesquisas qualitativas, para avaliar o impacto da ação. 
PALAVRAS-CHAVE: RETRATOS DA LEITURA , CLUBE DE LEITURA, PALAVRA MÁGICA 

TÍTULO: ESPANTALHOS E O TEMA DA LIBERDADE: O USO DAS ARTES CÊNICAS COMO 
EMBASAMENTO PARA A LEITURA DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO. 
AUTOR(ES): LUIZ ROBERTO ZANOTTI 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir de um olhar investigativo sobre a 
“falta de interesse” na leitura de filosofia por parte dos alunos de uma escola de ensino médio da rede estadual pública 
do Paraná. O principal resultado obtido na investigação, foi o fato de que os alunos, acostumados a lerem uma literatura 
eminentemente “didática”, tinham sérios problemas de interpretação ao se depararem com a leitura filosófica; que com as 
devidas reservas, pode ser aproximada ao conceito de “literatura aberta” de Wolfgang Iser (1999), uma literatura na qual 
o leitor é convidado a colocar a serviço da interpretação, todo um acervo que envolve leituras passadas, autores, gênero, 
estruturas literárias, ou seja, tudo aquilo que leu, rearranjando as informações para interpretar. Dessa forma, cientes que 
diferentemente da alfabetização, a formação do leitor é uma atividade que nunca acaba e que − como um leitor pode ter 
prazer naquilo que não se conhece? − decidimos pela estratégia de apresentar para os alunos um vídeo do espetáculo teatral 
Espantalhos − que trata sobre o trajeto de um espantalho até atingir a liberdade −, para servir como “um pequeno acervo” 
(embasamento) para a leitura do texto sobre “Sartre e a liberdade” presente no livro Fundamentos da Filosofia, de Gilberto 
Cotrin. Os resultados, de uma forma geral foram muito interessantes, com os alunos, após assistirem o vídeo, terem pre-
parado (lido) o texto, o que pode ser verificado pelo alto grau de participação, seja através da discussão do tema, seja pela 
elaboração de redações, que trouxeram pensamentos bem condizentes com a filosofia existencialista de Sartre, tais como: 
“Às vezes achamos que somos livres, mas como não sabemos realmente o que é ser livre, acabamos nos contentando com 
a situação sem tentar modificá-la”.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA DA PONTE, FILOSOFIA, TEATRO 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 6

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: A PRÁTICA (E A CONCEPÇÃO) DE LEITURA EM LÍNGUA MATERNA E EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): MAÍRA MENDES MAGELA 
RESUMO: A pesquisa Lectura: Leitura: Lecture – A prática (e a concepção) da leitura em língua materna e em língua es-
trangeira tem seu propósito de análise ancorado na observação e na análise de procedimentos escolares adotados em nível 
do ensino fundamental, quanto à constituição do indivíduo leitor, bem como da relação – e em que grau de relação – de 
interdependência entre o ensino de uma e o de outra língua. Em um segundo viés de observação, pretende-se contrastar e 
conjugar os resultados daí decorrentes, buscando definir em que medida se harmonizam ou diferenciam quanto à utilização 
dos resultados da pesquisa “Lectura: Leitura: Lecture – temas e gêneros textuais”. Esse subprojeto, em desenvolvimento, 
aponta que uma pedagogia conjugada, face a face uma e outra língua, é francamente favorável à prática escolar e à aprendi-
zagem autodidata. O locus escolhido para investigação são as aulas de língua materna e língua estrangeira da 7°série B, da 
EFF Dr. Hélio Ferraz, da rede municipal da Serra, Espírito Santo. A metodologia adotada se desenvolve pela observação 
e registro da prática de leitura e análise dos aspectos pertinentes no desenvolvimento das aulas e, por último, pela revisão 
da literatura relativa à temática.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICA ESCOLAR, TRADUÇÃO 
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TÍTULO: ESCOLA, O ENSINO DA LEITURA E A LITERATURA INFANTIL: CONSONÂNCIA DE 
VOZES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR
AUTOR(ES): MARCELA COLADELLO FERRO 
RESUMO: Com os resultados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes – PISA (2003), detectou-se pelo 
mundo uma crescente preocupação com as relações estabelecidas entre os leitores e o material escrito. Em geral, constata-
se que a leitura ainda é pouco presente no cotidiano da população brasileira. Os estudantes por sua vez, apenas a realizam 
como atividade obrigatória. Pesquisas nacionais e internacionais vêm retratando essa reincidente realidade. Tais questões 
sobre a leitura têm ocupado cada vez mais lugar privilegiado nas agendas governamentais. No entanto, apesar de todo o 
investimento, os índices de competências em leituras são baixos. O presente trabalho objetiva divulgar a pesquisa referente 
ao Projeto “Literatura na escola: espaços e contextos. A realidade brasileira e portuguesa”, em andamento desde 2006, 
realizada na região do oeste paulista, no CELLIJ- (Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil de Presidente 
Prudente). É pensando na problemática que o projeto lançou-se ao desafio de estudar a contribuição que pode oferecer a 
literatura infantil e juvenil para a efetiva formação do leitor. A pesquisa metodologicamente configura-se em três momentos 
distintos: 1) levantamento de dados quantitativos, por meio de uma pesquisa etnográfica, a fim de verificar quais livros de 
literatura infantil-juvenil existe nas escolas; 2) coleta de dados de natureza qualitativa para que possam ser compreendidos 
os valores, diferenças e semelhanças manifestadas pelas crianças na recepção de obras literárias; 3) a pesquisa-ação, que 
visará a propor e implantar, nas escolas selecionadas, um programa de leitura baseado no trabalho com textos literários na 
sala de aula e nas bibliotecas escolares. Os resultados parciais da pesquisa, que caminha na terceira fase, apontam que se faz 
necessário que a leitura seja ensinada na escola, não apenas incentivada. Posto isso, assinala-se a importância da formação 
teórica de professores mediadores, contribuindo para a efetiva formação de leitores.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA, ENSINO DA LEITURA, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: A LUDICIDADE COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO DA 
LECTO-ESCRITA DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
AUTOR(ES): MARCELO LUIS RONSONI 
RESUMO: Esse trabalho apresenta uma pesquisa que teve início em agosto de 2004, cuja proposta nasceu da necessidade 
de investigar o processo de construção de conhecimento das crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem em 
uma escola pública estadual do Município de Santa Maria. Desta forma, a pesquisa propõe como campo de investigação 
um ambiente de aprendizagem dentro de uma escola pública estadual, cuja construção é parte desta proposta. Este am-
biente serve como espaço de atuação do grupo de estudos e pesquisa, para proceder a coleta de dados sobre o objeto de 
estudo, que é a construção da lecto-escrita dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, alunos estes que são 
discriminados na escola e na sociedade por essas dificuldades. Desta forma, destacamos como problema de pesquisa: como 
o uso de metodologias diversificadas, lúdicas e criativas pode possibilitar a construção da lecto-escrita dos alunos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental com dificuldades de aprendizagem de uma escola pública estadual da região de abrangência 
da UFSM? A metodologia proposta adota os princípios da pesquisa participante, que prevê a realização de uma abordagem 
qualitativa diante da coleta de dados. A inserção na escola acontece três vezes durante a semana: segunda-feira, quarta-
feira e sexta-feira. A cada quinze dias o grupo, que agrega pesquisadores, bolsistas e professores participantes, reúne-se 
sistematicamente para analisar teoricamente as experiências vivenciadas, com a finalidade de estudar os saberes e práticas 
presentes tanto no currículo escolar, quanto nos currículos de formação de professores. Os resultados encontrados eviden-
ciam a importância de adotarmos práticas lúdicas na sala de aula, pois acreditamos que a construção do conhecimento da 
lecto-escrita não pode estar restrita a normas e conceitos pré-determinados por alguém, nem tampouco a metodologias de 
trabalho que sejam impostas aos alunos como verdades absolutas, queimando etapas de aprendizagens construídas pelos 
próprios educandos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CURRÍCULO, LUDICIDADE 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DA LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DA HORTA 
AUTOR(ES): MARIA LUCIA MARTINS 
RESUMO: Nessa comunicação pretendo apresentar um trabalho realizado com alunos do Ciclo I em uma escola muni-
cipal de Campinas. Através de um projeto de pesquisa com a Horta da escola, busco desenvolver interdisciplinarmente, 
situações de conflito que levem as crianças sentirem a real necessidade de desenvolver a leitura e a escrita, percebendo 
assim a função social da escrita. Através da metodologia científica, trabalho com a temática de projetos para desenvolver as 
várias áreas do conhecimento de um modo criativo e investigativo. Estou sempre indo ao encontro dos interesses das crian-
ças e também lhes proporcionando oportunidades para a ampliação de suas experiências através da interdisciplinaridade, 
transversalidade e a inserção cultural. Está sendo um modo prático e enriquecedor de vincular o aprendizado escolar aos 
interesses e preocupações das crianças, aos problemas que surgem no dia-a-dia, na comunidade, a realidade fora da escola, 
as questões familiares e culturais do grupo. Desenvolvo esse trabalho com o objetivo de propiciar a todos os educandos as 
mesmas oportunidades na construção da leitura-escrita, na ampliação do conhecimento e na possibilidade de se tornarem 
pesquisadores. Ainda porque, ao trabalhar com projeto de pesquisa, possibilitei aos alunos que estão em grupos dos saberes 
diferenciados, a participação de todos nas atividades que são dirigidas ao coletivo, sempre respeitando os momentos e as 
fases de cada um.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETO, PESQUISA, INTERDISCIPLINARIDADE 

TÍTULO: PROJETO QUEM NÃO LÊ, NÃO ESCREVE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL DE 
RESPONSABILIDADE SOCIA 
AUTOR(ES): MARILENE DA ROSA LAPOLLI 
RESUMO: O projeto “Quem Não Lê, Não Escreve”, teve seu início de implementação em 2001. Seu objetivo é es-
timular a leitura de temas transversais (Ética, relações intra e interpessoal, liderança, dentre outros), buscando superar 
a formação tecnicista e qualificar as produções científicas. O Projeto é considerado pioneiro na Universidade, e um 
diferencial no Curso. Em 2007, ultrapassou os muros da Universidade, e passou a ser implementado em Empresas 
da Região. A instituição pioneira na região de Criciúma foi a Anjo Tintas e Solventes, envolvendo 259 funcionários. 
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Na região de Tubarão, em 2008 a Marielle Livraria e Papelaria,envolvendo 28 funcionários, foi quem ousou. Esta ação 
destaca-se pela interinstitucionalidade de responsabilidade social, estimulando numa via de mão dupla, os gestores, 
professores e acadêmicos do Curso tanto no ensino como na pesquisa, bem como os envolvidos das Instituições par-
ceiras, a desenvolverem o gosto pela leitura, para o desenvolvimento de talentos e formação de líderes. Considerando os 
avanços nos anos de 2007/2008, com diversos desdobramentos, dentre eles: a edição de um livro que relata a história do 
Projeto no Ensino e na pesquisa desde 2001, e registra as atividades de 2007 na Empresa Anjo, na região de Criciúma, 
com o lançamento em maio de 2009, um concurso literário envolvendo os alunos da Escola Pe. Miguel Giacca, a ini-
ciativa de inscrição de dois projetos acadêmicos no Programa Unisul de Iniciação Científica( PUIC ), a adesão de cinco 
acadêmicos e seis professores voluntários, uma pesquisa de Marketing, orientada na Unidade de Imbituba, para verificar 
o grau de satisfação dos professores e acadêmicos em relação ao projeto, a participação da Academia Tubaronense de 
Letras e a iniciativa de uma mestranda de Ciências da Linguagem, graduada em Letras, em ser voluntária. Considerando 
o Ensino-Pesquisa e Extensão, o projeto atinge diretamente mais de 1500 pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 7

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: PROJETO LER É SABER: O TEXTO LITERÁRIO E A FORMAÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): MARINÊS ANDREA KUNZ, DANIEL CONTE 
RESUMO: A leitura de textos literários nem sempre é contemplada na prática escolar. Isso se dá, muitas vezes, em função 
da precariedade das bibliotecas escolares, pelo despreparo dos professores e até mesmo por concepções equivocadas de 
leitura e de formação de leitores. Diante dessa realidade, são necessários projetos de leitura que proporcionem, de um lado, 
material de leitura e, de outro, cursos de formação continuada para professores, tanto os das séries iniciais como os de 
Língua Portuguesa. Nesse sentido, os Cursos de Letras do Centro Universitário Feevale e da FACCAT – Faculdades de Ta-
quara, em parceria com o Grupo Editorial Sinos, no Rio Grande do Sul, promovem, junto a mais de quarenta municípios, 
o Projeto Ler é Saber, que tem como objetivo desenvolver o gosto pela leitura de textos literários por alunos do Ensino 
Fundamental. Para isso, elaboram-se três fascículos ao ano com textos literários cedidos por escritores e editoras, que são 
adquiridos a preço de custo pelas redes municipais e por escolas estaduais, comunitárias e particulares. As Instituições de 
Ensino Superior oferecem gratuitamente workshops, destinados aos professores das redes participantes, em que são abor-
dadas teorias de leitura e de análise textuais, que fundamentam as sugestões de atividades com os fascículos em sala de aula. 
O projeto, ao longo de seis anos, tem obtido resultados muito positivos, que se evidenciam pelo relato dos professores e 
pelas produções textuais e artísticas desenvolvidas nas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: MEDIANDO A LEITURA: RUMO À AUTONOMIA DO LEITOR
AUTOR(ES): MÁRCIA REGINA MACEDO, MARISA ARAÚJO DA SILVA OLIVEIRA, MÁRCIA MARIA 
DE ALBUQUERQUE, SIMONE DA SILVA RAMOS, SONIA ANGÉLICA SANCHES SILVA 
RESUMO: O artigo propõe relatar experiências de um grupo de educadoras da Rede Municipal de Andradina que, após 
a participação em um Projeto de Extensão Universitária, em 2007, desenvolvido pelas FIRB “Faculdades Integradas Rui 
Barbosa” intitulado “Rodas de leitura: uma proposta de leiturização social” cuja proposta foi a de formação de mediadores 
de rodas de leitura, apresentou um projeto de formação de educadores. O Projeto Mediando a leitura: rumo a autonomia 
do leitor objetivou a formação de mediadores de rodas de leitura que atuam como professores nos Centros de Educação 
Infantil (CEI); Educação Infantil (EMEI); Ensino Fundamental I (EMEF). Ao todo foram 80 educadores dos 7 Pólos 
de Ensino, com o compromisso de implementar ações inovadoras que ampliem o repertório dos leitores por meio de 
estratégias de leitura. O referido Projeto, desenvolvido em 2008, teve como pressuposto a leitura como uma prática social e 
suas relações com o ensinar e aprender na escola, que tem um papel fundamental e a ela cabe a função de formar leitores e 
produtores de textos para o exercício da cidadania. Porém, é necessário buscar, por meio de formação continuada, atualizar 
seus atores, sobretudo os professores, a fim de que se apropriem de condições teórico-metodológicas sem as quais não será 
possível uma escola de qualidade que atenda às emergências da sociedade contemporânea que exige, cada vez mais, leitores 
autônomos. Enfim, o desafio da escola pública é grande, porém este projeto mostrou a todos os envolvidos que existem 
caminhos que possibilitam o cumprimento de sua tarefa.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO , FORMAÇÃO CONTINUADA, CIDADANIA 

TÍTULO: PROJETO NOSSO LIVRO
AUTOR(ES): MICHELLE GUIDI GARGANTINI PRESTA, RENATA SANT’ANA FORCHETTI 
RESUMO: Esse projeto foi desenvolvido numa escola municipal de Educação Infantil do interior de São Paulo, durante 
o ano de 2008, nas turmas de 3 a 6 anos. No primeiro semestre, em cada turma foi planejado a contação de uma história 
por dia, e após eram realizadas atividades de linguagem oral e escrita, artes e expressão corporal, tudo relacionado ao tema 
ouvido pelas crianças. Nas turmas de 5 e 6 anos, como lição de casa, os alunos levavam livros de literatura infantil que deve-
riam ser lidos com os pais e depois socializado na roda de conversa. Na sala de aula, os alunos também eram estimulados a 
escolher um livro ou gibi, no Cantinho da Leitura, no momento das atividades independentes. Nesse primeiro momento o 
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objetivo era o incentivo e o gosto pela leitura, apresentando diferentes gêneros literários e estimulando o contato com a lin-
guagem formal. No segundo semestre do mesmo ano, objetivo foi desafiar cada turma a escrever e ilustrar o próprio livro, 
tendo o professor como escriba. A roda de conversa, era o momento mais precioso, onde as idéias fluíam e os personagens 
surgiam. O professor tinha a oportunidade de avaliar a fala e compreensão de cada aluno, além de estimular a criatividade 
e a linguagem oral. Em nenhum momento o projeto ficou desvinculado dos objetivos propostos pelo Currículo Municipal 
de Educação, e sim foi um meio encontrado para trabalhar todas as áreas do conhecimento, propostas no RCNEI, mas 
de maneira significativa para as crianças. Vale ressaltar que cada turma fez o livro de acordo com as reais possibilidades de 
conhecimento, aprendizado e autonomia. Com os livros nas mãos pudemos observar nossos objetivos sendo plenamente 
alcançados, além do incentivo a serem leitores ativos e amantes de um bom livro.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: DA “SEMANA DE ARTE MODERNA” À “SEMANA JUCA MULATO”
AUTOR(ES): NILCE CAMILA DE CARVALHO 
RESUMO: Partindo da publicação do poema “Juca Mulato“ (1917), do escritor modernista Menotti del Picchia (1892-
1988), e da sua eminente importância para a Semana de Arte Moderna de 1922, objetiva-se expor, com base na sociologia 
da literatura e na estética da recepção, um panorama de leituras iniciado com alguns críticos e intelectuais quando da publi-
cação do poema, à (re)leituras, escritas e pictóricas, feitas por crianças e adolescentes na cidade de Itapira em decorrência 
do projeto intitulado “Semana Juca Mulato”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Casa Menotti del Picchia, 
com a finalidade de difundir a obra do autor, a relação do poeta e de sua obra com a cidade, bem como desenvolver nos 
participantes o gosto pela leitura. Pretende-se com essa comunicação analisar não só a proposta do projeto pedagógico di-
recionado às escolas municipais, estaduais e particulares de ensino fundamental e médio, mas também os resultados a partir 
dos trabalhos premiados e do evento cultural que encerra o projeto. Nesse sentido, ainda serão demarcadas nos referidos 
trabalhos, a presença e/ou ausência de diversos elementos a que o poema remete, tais como: o drama da personagem Juca 
Mulato, a poeticidade, o momento histórico por ele vivido e as referências às práticas culturais veiculadas, sobretudo do 
caipira paulista.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, RELEITURA, CULTURA 

TÍTULO: “CAFÉ COM LEITURA“: UMA PROPOSTA DE INCENTIVO E ANÁLISE DA LEITURA 
CURRICULAR E SEU EXERCÍCIO ENQUANTO PRÁTICA DISCURSIVA.
AUTOR(ES): NIRCE APARECIDA FERREIRA SILVERIO 
RESUMO: Café é bebida escura de especial sabor, cujo cultivo e comercialização têm importante papel na história brasi-
leira. Tomar um café é, muitas vezes, mais que um momento de degustar a bebida, mas de encontro, de diálogo. E se pen-
sarmos de forma mais local, vemos que é o nome de um lugar marginalizado. A partir destas considerações, estruturamos 
um projeto onde buscamos refletir a respeito do trabalho com a leitura curricular e suas relações com a comunidade onde 
é/deveria se realizar. Nesta comunicação, portanto, relataremos proposições e atividades do projeto “Café com leitura”, 
desenvolvido em uma escola pública de Catalão-GO. Os livros de programas governamentais de incentivo à leitura (Bi-
blioteca da escola, Literatura em minha casa, livros de programas do FNDE e outros) foram o suporte material do projeto. 
Com base neste material, investigamos a operacionalização das hipóteses de que a) os alunos estão inseridos em práticas 
sociais em que a leitura curricular é desnecessária, b) incentivar a leitura curricular como prática social e discursiva fará 
com que os alunos leiam mais e que c) proporcionar momentos de leitura de forma descontraída e lúdica fará com que 
ela seja mais desejada. Apoiamo-nos teoricamente em conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, derivada dos 
trabalhos de Pêcheux e Foucault, tais como: arquivo, prática social e prática discursiva. Utilizamos a metodologia qualitativa-
interpretativista, coletando informações, estabelecendo diversos eventos sociais que envolveram leituras e fazendo análises 
dos elementos colhidos.
PALAVRAS-CHAVE: INCENTIVO À LEITURA, PRÁTICA SOCIAL , PRÁTICA DISCURSIVA 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 8

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: CONCEPÇÃO DE LEITURA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTOR(ES): NORMA BARBOSA NOVAES 
RESUMO: No início do ano de 2008, a Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo lançou uma proposta 
curricular para ser implementada de forma imediata em todas as escolas da rede pública. Para tanto, anteriormente pro-
duziu uma série de materiais que visavam a orientar diretores, coordenadores e professores sobre como desenvolver tal 
proposta. Em consonância com a abordagem dos PCNs, os componentes curriculares foram divididos em áreas, sendo o 
interesse para este estudo o trabalho com Língua Portuguesa e Literatura, enquadrado na área de Linguagens, Código e suas 
Tecnologias. Por uma necessidade de recorte mais específico, pretende-se aqui analisar apenas um dos materiais distribuí-
dos pela Secretaria: os “Cadernos do Professor”, que apresentam orientações pautadas, segundo a Secretaria, pela idéia de 
que “o centro da aula de Língua Portuguesa deve ser o texto, tendo como pressuposto o desenvolvimento de habilidades 
de leitura, de escrita, de fala, de escuta e as relacionadas ao uso da norma padrão da língua e outras variedades lingüísticas” 
(SEE, 2008:8). Com essa implementação já em andamento, há a necessidade de se investigar como o tema é abordado. 
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Assim, pretende-se discutir, com base em reflexões de autores contemporâneos, que concepção teórica embasa a visão de 
leitura apresentada no material em análise. Para tanto, foram selecionadas, dos referidos cadernos, atividades representativas 
de como os proponentes do material pensam a questão do desenvolvimento das habilidades de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: PROPOSTA CURRICULAR, LEITURA, HABILIDADES 

TÍTULO: O “SEGUNDO SEXO“ EM CLARICE LISPECTOR
AUTOR(ES): PAULA TATEMOTO, MÍRIAM GIBERTI PÁTTARO PALLOTTA 
RESUMO: Este trabalho faz parte de um projeto, originalmente para ser desenvolvido num total de dezesseis aulas, que 
tem como objeto principal de estudo alguns contos de Clarice Lispector e sua relação com outras produções que versam 
sobre a condição feminina (textos filosóficos, filmes, música etc.). Para este evento, fizemos um recorte e vamos abordar 
apenas a relação entre dois contos dessa autora brasileira e a obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Sendo assim, 
foram escolhidos os contos “Amor” e “A Bela e a Fera”, que serão utilizados sobretudo para apresentarmos os momentos 
epifânicos, isto é, momentos em que as personagens refletem sobre sua própria condição no mundo – e demonstrar como 
eles operam nas personagens uma conscientização de ser/estar no mundo. É possível também notar que essa conscienti-
zação ultrapassa o nível individual, enquanto representante da espécie humana, e relaciona-se à sua condição feminina, fato 
abordado por Simone de Beauvoir na obra citada acima. A partir das colocações da filósofa francesa, pretendemos apro-
fundar a reflexão sobre a situação do feminino nesses contos de Clarice Lispector e, ainda mais, sobre a situação da mulher 
na sociedade contemporânea. Dessa maneira queremos demonstrar como é possível fazer um trabalho interdisciplinar que 
tenha como veio condutor a literatura, que proporciona uma discussão e uma reflexão sobre questões que permanecem 
tanto no que diz respeito à história dos gêneros como à sociedade ocidental contemporânea.
PALAVRAS-CHAVE: INTERTEXTALIDADE, FILOSOFIA E LITERATURA, MULHER CONTEMPORÂNEA 

TÍTULO: LIBERDADE E POESIA NA CONSTRUÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): PAULO DEMETRIO POMARES DA SILVA 
RESUMO: Este artigo pretende apresentar a experiência do Projeto Jovens Leitores, desenvolvida na Escola Municipal 
Professor Florestan Fernandes, na comunidade Parque Verde, no bairro do Bengui em Belém do Pará. Esta comunidade, 
fruto das muitas ocupações desordenadas que existem em Belém, conta com uma precária infra-estrutura de educação, 
transporte, saneamento e segurança, além da ausência de espaços de cultura e lazer como: cinemas, teatro, bibliotecas etc. 
Há no bairro um grande número de desempregados e de trabalhadores informais e a renda média dos moradores é de meio 
salário mínimo. Em 2002, constatamos o grande distanciamento das crianças e jovens da escola em relação aos livros e a lei-
tura. Tivemos então a iniciativa de desenvolver ações de incentivo à leitura e a escrita, começando pelas rodas de conversas, 
rodas de leitura e a organização de um baú com livros de literatura para empréstimo. Nestas atividades, as crianças explora-
vam o mundo sonoro e rítmico dos textos literários e posteriormente socializavam (e socializam) estas vivências através de 
recitais poéticos em saraus na escola, em feiras de livros e em outros eventos culturais. No decorrer deste tempo realizamos 
várias oficinas de produção de textos, recitais, em outras escolas do bairro e em eventos para formação de professores. 
Dentre os resultados do projeto, citamos: um jornal escolar, a criação do Grupo Artístico À Flor da Voz, a formação de 
agentes multiplicadores de leitura, e a construção de três livros artesanais com poemas e narrativas dos próprios alunos, 
apresentados à comunidade da escola em tardes de autógrafos.
PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE, POESIA, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: A NOVA PROPOSTA CURRICULAR NO ESTADO DE SÃO PAULO: COMO PROFESSORES 
ESTÃO TRABALHANDO COM A “REVISTA DO PROFESSOR“
AUTOR(ES): RENATA FERNANDES MADRUGA 
RESUMO: Existe uma preocupação geral pela melhoria do ensino, em particular da matemática, verificada pelo número 
de pesquisas e projetos educacionais realizados com esta finalidade. As novas tendências da educação apontam que o 
professor deve fazer uso de uma pedagogia que busque desenvolver instrumentos de indagação e problematização das 
situações, de descoberta, escolha e integração das informações disponíveis para construir um conhecimento significativo 
ao aluno. Os PCNs de matemática consideram essencial que os alunos saibam trabalhar em equipe, consigam argumentar, 
defender pontos de vista de forma coerente, entre outras considerações. No bojo dessas discussões, em 2008, a Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo anunciou a implantação da Nova Proposta Curricular para alunos de 5ª a 8ª séries 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado e apresentou o material, constituído pela Revista do Professor, que 
enviou às unidades de ensino para orientação dos professores. Em 2009, foi enviado aos alunos o Caderno do Aluno, com 
as atividades propostas na Revista. Muitas críticas têm sido feitas ao material, erros conceituais são apontados e divulgados 
na mídia. É extremamente importante lembrar que, para uma nova proposta, é necessário acompanhar o seu desenvol-
vimento, verificando todas as fases de sua implementação, a fim de corrigir metas e rever processos. O objetivo a que se 
propõe este trabalho é verificar a visão de professores de matemática, da região de Campinas, a respeito da implementação 
desta nova proposta curricular. Para isso, será inicialmente feito um questionário aos professores, que servirá de base para 
a seleção de quatro docentes a serem entrevistados. A pertinência e a relevância de uma nova proposta para o ensino nas 
escolas públicas são decisivas para que o acesso a elas proporcione uma oportunidade real de aprendizado. Espera-se que 
os resultados possam contribuir para subsidiar a avaliação da nova proposta.
PALAVRAS-CHAVE: REVISTA DO PROFESSOR, CURRÍCULO, NOVA PROPOSTA CURRICULAR 

TÍTULO: A TOMADA DE DECISõES A PARTIR DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO XADREZ 
AUTOR(ES): ROGÉRIO DE MELO GRILLO 
RESUMO: O presente trabalho buscou investigar saberes relacionados com a prática do jogo de Xadrez como instru-
mento pedagógico, em especial abordar a tomada de decisões dos alunos diante problemas nos diferentes momentos da 
partida (meio-jogo e finais) e as estratégias traçadas por estes. Objetivou-se investigar: as decisões dos alunos em diferentes 
momentos criados durante a partida, bem como o levantamento de hipóteses, o raciocínio lógico e a criação de estratégias 
na resolução destes problemas. O trabalho foi realizado com alunos do 8º ano do ensino fundamental durante as aulas de 
Xadrez na Escola Municipal Oilda Valério Silveira Coelho (Fazenda Santa Luzia), município de Passos/MG. Os dados fo-
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ram produzidos através de registros escritos, narrativas orais e escritas dos sujeitos. E foi-se analisado as seguintes questões: 
análise do problema, levantamento de hipóteses, criação de estratégias e seleção de uma possível estratégia para a solução 
do problema. Este trabalho procurou não abordar apenas as questões mencionadas em relação as situações-problema, mas 
também um olhar voltado para a postura dos alunos diante dos mesmos, entrando ai a questão da tomada de decisão diante 
as possibilidades que as situações do jogo proporciona. Este trabalho procurou através do ambiente lúdico do jogo analisar 
questões voltadas para um possível desenvolvimento do raciocínio lógico, autonomia, trabalho em equipe e todo conteúdo 
advindo das situações-problema xadrez.
PALAVRAS-CHAVE: TOMADA DE DECISÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, JOGO DE XADREZ 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 9

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 12

TÍTULO: ALÉM DA VOCALIZAÇÃO E DA TAREFA: A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL
AUTOR(ES): ROSARIA DE FÁTIMA BOLDARINE 
RESUMO: A idéia de produção deste texto surgiu após a análise de algumas entrevistas que estão sendo realizadas com 
professores da escola pública para a produção de uma dissertação de mestrado. Os professores entrevistados tiveram sua 
formação inicial e superior entre as décadas de 70 e 80 e permanecem até os dias atuais atuando na escola pública. 
Ao iniciarem-se as análises foi-se percebendo que uma das falas recorrentes nestas entrevistas é a de que a escola pouco 
influenciou estes professores em relação à leitura e que o grupo (família, amigos, colegas de trabalho) sempre teve uma 
importância maior no caminho que os levou aos livros. Pensando nisto, este trabalho procura discutir a questão da leitura 
não apenas como algo que pode ser imposto, exigido, cobrado, mas como algo que faz o indivíduo pertencente a um grupo, 
apresentando a leitura como prática social e cultural, além de pensar quais razões contribuem para que a escola, muitas ve-
zes, fracasse em seu papel de incentivo à leitura. Utilizando como subsídios as teorias dos capitais de Pierre Bourdieu, além 
de textos de Foucambert, Smith, Chartier, entre outros, este texto busca apontar alguns indicadores da importância da leitu-
ra como prática social e cultural, além de apresentar algumas possibilidades para se discutir a questão da leitura na escola. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICA SOCIAL, ESCOLA 

TÍTULO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-PRATICAS DO ENSINO DA LEITURA EM ESCOLAS PÚBLICAS 
SUL-MATOGROSSENSE
AUTOR(ES): ROSIMERI DA SILVA PEREIRA 
RESUMO: Considerando o clima de modernização, atual valorização do progresso técnico científico aliado a comple-
xidade da ambiência cultural, das dimensões sociais, econômicas e políticas, a presença maciça de produtos científicos e 
tecnológicos, a multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano e contraditoriamente a aguda crise na capacidade de 
compreensão de textos escritos denunciada por diversas fontes de pesquisas este trabalho constitui-se num esforço de 
compreender e analisar o ensino de leitura na escola no contexto atual tendo em vista a necessidade de redimensionamento 
da prática pedagógica explicitada neste setor. Neste caso considera-se na analise os os dados de entrevistas emitidas por 
professores das series iniciais de 4 escolas publicas municiapais alem da observação direta de 4 salas de aulas com o intuito 
de tentar responder as seguintes questões: a)Que papel desempenha o professor das series iniciais nas aulas de leitura - um 
docente mediador no processo de leitura que se utiliza de praticas responsáveis pelo desenvolvimento do interesse, estimulo 
e aprendizagem da leitura ou apenas um mero reprodutor de conhecimento? b) Qual a sua concepção de leitura? c) Que 
objetivos são estabelecidos para o ensino de leitura? d) que experiências e atividades de leitura são desenvolvidas em sala de 
aula? O referencial que orienta a análise fundamenta-se nas categorias assim formuladas: pressupostos epistemológicos da 
leitura - praticas de ensino da leitura nas series inicias – modernização urbano – industrial. Fundamentado nos pressupostos 
teóricos de autores como: - Faria (2005), Martins (1982), Marcuschi (2005) Lajolo (1987), Soares (1987), Schneuwly (2004), 
Zilberman (1999), dentre outros – este tabalho recupera e destaca as continuidades e rupturas, avanços e dificuldades na 
pratica do ensino da leitura nas escolas publicas municipais da cidade de Campo grande, MS.
PALAVRAS-CHAVE: PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS DA LEITURA, PRATICAS DE ENSINO DA LEITURA , 
SERIES INICIAIS 

TÍTULO: LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR: UM ESTUDO COM ALUNOS DA SALA COMUM E 
DA SALA DE RECURSOS
AUTOR(ES): SHEILA ROSSANA FERNANDES CORRÊA PAVESI 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo investigar o interesse pelo livro dos alunos de 5ª série do ensino básico. 
Buscou-se verificar se há diferença significativa entre as manifestações a respeito do interesse pela leitura dos alunos que 
frequentam uma classe comum e alunos que frequentam uma sala de recursos de 5ª a 8ª séries - Área Mental e Distúrbio 
de Aprendizagem. Esta pesquisa observou as atitudes e interesses pelo livro de setenta alunos da 5ª série, sendo destes, 
8 alunos atendidos pela sala de recursos. O trabalho tem um caráter teórico e experimental. No campo teórico, baseado 
em uma perspectiva histórico-cultural, estudou-se a importância da linguagem como mediação na formação dos procesos 
mentais, e da prática pedagógica no desenvolvimento escolar da criança. No campo experimental, foram utilizados dois 
instrumentos, iniciando com a escala de atitudes diante da leitura, representado por ícones de personagens que identificam 
as intenções quanto ao ato de ler. Na sequência, aplicou-se um inventário de interesses da leitura, que são pautas que tra-
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zem informações por escrito, em relação às proposições de leitura dos alunos. Os resultados não demonstram diferenças 
substanciais nas manifestações entre os alunos da classe comum e os alunos da sala de recursos, quando se trata do interesse 
pelo livro. No entanto, quando se trata da atividade de leitura, ou seja, quando envolve o próprio ato de ler, os alunos da sala 
de recursos apresentam índices significativamente inferiores ao grupo de alunos que frequentam somente a classe comum. 
Uma provável explicação para o baixo interesse pelo livro dos alunos que frequentam a sala de recursos, é a dificuldade que 
apresentam na leitura. Para enfrentar este problema, é essencial conhecer os interesses e proposições de leitura dos alunos, 
e com base nesse conhecimento, traçar diretrizes que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO 

TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DA ATIVIDADE DE 
LEITURA
AUTOR(ES): SILVANA PAULINA DE SOUZA 
RESUMO: A presente pesquisa teórica e prática objetiva estudar a influência da organização das ações pedagógicas e o 
entorno no desenvolvimento humano, com ênfase à análise das capacidades discursivas na infância. Apresenta uma discus-
são sobre a necessidade de repensar os elementos que compõem a organização das atividades pedagógicas, identificando os 
processos que são centrais na sua organização. A hipótese é de que as relações ocorridas em situações organizadas intencio-
nalmente podem ser propulsoras de aprendizagens, considerando a atividade da criança e sua capacidade de aprendizado; a 
escola como espaço de vivências, de escolhas, de mediações; e o professor mediador na relação da apropriação-objetivação 
da linguagem oral e escrita. Com o intuito de que as discussões recorressem a suportes teóricos que coadunassem o traba-
lho, pautou-se na Teoria Histórico-Cultural como sustentáculo e o elo entre as demais proposições que tratavam da sala de 
aula como espaço mediador de aprendizagem significativa entre elas: as técnicas Freinet. Diante disto, recorreu-se aos pro-
jetos, em suas diferentes percepções, para aplicar as técnicas da pesquisa-ação com um enfoque Materialista-Dialético por 
considerar o sujeito como protagonista de sua formação. Nesta comunicação estarão presentes os dados referentes à parte 
do trabalho e serão apresentados os que se referem ao projeto “Biblioteca da Quarta D” em que, após a proposição de um 
aluno, se desencadearam ações que culminaram na montagem da biblioteca dentro sala de aula. Os sujeitos da pesquisa 
foram crianças de uma quarta série do ensino fundamental da rede municipal de ensino do interior paulista.
PALAVRAS-CHAVE: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO, LEITURA E ESCRITA, SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: CORFLAU: A LINGUAGEM MUSICAL FAVORECENDO A HABILIDADE DE LEITURA E 
ESCRITA
AUTOR(ES): SOLANGE SANTANA GUIMARÃES MORAIS 
RESUMO: O Projeto CORFLAU (coral e flauta) parte da preocupação com o nível de leitura e escrita dos alunos da UIM 
Joaquim Francisco de Sousa, pois se verifica que os educandos da referida escola ainda apresentam deficiência no que tange 
à produção escrita, como também desmotivação para as práticas leitoras, ocasionando o despreparo para a construção de 
textos. Várias são as abordagens que tencionam a formação de novos leitores, entretanto se percebe que há lacunas no 
que se refere à aquisição da linguagem oral e escrita, dificultando elucidar ou minimizar essa problemática. Dessa forma, 
acredita-se que a inserção de novas metodologias no âmbito escolar propiciará o desenvolvimento intelectual do discente, 
despertando-o para o universo da leitura e, consequentemente da escrita. Ante o exposto, entende-se a importância do 
estudo musical como forma de o aluno apreciar o ato de ler e escrever, num processo de interação da linguagem escrita 
(letra) e sonora para melhor valorização textual. Além disso, percebe-se que o trabalho com a música auxiliará no desenvol-
vimento da sensibilidade, desinibição, gosto pelas atividades artísticas e culturais. Para isso, este Projeto tem como objetivos: 
reconhecer a importância da linguagem musical para o trabalho com a leitura e a escrita; proporcionar aos alunos da escola 
o conhecimento da linguagem musical; estabelecer uma relação entre o ensino de Língua Portuguesa e o texto musical; 
socializar o conhecimento adquirido em eventos na escola, feiras de leitura, encontros musicais. A metodologia se proces-
sará através de oficinas de textos com o professor de Língua Portuguesa; encontros com o professor de flauta, utilizando 
os textos trabalhados anteriormente na oficina de textos; socialização do conhecimento na escola e outros eventos. Assim, 
espera-se que este Projeto possa melhorar o nível de leitura e escrita dos alunos, como também, ampliar o conhecimento 
das diversas possibilidades de uso da linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM MUSICAL, LEITURA E ESCRITA, SENSIBILIDADE ARTÍSTICA 

SESSÃO - LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  
PROJETOS E PROGRAMAS 10

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: IDENTIDADE E DIFERENÇA: A LINGUAGEM COMO DISCURSO NO COTIDIANO 
ESCOLAR
AUTOR(ES): SYLVIA FERNANDA BRAGA DA CUNHA 
RESUMO: Este trabalho visa dialogar com a questão da identidade no cotidiano escolar pela ótica da linguagem, onde a 
mesma é tida como um ato político, não isento de intenções onde podemos perceber os rastros dos sujeitos e suas múltiplas 
identidades num constante processo de (re) significação ao longo do tempo. Defendo a idéia de um currículo híbrido onde a 
linguagem pode assumir vários papéis, já que não existem posições definidas e tudo está em constante movimento. Para tanto, 
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faço uso das contribuições de Bakhtin, Bhabha, Tomaz Tadeu da Silva e Stuart Hall. Assim como as análises dos conteúdos 
referentes ao campo da leitura e escrita nos cadernos de atualização da Multieducação, o documento norteador das práticas pe-
dagógicas no município do Rio de Janeiro. Onde a mesma vê a linguagem como forma de introduzir as crianças no mundo da 
leitura e escrita com o intuito de atender as demandas da sociedade, habilitando-as por assim dizer a compreender e lidar com 
os diversos instrumentos de comunicação. Acredito que pensar a questão da leitura e escrita além dos caminhos da alfabetiza-
ção e do domínio dos signos lingüísticos é uma forma de dar a esse sujeito novas formas de reflexão acerca de si mesmo e do 
mundo no qual ele está inserido. Ao debruçar-me em tais analises e confrontá-las à luz do cotidiano escolar, busco defender a 
linguagem além do ensino gramatical, onde esta seja vista como produto de uma construção cultural, portanto dotada de uma 
rede de saberes que constituem e identificam o sujeito de forma particular. Podendo ser compreendida como um caminho 
possível para a construção do sujeito, livrando-o assim das tentativas de homogeneização e docilização.
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE, DIFERENÇA, LINGUAGEM 

TÍTULO: PROJETOS DE LEITURA: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO
AUTOR(ES): VALDIRENE BARBOZA DE ARAÚJO BATISTA 
RESUMO: Esta comunicação pretende socializar os principais objetivos de uma pesquisa de mestrado em andamento, 
fundamentada essencialmente na “análise da configuração textual“, nos moldes propostos pela pesquisadora Maria do 
Rosário Longo Mortatti (FFC - UNESP - Marília). Trata-se do projeto “Prática de leitura escolar: um estudo sobre projetos 
de leitura“, cuja finalidade é compreender e analisar os objetivos, as necessidades e os interesses de implementação de qua-
tro projetos de leitura já desenvolvidos ou em desenvolvimento pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 
diferentes momentos históricos e sociais, no âmbito das séries finais do ensino fundamental. São eles: “Ensinar e Aprender: 
construindo uma proposta” (2000); “Tecendo Leituras” (2004) ; “Ler e Viver: competência leitora” (2005) e “Hora da 
Leitura” (2005). Esses projetos carregam em sua configuração textual, certos ideais políticos e ideológicos de um discurso 
não apenas oficial, mas, sobretudo, de sujeitos, seres de linguagem, educadores e intelectuais comprometidos com as ques-
tões educacionais em geral e, principalmente, com as dificuldades enfrentadas pela escola pública em garantir a todos os 
alunos a inserção nas práticas culturais de leitura (e escrita) em suas várias facetas; constituindo um conjunto de aspectos 
“inter-relacionados“ que dão a eles o estatuto de textos repletos de sentidos e significados que permitem ao investigador 
reconhecê-los e interrogá-los como “objeto singular“ para deles produzir uma leitura “possível e autorizada“.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROJETOS DE LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO ATRAVÉS DA LEITURA
AUTOR(ES): VALERIA CRISTINA DE ABREU VALE CAETANO 
RESUMO: Este relato de experiências consiste em uma prática pedagógica sobre leitura e produção textual intitulada 
Oficina da Palavra realizada com alunos do Colégio Pedro II. Investiga a utilização que esses alunos fazem da escrita e da 
leitura na vida cotidiana, as dificuldades que encontram no uso destas habilidades e como reagem diante das atividades 
propostas. Também são descritas a organização da Oficina da Palavra e algumas atividades desenvolvidas. A realização da 
Oficina da Palavra tem como objetivo desenvolver nos alunos, maior interesse pela leitura e estimulá-los a escrever com 
espontaneidade. A Oficina da Palavra tentou suprir as deficiências do contato entre o leitor e o texto no universo escolar, 
buscando formar leitores críticos, pois o texto é vivo e funciona como ponto de interação entre o leitor e o autor. Preten-
deu-se valorizar as experiências culturais daqueles alunos estigmatizados e considerados irrecuperáveis, com a finalidade de 
proporcionar-lhes situações que os conduzissem a uma leitura de mundo mais crítica. Considerando que a sensibilização é 
indispensável neste processo, a Oficina da Palavra utiliza uma técnica que se baseia no método APLIC (Aprimoramento da 
Linguagem e Criação) de Rosa Riche e Luciana Haddad. Consiste no desenvolvimento de atividades de leitura e escrita em 
três fases: desinibição, estímulo e criação. Portanto, a oficina contribui para o redimensionamento da concepção do ato de 
produção de leitura, articulada à experiência do professor, devendo funcionar como incentivo a práticas permanentes, tanto 
dentro quanto fora do âmbito escolar. Enfim, através do desenvolvimento deste projeto, nossos alunos de posse de vários 
recursos, lidam mais criativamente com a PALAVRA, instrumento de AÇÃO, e INTERAÇÃO social. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTO, LITERATURA 

TÍTULO: CIDADE – ESCOLA - LITERATURA: PROBLEMATIZANDO ASPECTOS DO CAMPO 
CURRICULAR E DO CAMPO LITERÁRIO NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DA CIDADE DE 
CURITIBA NA DÉCADA DE 1990 E INÍCIO DO SÉCULO XXI
AUTOR(ES): VALERIA MILENA ROHRICH FERREIRA, EVELLYN BERNARDO RODRIGUES 
ROMANO 
RESUMO: O campo literário produziu diversos escritores que realizaram uma séria crítica ao projeto da cidade de Curiti-
ba da década de 1990 e início do século XXI (projeto este, em muitos aspectos, preconceituoso, pouco crítico e apolítico). 
Este artigo problematiza como o currículo oficial da rede municipal operou, naquele momento, de sorte a pouco absorver 
este tipo de literatura, dando maior ênfase (principalmente na década de 1990), a uma literatura “paranista”. Esta última, 
originária do início do século XX, fazia parte de um projeto maior de criação de uma identidade própria para o Paraná e 
para Curitiba que acabava priorizando e reforçando um amor incondicional às produções artísticas e literárias do estado/ca-
pital. E, uma vez que era pauta do projeto da cidade, naquele momento, criar uma imagem de “curitibano leitor”, inclusive, 
construindo um mobiliário urbano bastante específico, o “Farol do Saber” (com diversas unidades espalhadas pela cidade), 
se analisa ainda como o discurso oficial procurava propagar tal imagem, principalmente por meio dos materiais curriculares 
que chegavam à escola (Lições Curitibanas, Jornal Curitibinha etc). De modo geral verifica-se que contos e crônicas que 
punham em contraste uma Curitiba real e uma ideal; que questionavam a propaganda da cidade ecológica, urbana e “corre-
ta”; que expunham características do curitibano como pouco relacionadas à leitura; foram pouco incorporadas ao currículo 
oficial. Por outro lado, o currículo oficial procurou divulgar bibliotecas e bons livros de literatura infantil. Quanto à função 
do Farol do Saber para Curitiba, embora tenha servido - como mobiliário urbano - muito mais à propaganda da cidade 
do que a outro propósito e tenha, com o passar do tempo, alterado até a sua função, de alguma forma ajudou a formar no 
imaginário curitibano a idéia de cidadão leitor.
PALAVRAS-CHAVE: CIDADE, CURRICULO ESCOLAR, CURITIBA 



260

Leitura no Currículo Escolar: Projetos e Programas 

261

TÍTULO: FORMAÇÃO DE LEITORES NA “RODA DE LEITURA“
AUTOR(ES): VANESSA FIORI FERREIRA JANSSEN 
RESUMO: A Fundação Bradesco de Campinas atende crianças de diversas regiões do município. Devido a diversidade 
sócio-cultural do grupo, consta-se que há diferenças quanto ao acesso a recursos culturais oferecidos as crianças. Isto, 
contudo, não é obstáculo na realização do trabalho; pelo contrário, a diversidade enriquece a dinâmica escolar, já que cada 
aluno traz suas próprias experiências de vida e compartilhada com so demais. Em vista a esta falta de acesso a livros em 
casa, a escola conta com uma biblioteca escolar e de classe composta por acervo variado de gêneros textuais. Com este 
rico material em mãos possibilita garantir aos alunos os empréstimos semanais. Mas o que garante o incentivo à leitura e 
a motivação para os empréstimos? A partir disso surgiu a ideia de trabalho com a roda da leitura, com crianças de 7 anos 
do 2ª ano, para que possibilitasse a socialização dos leitores sobre as obras lidas, ressaltando a opinião e impressões com a 
leitura. E também com a leitura diária da professora com os livros da bilbioteca, como forma de seduzi-los e incentivá-los 
para os empréstimos e futuras leituras. Dessa forma, a roda de leitura vem ao encontro da ideia de que as crianças aprendem 
muito mais com exemplos do que simplesmente com discursos e sermões. Se o adulto mostra-se interessado, envolvido, 
apaixonado pelo universo literário e traz isso para o cotidiano escolar por meio da roda da leitura, consequentemente as 
crianças irão se envolver também e começar a sua formação de leitor nesses espaços oferecidos dentro da escola.
PALAVRAS-CHAVE: RODA DE LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, BIBLIOTECA ESCOLAR 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 22

TÍTULO: O ENTRECRUZAMENTO DAS LÍNGUAS NO PERÍODO DA COLONIZAÇÃO: LINGUAGEM 
E EDUCAÇÃO
AUTOR(ES): ADRIANA DUARTE B. MARIGUELA 
RESUMO: A historiografia lingüística brasileira constitui-se pela diversidade de gêneros que ultrapassam e perpassam 
às descrições aos moldes latinos e gramaticais. Muitos registros tais como, anotações, diários de viagem, cartas, ensaios, 
catecismos, descrições, entre outros, integravam às representações da realidade e conseqüentemente, das relações sociais 
e educacionais vivenciadas no período da colonização. O conhecimento organizado pela similitude, tal como nos indicou 
Michel Foucault, organiza as produções intelectual, lingüística e educacional pela ordem da semelhança. No período his-
tórico da Renascença e da colonização, o solo epistêmico moldou-se pelo círculo das similitudes e as relações de saber, as 
experiências educacionais e as representações lingüísticas foram organizadas pela ordem das semelhanças. A ordenação do 
mundo, através da construção e da prática de um tipo de linguagem que pretende fazer elo, pela relação de semelhança, 
entre as coisas e ela mesma, promove a correspondência entre as palavras e as coisas. Como espelho, a linguagem refletia o 
mundo e as línguas através do sistema de semelhança deveriam ser expressas pela relação existente entre sons, palavras, fra-
ses: a oralidade e a escrita se enredam e se dissociam frente à diversidade lingüística e às observações das novas línguas. Os 
primeiros registros das línguas no Brasil apontam os diferentes níveis de formação e a ampliação do horizonte lingüístico 
propiciada pela utilização e circulação das gramáticas, das línguas gerais e das línguas vivas. A semelhança, como instrumen-
to epistêmico, possibilita fazer aproximações entre as línguas, à cultura e a educação, revelando a diferença. Dessa maneira, 
o objetivo desse trabalho consiste em investigar a partir do corpus da semelhança apontado por Foucault no escrito “As 
Palavras e as Coisas” o desenvolvimento e entrecruzamento das línguas no período da Colonização, apontando o lugar da 
linguagem na relação educativa e na constituição do português como língua. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, LÍNGUA, HISTORIA 

TÍTULO: ESCRITA DAS MEMÓRIAS DE UMA MESTRA: IMAGENS E SIMBOLISMOS DE UM 
IDEÁRIO PEDAGÓGICO
AUTOR(ES): ADRIANNE OGÊDA GUEDES, IDUINA MONT´ALVERNE CHAVES 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar a construção da escrita, sob a forma narrativa, da tese de douto-
rado intitulada “Uma mestra da palavra: ética, memória, poética e (com)paixão na obra de Célia Linhares”. O foco central 
do estudo foi a apreensão do pensamento pedagógico da referida professora. Para identificarmos as matrizes de seu pen-
samento pedagógico, enfocamos seu percurso desde os anos 60 até meados dos anos 2000. As principais fontes utilizadas 
na pesquisa foram: a) seus textos escritos desde a década de 60; b) entrevistas semi-estruturadas com personagens com os 
quais a professora Célia conviveu e trabalhou mais intensamente nesses períodos; c) um conjunto de entrevistas com ela 
própria e, por fim, d) pesquisa bibliográfica sobre a história da educação brasileira, bem como consulta e apreciação de 
produções artísticas das épocas em questão, cinema, literatura, música, dentre outros. As histórias pessoais, reforçamos, não 
são meramente uma maneira de contar a alguém nossa vida. Elas são meios pelos quais identidades podem ser modeladas e 
seu estudo revela sobre a vida social e cultural do contexto onde vivem os narradores. Nesse sentido, a literatura, o cinema 
e os depoimentos dos entrevistados constituíram-se em fendas no tempo, que nos permitiram sentir, viver e partilhar o que 
suas narrativas nos convidavam a ver. Os estudos de Mont´Alverne Chaves (2000) sobre pesquisa narrativa e os de Catani, 
Bueno e Sousa (2003), em sintonia com os da francesa Marie-Christine Josso (2004) dentre outros, foram referência fun-
damental para compreender a relevância das práticas autobiográficas e biográficas na formação de professores, da profa. 
Célia Linhares e da escrita de uma tese. 
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO ESCRITA, MEMÓRIA, NARRATIVA 

TÍTULO: OS LIVROS USADOS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS NAS ESCOLAS 
NORMAIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP (1944-1960)
AUTOR(ES): ALESSANDRA CRISTINA FURTADO 
RESUMO: O presente trabalho tem o propósito de apresentar alguns resultados do estudo realizado acerca dos livros 
usados na formação dos professores primários, nas disciplinas pedagógicas, na “Escola Normal Livre Nossa Senhora Au-
xiliadora” e na “Escola Normal Oficial” de Ribeirão Preto/SP, entre os anos de 1944 e 1960. Os referenciais desta pesquisa 
são de caráter histórico e provenientes da História Cultural, ancorados, sobretudo, em Roger Chartier (1990, 1991). Neste 
estudo, os livros analisados tinham o objetivo de transmitir às normalistas um conjunto de saberes que lhes permitissem a 
apreensão dos conhecimentos exigidos pela legislação vigente, com relação à formação de professores primários. Embora 
os livros didáticos estivessem organizados em conformidade com a lei, foi possível constatar, no Curso Normal da “Escola 
Normal Livre Nossa Senhora Auxiliadora”, uma tendência de acoplar ao rol das disciplinas de caráter pedagógico, sobretu-
do nas de Fundamentos da Educação, obras de autores ligados ao catolicismo, como Leonel França, padre jesuíta, Madre 
Francisca Peeters, religiosa da Congregação de Santo André, e Everardo Backhauser, um defensor do escolanovismo aos 
moldes católicos. Entretanto, o mesmo não aconteceu em relação aos livros adotados no Curso Normal da “Escola Nor-
mal Oficial”, que buscava seguir a tendência vigente e manter-se fiel aos princípios de laicidade, prerrogativa da legislação 
do período. A análise desses livros permitiu identificar que até mesmo nos impressos de uso escolar havia diferenças no 
processo de formação docente entre uma instituição de ensino de natureza leiga e outra católica. Apesar dessas diferenças, 
os livros das disciplinas pedagógicas de ambas as instituições contribuíram para a circulação e recomendações de saberes, 
que se tornaram essenciais para o ensino normal da época. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVROS, ESCOLAS NORMAIS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS 
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TÍTULO: A LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: REVENDO CONSTRUÇõES HISTÓRICAS PARA 
“TRANSVER” A AÇÃO DOCENTE E AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA.
AUTOR(ES): ALESSANDRA RODRIGUES LUZ 
RESUMO: Este artigo parte da seguinte indagação: de que forma a construção histórica da língua portuguesa, como lín-
gua oficial do Brasil, serviu aos interesses de dominação da colonização européia e se reflete hodiernamente nas práticas de 
leitura e escrita na instituição escolar? Desenvolvemos a questão contextualizando-a historicamente e associando o episódio 
colonizador às constatações atuais do que se considera um fracasso da escola em levar os estudantes ao domínio efetivo 
dessas práticas sociais (ler e escrever). Legitimando e ‘oficializando’ apenas o ‘seu jeito’ de entender o mundo e utilizar a 
língua, o colonizador não apenas deixou de reconhecer as culturas indígenas, seus falares e fazeres como fundantes de nossa 
cultura, como também promoveu ou pelo menos tentou realizar, o extermínio sistemático dessas línguas como ferramenta 
de dominação. Além do aspecto político de tal atitude, há que se considerar a concepção de língua (até certo ponto alienante 
e empobrecedora) que perpassa esse tipo de conduta e orientou, sozinha, por mais de 300 anos, o trabalho escolar. Parece 
que o peso desses anos ainda cai sobre os ombros da instituição escolar e dos professores. E, por isso, ainda hoje, a concep-
ção discursiva está longe de orientar efetivamente as práticas pedagógicas na maioria das escolas brasileiras. Nesse sentido, 
é fundamental “rever” e refletir sobre os processos históricos vinculados à construção da língua oficial a fim de que a ação 
docente possa ser consciente e libertadora; pois será (como sempre o foi) decisiva para que as práticas de leitura e escrita 
na escola ultrapassem os altos muros escolares e a repetição de modelos para possibilitarem um “transver” do mundo e 
resultarem numa produção criativa, ciente de sua função histórica enquanto enunciação, discurso, cultura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA ESCOLARES, CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, AÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: LIVROS DE LEITURA DE FELISBERTO DE CARVALHO E MARIO DA VEIGA CABRAL: 
USOS E SIGNIFICADOS 
AUTOR(ES): ALEXANDRA LIMA DA SILVA 
RESUMO: A investigação dos livros de leitura de Felisberto de Carvalho e Mario da Veiga Cabral, procura indicar seus prová-
veis usos, pensando aqui na sua utilização na escola, em casa e em diferentes ambientes e diferentes temporalidades, eis o que 
objetiva o presente trabalho. Neste sentido, quais as linguagens presentes neles? Que conteúdos e valores procuram ensinar? 
Por qu~ê ensinar noções gerais nestes livros? A quem se destinam?Para tanto, procura analisar as trajetórias destes dois autores, 
em especial, pensando os significados da escrita de livros de leitura para os mesmos. Felisberto de Carvalho nasceu em 1850 
e, além de professor, jornalista e músico, foi autor de inúmeros livros didáticos. Mesmo após seu falecimento, em 1898, seus 
livros foram reeditados, sendo utilizado por mais de 70 anos. Por seu turno, Mario da Veiga Cabral nasceu em 1894 e faleceu 
em 1969. Engenheiro agrimensor e geógrafo foi, também, professor no Ginásio 28 de Setembro, no Liceu Rio Branco e no 
Instituto de Educação e autor de livros didáticos referentes à Geografia e História do Brasil. Assim como os livros de Felisber-
to de Carvalho, seus livros didáticos alcançaram marcas significativas em relação à longevidade, atingindo, algumas vezes, após 
sucessivas reedições, 100 mil exemplares. Neste sentido, cabe-nos interrogar: quais os significados da “longa duração” destes 
livros? Com isto, inserimos a escrita de tais livros no âmbito da expansão da “cultura letrada” e da “cultura escolar“, pensando 
o livro de leitura não como um objeto estanque, mas em suas relações e articulações no interior das relações sociais que o 
produziram, onde o domínio da leitura valia muito para os sujeitos históricos em questão.
PALAVRAS-CHAVE: LIVROS DE LEITURA, CULTURA LETRADA, CULTURA ESCOLAR 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 23

TÍTULO: A LEITURA NAS SALAS DE AULA VIRTUAIS
AUTOR(ES): ALIETE GOMES CARNEIRO ROSA 
RESUMO: A história da leitura nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tem mostrado que esta é uma atividade 
muito pouco olhada do ponto de vista de sua orientação, sistematização e preocupação com as práticas que a envolvem. 
O que se faz quando se trata da leitura nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA)? Como tem sido tratada a leitura 
nesses ambientes? Estas são questões levantadas em pesquisa preliminar sobre leitura em AVA. O que se quer é observar 
os percursos da história da leitura em ambientes virtuais, a fim de que se compreenda o que querem os professores quando 
pedem aos seus alunos que leiam os textos e o que os alunos fazem com os textos que lêem nesses ambientes de aprendi-
zagem. Compreender o papel da leitura, aqui, aponta para perspectivas de futuros leitores. Considerando-se que textos pro-
duzem significados e constroem identidades por intermédio da linguagem, investigar a leitura nas aulas de cursos virtuais 
significa ter um olhar sobre os gêneros textuais (Marcuschi, 2002; Schneuwly e Dolz, 2004), sobre as questões de suportes 
e circulação de texto (Possenti, 2001), sobre os sujeitos e a mediação das novas tecnologias empregadas pela mídia (Rubim, 
2000) e sobre a lógica sequencial da leitura nos ambientes virtuais (Braga e Ricarte, 2005). Assim, essa pesquisa abarca co-
nhecimentos e relações dos sujeitos com a leitura e dialoga com o papel do ensino em ambientes não presenciais. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, AMBIENTE VIRTUAL, ENSINO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO: A DESMETODIZAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA MATERNA E AS 
REDEFINIÇõES EDUCACIONAIS NA DÉCADA DE 1980
AUTOR(ES): ALINE ROBERTA TACON DAMBROS, MICHELE JULIANA DE CARLI ANSELMO DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre o processo de desmetodização da alfabetização, ocor-
rido na década de 1980, bem como as modificações resultadas no âmbito educacional. Para tanto nos pautaremos, prin-
cipalmente, no trabalho de investigação histórica de Maria do Rosário Longo Mortatti (2000), no qual designa o referido 
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momento como “Alfabetização: Construtivismo e desmetodização“, retratando um período de redemocratização, no que 
tange a novas tematizações, concretizações e normalizações sociais e educacionais.Para a autora, o referido momento, 
tratou-se de um período de revolução conceitual fundamentada no paradigma de ensino-aprendizagem de Emilia Ferreiro, 
uma vez que se almejava superar uma visão de ensino subordinada ao nível de maturidade das crianças, quantificadas pelos 
Testes ABC, de Lourenço Filho, bem como o uso irrestrito das cartilhas sintéticas e analíticas. Frente a um quadro de novas 
normatizações e concretizações, difundiu-se também no Brasil, a teoria Construtivista, como embasamento teórico dos 
pressupostos de Ferreiro. Essa proposta nasce com intuito de erradicar fracasso escolar e o analfabetismo, por meio, de 
uma escola pautada no princípio da democracia e da implantação do ciclo básico de alfabetização. Em síntese, percebe-
se que as discussões e novas práticas relativas ao ato de alfabetizar, contribuíram para o avanço significativo do tema em 
relação a sua profundidade e também a formação dos professores. O próprio conceito de alfabetização ampliou-se, com 
os estudos de Magda Soares na temática do letramento escolar, isto é, a importância do uso social e cultural da escrita e da 
leitura, enquanto habilidade que ultrapassa o mecanismo de codificação e decodificação da língua materna. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, METODOS DE ENSINO 

TÍTULO: O DEBATE POLÍTICO PELA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A EDUCAÇÃO SOB A 
PERSPECTIVA DE GUILHERME DE OCKHAM
AUTOR(ES): ALINE ROMERO DA SILVA 
RESUMO: A Escolástica foi a base teórica do mundo medievo. A partir dela, os homens, especialmente os intelectuais, 
construíram uma explicação mental de suas existências (OLIVEIRA, 2005). Embora esta corrente tenha se desenvolvido 
ao longo de toda a Idade Média, o seu ápice ocorreu em torno do século XI juntamente com o renascimento do comércio 
e das cidades e com o surgimento das Universidades. Durante este período, os poderes eclesiástico e laico caminharam 
juntos, de modo que, para os intelectuais escolásticos, fé e razão eram fundamentais para o progresso do ser humano. Em 
meados do século XIII e XIV, desenvolveu-se na Igreja uma teoria hierocrática afirmando que o Papa estava revestido 
de poderes supremos. Neste momento, dentre os autores que se destacaram temos o franciscano Guilherme de Ockham 
que discute a separação dos poderes em sua obra “Brevilóquio“. Nela, o autor argumenta e defende a idéia de que o Papa 
não pode ter a supremacia sobre o poder temporal. Assim, neste texto, estudamos este debate político pela separação dos 
poderes sob a perspectiva de Ockham, demonstrando como esse debate interfere diretamente na construção educativa 
dos sujeitos, especialmente no que diz respeito à suas liberdade e autonomia, ressaltando a importância da produção de 
conhecimento na formação docente
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO , ESCOLÁSTICA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: LEITURA E LEITORES – PROCESSOS HISTÓRICOS E JOVENS MODERNOS.
AUTOR(ES): ANA CAROLINA SIQUEIRA VELOSO 
RESUMO: Leitura, literatura, livros são vocábulos amplamente disseminados na sociedade contemporânea. Inculcam 
valores, modelam sujeitos de modo quase imperceptível. Esquecemos, na era da globalização, que práticas que hoje são 
consideradas normais e até banalizadas nem sempre existiram. Concebendo a leitura como prática histórica, cultural e social 
e em diálogo com estudiosos que desenvolvem pesquisas relacionadas à história da leitura, como Chartier (1996, 2003, 
2004) e Darnton (1986, 1992, 1995), este trabalho busca investigar representações em torno de práticas de leitura que foram 
se modificando ao longo da história, a ponto de serem consideradas hoje como ações. Outro objeto a ser estudado é a 
juventude e o que diz respeito a essa categoria social. Conforme adverte Groppo (2000), podemos percebê-la como grupo 
social autônomo, com forte influência nas sociedades contemporâneas. Assim, para analisar os dados obtidos a partir da 
aplicação dos questionários referentes à pesquisa “A Leitura dos Jovens: Concepções e Práticas“ (UERJ/CNPQ), da qual 
faço parte, fez-se necessário uma breve incursão na história sobre a trajetória das práticas de leitura desde as sociedades 
ocidentais modernas até o cenário social estudado. Esse processo de reflexão tornou possível o levantamento de hipóteses, 
como, por exemplo, de que esses jovens não tenham “coragem” de se afirmarem leitores e de que suas idéias de interdi-
ção, associadas à “qualidade” dos livros e à formação do leitor ideal, sejam reproduções veladas de concepções históricas 
disseminadas nas instituições escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, JUVENTUDE, ESCOLA 

TÍTULO: O ENSINO DE LEITURA NO LICEU MARANHENSE: HISTÓRIA, REPRESENTAÇõES E 
PRÁTICAS.
AUTOR(ES): ANA CRISTINA CHAMPOUDRY NASCIMENTO DA SILVA 
RESUMO: O trabalho apresentado é parte de uma proposta de investigação sobre o percurso histórico do ensino de leitu-
ra, no contexto do Liceu Maranhense, escola pública estadual, localizada em São Luís, no Estado do Maranhão. Pretende-se 
investigar de que forma se caracterizou o ensino de leitura nesta escola, traçando um percurso histórico a partir de sua 
fundação, no século XIX e, também, entre os anos de 1970 a 1998 (período de reformas educacionais e curriculares), no 
contexto da organização curricular da disciplina de Língua Portuguesa. Parte-se de uma fundamentação de base teórica 
em que a leitura é entendida como prática cultural defendida por Roger Chartier, associada às perspectivas discursivas de 
Mikail Bakthin e do ensino e aprendizagem como mediação cultural. Em termos metodológicos, a presente investigação 
constitui-se em um estudo de caráter historiográfico, a partir da análise de documentos que orientaram o ensino de Língua 
Portuguesa, nos períodos demarcados, bem como a influência destes sobre os materiais didáticos utilizados pelos docentes. 
Dessa forma, acredita-se que tal investigação possui relevância teórica e social, tendo em vista que a fundamentação teórica 
e os resultados obtidos poderão suscitar reflexões e elaborar recomendações que contribuirão para um trabalho educativo 
que se comprometa com a formação de leitores, na perspectiva do ensino e da aprendizagem de leitura, entendida como 
prática social escolarizada.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, HISTÓRIA, ENSINO 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 23

TÍTULO: CADERNOS ESCOLARES: RETRATO HISTÓRICO E PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO 
DE SABERES DA CULTURA ESCRITA EM MATO GROSSO
AUTOR(ES): ANA LÚCIA NUNES DA CUNHA VILELA, TACIANA MIRNA SAMBRANO 
RESUMO: A presente comunicação, inserida no projeto de pesquisa“Memória da Cultura Escolar Matogrossense: ensino 
primário, práticas de leitura e de escrita em grupos escolares, escolas reunidas e isoladas (1910 - 1970)“, desenvolvido pelo 
Grupo de Pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar - ALFALE, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
busca contribuir para a construção de uma história de alfabetização no estado de Mato Grosso. Utilizando os procedimen-
tos da pesquisa de fundo histórico, especialmente da História Cultural, optamos por fazer um recorte através da análise 
de cadernos escolares da primeira série do ensino primário na década de 1960.O material analisado constituí-se em docu-
mentos escolares de registro das atividades realizadas durante as aulas e, portanto, testemunhos insubstituíveis das práticas 
pedagógicas e das atividades propostas aos alunos na apropriação da linguagem escrita.Os cadernos escolares, por sua 
fragilidade, têm sido pouco utilizados e explorados como fonte histórica, mas constituem-se em uma fonte emblemática, 
interessante e reveladora da cultura escrita visada pela escola no período estudado. O material analisado, complementado 
com outros documentos históricos e fontes orais, traz relevantes contribuições para a compreensão de aspectos da alfa-
betização de crianças em meados do século XX e representam a concretização dos fundamentos da prática pedagógica 
realizada refletindo a relação da escola com a cultura escrita, a hierarquia dos saberes trabalhados e as práticas de escrita.
PALAVRAS-CHAVE: CADERNOS ESCOLARES, CULTURA ESCRITA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: MULHERES E MEMÓRIA: NARRATIVAS BIOGRÁFICAS NA FORMAÇÃO DO SER 
LEITOR
AUTOR(ES): ANAÍRIS FEIRENSE DE CASTRORAMOS 
RESUMO: Esse é um estudo de histórias de leitura que visa compreender a influência das representações cristalizadas 
de leitura influenciam o processo identitário das mulheres enquanto leitoras. Como defende Márcia Abreu (2002) “... é 
necessário ampliar os estudos do livro e da leitura para além do círculo restrito das obras consagradas ou das imagens que 
nelas se faz de livros e leituras“. A pretenção é fundamentar este estudo com os pressupostos da História Cultural, asso-
ciada sobretudo a Chartier (1990), que identifica “]...] o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 
realidade social é construída, pensada e dada a ler“ (CHARTIER, 1990,p.16-17). Chartier (2001) procura examinar as 
condições possíveis para uma história das práticas de leitura. A intenção e também fundamentar esta pesquisa com idéias 
de Josso (2004) e Souza (2006), em relação aos estudos (auto) biográficos. A Abordagem (Auto) Biográfica, enquanto me-
todologia, tem sido muito utilizada nas áreas das Ciências Humanas. Souza (2006), explica a utilização das biografias e das 
autobiografias, concebendo a educação como construção cotidiana e sócio-histórica das narrativas pessoais e sociais, pois o 
“cotidiano humano é sobremaneira, marcado pela troca de experiências, pelas narrativas que ouvimos e que falamos, pelas 
formas como contamos as histórias vividas“ (SOUZA, 2006,p.136). Para tanto sigo também o posicionamento de Josso 
(2004), quando destaca o ponto de vista do ‘sujeito aprendente’, considerando que formar-se é “ integrar-se numa prática 
o saber-fazer e os conhecimentos ...]. Aprender designa, então, mais especificamente, o próprio processo de integração“ 
(JOSSO, 2004, p.39). Na observação desse processo durante o desenvolvimento deste trabalho, as mulheres que farão parte 
do estudo serão reconhecidas como sujeitos aprendizes como de fato são, principalmente dentro do contexto histórico, 
social, cultural que fazem parte as suas histórias de vida e do viés teórico-metodológico adotado.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS DE LEITURA, (AUTO) BIOGRAFIAS, MULHERES 

TÍTULO: POR MARES JÁ OUTRORA NAVEGADOS: CAMINHOS DA POÉTICA POPULAR 
CORDELINA
AUTOR(ES): ANDERSON FÁVERO RODRIGUES 
RESUMO: Se a mistura é o espírito, como dizia Paul Valéry, e a cultura é a morada do espírito, então cultura é mistura. 
Diante dessa premissa, o presente trabalho tem por intenção propor uma reflexão acerca de um mix cultural, um “amálga-
ma” que fora quesito essencial de fomento a um dos gêneros da literatura popular de maior incidência ou recorrência no 
Nordeste brasileiro: o cordel, a arte de contar histórias em versos. Produzidos por poetas e cantados por repentistas (nossos 
menestréis tupiniquins), os folhetos de cordel – forma com a qual alcançaram sua plenitude – são verdadeiras fontes de 
informação e entretenimento, cantadas e recantadas em versos e rimas de fácil comunicação, fator responsável pela sua 
permanência no tempo e na atualidade, bem como pela sua repercussão nas ruas, em feiras e até mesmo em ambientes 
acadêmico-literários. No fantástico universo dos barbantes e folhetos, tudo o que pode ser narrado ou cantado pode ser 
escrito na forma de cordel. Notícias, tradições, “causos“ verdadeiros ou inventados, histórias de grandes personalidades, 
enfim, um sem-fim de fecundas possibilidades que abrangem todos os sentidos do imaginário popular. Visceralmente vi-
brante e indubitavelmente curiosa: assim é a literatura cordelina. Nada melhor e mais agradável do que conhecer a opinião 
do poeta-cantador sobre o mundo por meio dos folhetos; mundo esse, que cabe num cordel, dentro de suas páginas, no 
seio de suas rimas, nas vozes vibrantes que nos guiam, e que transcende os fios literários que nos entrelaçam.
PALAVRAS-CHAVE: CORDEL, CULTURA, POESIA 

TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS EDITORIAIS DE MONTEIRO LOBATO NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 
DA OBRA ORLANDO FURIOSO PARA O PÚBLICO INFANTIL
AUTOR(ES): ANDRE APARECIDO GARCIA 
RESUMO: Minha pesquisa busca discorrer sobre o ambiente histórico e social em que aparece a primeira edição do 
Orlando Furioso, mas também a criação e circulação desta (obra Orlando Furioso) pelos países da Europa (Itália, França, 
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Inglaterra, Espanha e Portugal) e no Brasil. Recuperei as principais edições que circularam na Europa e no Brasil durante 
os séculos XIX e XX. Observei, também, quais estratégias editoriais que foram usadas para atrair o público leitor. Depois 
de feito o levantamento, fiz uma análise comparativa das intervenções realizadas pelos diferentes editores e tradutores. Essa 
primeira parte tem como finalidade aproximar o escritor Monteiro Lobato da obra Orlando Furioso, já que Lobato realizou 
no corpus textual da obra Orlando Furioso, traduzida por Xavier da Cunha, no ano de 1895, na cidade de Lisboa – Portugal 
– intervenções lingüísticas e editoriais. Essas intervenções, vestígios e marcas que próprio punho de Lobato deixou no texto 
de Xavier da Cunha, indica-nos que Lobato colocou em prática o desejo de editar o Orlando Furioso para o público in-
fantil, conforme havia anunciado na obra Dom Quixote para as Crianças. Diante dessas intervenções editoriais de Lobato, 
pergunto: Que tipo de intervenções Lobato faz? Por que essas e não outras? Que representação de leitor infantil orienta as 
intervenções que Lobato faz? Que representação de obra infantil Lobato parece ter? Que marcas editoriais um texto deve 
apresentar quando é modificado para o público infantil? Para compreender essas minhas indagações dialogo especialmente 
com Roger Chartier, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Robert Darton e outros que compõem o meu aparato teórico. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LIVRO, MONTEIRO LOBATO 

TÍTULO: IDENTIDADE E LÍNGUA NACIONAL. COMENTÁRIOS ACERCA DA PRODUÇÃO DE 
ESTRANGEIROS NA ESCOLA.
AUTOR(ES): ANDREA BERENBLUM 
RESUMO: O presente trabalho pretende estabelecer algumas relações entre a experiência de estrangeiro e certos aspectos 
dos fenômenos lingüísticos, especificamente o da variação lingüística e o da legitimação das línguas nacionais. Partindo de 
resultados obtidos em duas pesquisas, o texto aborda os processos históricos que deram origem à construção simbólica da 
identidade nacional e o papel das línguas nacionais e dos sistemas nacionais de educação nessa construção. Neste sentido, o tra-
balho analisa os aspectos que tornaram o sentimento nacional um elemento fundamental na formação da identidade nacional. 
Para tal, a partir de literatura que aborda essa problemática de uma perspectiva histórica, realizamos o movimento de procurar 
na história a construção do sentimento de nacionalidade por meio da língua como seu símbolo mais visível. O processo de 
construção da identidade está sempre ligado a um outro, que pode servir tanto para nos identificarmos quanto para nos dis-
tinguirmos dele. É nesse sentido que consideramos que a condição de estrangeiro pode ser muito produtiva para pensarmos 
acerca dos processos que levam às pessoas a considerarem as línguas estrangeiras e suas culturas como superiores e lutam para 
defendê-las, preservá-las e conservá-las puras e imutáveis. É através da lente do estrangeiro, do “outro”, que pretendemos 
refletir acerca das particularidades dos processos de silenciamento, de produção de estrangeiros e negação de múltiplas iden-
tidades no âmbito escolar. Com esse objetivo propomo-nos a realizar uma viagem ao passado que nos ajude a compreender 
e questionar o presente, desconstruindo a aparente naturalidade com que esses processos são concebidos principalmente no 
âmbito educacional. Por último, pretendemos apontar alguns elementos que contribuam para a elaboração de novas pesquisas 
e reflexões sobre o papel da escola nos processos de transmissão e produção cultural na atual conjuntura. 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA NACIONAL, IDENTIDADE NACIONAL, SISTEMAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: MEMÓRIAS DE LEITURA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA - O PROFESSOR-
LEITOR E FORMADOR DE LEITORES
AUTOR(ES): ANDREIA REGINA SARMENTO 
RESUMO: No âmbito acadêmico as questões acerca da formação de professores tem sido tema constante em diversas 
áreas, inclusive em Lingüística Aplicada. O professor de língua materna desempenha um papel fundamental na formação 
de leitores e escritores, dado que o ensino da leitura e escrita tem se mostrado ainda um desafio, fato confirmado atraves dos 
resultados publicados pelos indicadores de desempenho que avaliam a qualidade de ensino nas escolas brasileiras (INAF 
e SAEB). Esta pesquisa faz parte de um trabalho de mestrado, em andamento, e objetiva apresentar uma análise dialógica 
do discurso de professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, tomando como base os relatos dos sujeitos-
pesquisados sobre suas memórias de leitura. É realizado o entrecruzamento dos discursos dos professores entrevistados 
e os discursos em circulação, além do discurso presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A fundamentação 
teórica insere-se numa visão bakhtiniana da linguagem e que propõe a necessidade de se considerar a língua como uma 
atividade social; diferentes concepções de leitura de alguns estudiosos contemporâneos e nos estudos do letramento de 
Barton(1994), Street (1984), Kleiman (1995/2007) e Soares(2008). Acredita-se que tal pesquisa é relevante, pois pode trazer 
contribuições para o campo de formação de professores de língua, já que conhecendo melhor esses profissionais e os 
percursos de letramento que compõe sua formação de sujeitos-leitores é possível favorecer uma maior aproximação entre 
os professores e a universidade e, consequentemente, a construção de um diálogo maior entre a academia e os profissionais 
que atuam no ensino.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEMÓRIAS DE LEITURA , FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A LITERATURA NO CURSO COLEGIAL (1943-1971): LEITURA DOS PROGRAMAS, 
PROGRAMAS DE LEITURA
AUTOR(ES): ANDRÉ BARBOSA DE MACEDO 
RESUMO: O objetivo da comunicação é abordar, incipientemente, as especificações quanto ao ensino de literatura nos 
programas destinados à disciplina de Língua Portuguesa no segundo ciclo do curso secundário, ou seja, no curso colegial. 
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Nesse sentido, procuramos compreender a unidade legalmente concebida para a disciplina nos cursos ginasial e colegial, 
as finalidades do ensino de Literatura e as transformações e permanências na vulgata dos conteúdos de Literatura na 
disciplina de Língua Portuguesa — valemo-nos, nesse ponto, das proposições de André Chervel (1990), Circe Bittencourt 
(2008, 2004, 2003, 1993), Jean-Claude Forquin (1992) e Ivor Goodson (1997, 1995, 1991). Nessa abordagem, atentamos 
para as instâncias e o modo de elaboração dos programas. Num primeiro momento, foram elaborados em âmbito federal 
pelo Ministério da Educação e Saúde (M.E.S.), o programa de 1943, e pela Congregação do Colégio Pedro II, o programa 
de 1951. Num segundo momento, posterior à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, foi iniciado um 
processo de descentralização, possibilitando a elaboração de programas aos estabelecimentos particulares de ensino, aos 
autores de livros didáticos e aos governos estaduais. Atentamos, também, para aproximações e distanciamentos no tocante 
às mudanças paradigmáticas que ocorriam no campo da literatura, valendo-nos das considerações de Alfredo Bosi (2000), 
Wilson Martins (2004), Benedito Nunes (2000) e Flora Sussekind (2002).
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ENSINO, CURSO COLEGIAL 

TÍTULO: O ATO DA LEITURA NA OBRA DE JONATHAS SERRANO
AUTOR(ES): ANDRÉ LUIZ PAULILO 
RESUMO: O texto analisa o modo como Jonathas Serrano, educador carioca com intensa atividade nos anos 1910 e 1920, 
analisa as funções da leitura e o modo de ler no início do século XX. Para isso foram pesquisados dois manuscritos do autor 
localizados no acervo do Arquivo Nacional: “A arte da palavra“ e os esboços do “Programa do curso de português“. A partir 
deles proponho-me a tecer algumas reflexões acerca do ensino de leitura nas escolas cariocas das primeiras décadas do século 
passado. São dois os momentos da pesquisa. Inicialmente, o estudo da maneira como as funções e os modos sociais organizam 
o ensino escolar da leitura e, depois, os processos escolares pensados para efetivar uma determinada disciplina de expressão e 
compreensão no leitor. Tem-se, com isso, a preocupação voltada para uma história social da leitura. Como indicam as contri-
buições de Roger Chartier ao campo historiográfico, trata-se de pensar as relações entre a liberdade que possuem os leitores 
frente aos textos e os condicionantes que procuram detê-la. Nesse sentido, o texto reorganiza as preocupações de Jonathas 
Serrano acerca da leitura a partir de sua relação com os processos de educação do aluno. Para isso, o texto opera a partir de 
três subdivisões. A primeira procura dar conta da compreensão que Jonathas Serrano teve das práticas de leitura observadas 
no ambiente escolar e das proposições que apresenta para corrigir seus defeitos. Segue-se uma segunda parte na qual é dada 
ênfase particular às considerações sobre a leitura em voz alta, assunto minuciosamente discutido por Serrano em “A arte da 
palavra“. E, finalmente, concluí-se com algumas considerações acerca do papel que o pensamento pedagógico desse autor 
desempenhou na articulação das estratégias de conformação da leitura ao contexto de sociabilidade da época.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ENSINO DA LEITURA, PROCESSOS EDUCATIVOS 

TÍTULO: O LUGAR DOS MANUAIS E PROGRAMAS DE ENSINO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES NOS INSTITUTOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1933-1975)
AUTOR(ES): ANDRÉIA CRISTINA FREGATE BARALDI LABEGALINI 
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar resultados de pesquisa de doutorado, concluída no Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília), em 2005, vinculada ao Projeto Integrado de 
Pesquisa “Ensino de Língua e Literatura no Brasil: repertório documental republicano“, e ao Grupo de Pesquisa “História do 
Ensino de Língua e Literatura no Brasil, ambos coordenados pela professora Drª Maria do Rosário Longo Mortatti. Mediante 
recuperação, reunião, seleção, ordenação e análise de fontes documentais e bibliografia especializada, objetivou-se compreen-
der como ocorria a formação de professores alfabetizadores nos Institutos de Educação do Estado de São Paulo. Os resulta-
dos comprovam a importância dos manuais de ensino e dos Programas de Ensino que circularam no meio educacional du-
rante o período estudado (1933-1975), direcionando a formação pedagógica pretendida. Tais documentos são representativos 
da disseminação de idéias escolanovistas que prevaleciam ao longo do momento histórico do funcionamento dos Institutos 
de Educação do Estado de São Paulo. No decorrer da pesquisa, bibliotecas de alguns antigos Institutos de Educação foram 
visitadas e em algumas delas os manuais citados neste texto ainda foram localizados, juntamente com registros de empréstimos 
de livros. O texto poderá contribuir para o alargamento dos conhecimentos sobre a formação do professor alfabetizador no 
Brasil, e, em decorrência, para uma melhor compreensão dos problemas que hoje se enfrentam nesse campo.(CAPES)
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, MANUAIS E PROGRAMAS DE ENSINO, 
PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: HISTÓRIA DE LEITURA: IDENTIDADE E ESCRITA DE SI EM MEMORIAIS DE 
PROFESSORES
AUTOR(ES): ANGELA DERLISE STÜBE NETTO 
RESUMO: Neste trabalho, nós nos propomos a analisar textos de professores, nos quais se discute as representações a 
respeito de leitura e narram suas histórias como leitores. Partimos do pressuposto que o discurso do sujeito é sempre cons-
tituído segundo determinadas condições de produção, que consignam os efeitos de sentidos, a partir de sua inscrição na 
história e na linguagem. Nessa perspectiva, os sentidos estão sempre à deriva e em constante movimento, gerando mexidas 
nos processos identificatórios do sujeito. Ao escrever e ( re)visitar sua história de leitura, o professor (re)significa e pode 
ocupar outras posições sobre a leitura e sobre si. Entendemos, então, que o lugar da escritura se instaura como lugar psíqui-
co de constituição de subjetividade e de identidade, estando em constante fluxo, sujeita a ressignificações e constitutivamen-
te heterogênea. Em termos metodológicos, solicitamos a cinco professores de educação básica que narrassem, por escrito, 
suas lembranças sobre como aprenderam a ler e o papel que a leitura exerceu em seu percurso de formação pessoal. Nas 
análises, percebemos que nas narrativas os professores colocam em funcionamento as imagens de si e as imagens do outro, 
as quais acabam por afetar a sua – ilusória - constituição identitária. O referencial teórico em que se apóia esta pesquisa, 
situa-se numa perspectiva discursiva que dialoga com alguns conceitos psicanalíticos e algumas noções propostas pela des-
construção, o que permite problematizarmos a prática discursiva do sujeito, sempre cindido e em constante movimento. A 
interface que buscamos nessas teorias é compreender o sujeito na sua heterogeneidade e na sua contradição inerente, como 
também as determinações histórico-sociais e culturais - permeadas pelo desejo e pelo inconsciente – que lhe são próprias.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE LEITURA, IDENTIDADE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: FRANCISCO FURTADO MENDES VIANNA ([187-]-1935) E O ENSINO DA LEITURA PELO 
MÉTODO ANALÍTICO
AUTOR(ES): ANGÉLICA PALL ORIANI 
RESUMO: Nesta comunicação, apresentam-se resultados parciais de pesquisa do Porgrama de Mestrado em Educação 
(Bolsa CNPq), vinculada às linhas de pesquisa: “Alfabetização“ e “Ensino de língua portuguesa“ do Gphellb — Grupo de 
Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, coordenado por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com 
o objetivo de contribuir para a produção de uma história do ensino de língua e literatura no Brasil e para a compreensão 
de um importante momento na história do ensino de leitura e escrita, enfoca-se a bibliografia de e sobre o professor, for-
mado pela Escola Normal de São Paulo, Francisco Furtado Mendes Vianna ([187-]-1935). Mediante abordagem histórica, 
centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, 
recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais e de leitura da bibliografia especializada sobre o tema, 
vem-se elaborando um instrumento de pesquisa, no qual contém até o momento 148 referências, dentre as quais 66 são 
de textos escritos por Francisco Vianna, publicados entre os anos de 1902 e 1945, considerando-se as diferentes edições 
de um mesmo título e 82 são textos de outros autores que contém menções a esse professor e sua atuação profissional, 
publicados entre os anos de 1904 e 2008. A análise preliminar das referências localizadas, recuperadas e reunidas, até o 
momento, propiciou constatar: a atuação representativa desse professor no âmbito da produção didática para o ensino da 
leitura e escrita por meio do método analítico; a utilização de livros didáticos de sua autoria, durante mais de três décadas, 
em vários estados brasileiros, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina; 
e a ausência de estudos pontuais a respeito da atuação e da produção didática desse professor, apesar do reconhecimento 
da importância de sua produção didática por parte de pesquisadores brasileiros. 
PALAVRAS-CHAVE: FRANCISCO FURTADO MENDES VIANNA, ENSINO DA LEITURA, PESQUISA HISTÓRICA 
EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA NORMAL SECUNDÁRIA DA CAPITAL: O 
PERIÓDICO O ESTIMULO
AUTOR(ES): ÁUREA ESTEVES SERRA 
RESUMO: O presente trabalho é resultante da pesquisa de doutorado,que está em andamento, e tem como objetivo 
apresentar o periódico “O Estimulo“, publicado pelos normalistas da Associação dos Alunos da Escola Normal Secun-
dária da Capital, São Paulo, no período de 1906 a 1927. Para a análise das fontes há a compreensão de que todo impresso 
carrega consigo uma dupla característica: a sua materialidade e o texto em si. Segundo Carvalho (1998), “[...] trabalhando 
com as representações que agentes determinados fazem de si mesmos, de suas práticas, dos outros agentes, de instituições 
– como a escola – e dos processos que as constituem” (p. 33), é possível historicizar a linguagem das fontes, originando 
novos temas de pesquisa que privilegiam os sujeitos envolvidos e as práticas culturais. Para tanto, se procede à análise da 
materialidade presentes nos exemplares levando em consideração os dispositivos tipográficos. O Estimulo, Órgão dos 
Normalistas da Escola Normal Secundária da Capital é uma publicação de iniciativa estudantil que trata das questões edu-
cativas e particularmente as que envolvem a escola Normal, questões estas que contam com o apoio de alguns professores. 
Muitos são os temas abordados nessa revista, os que mais se destacam são: problemas administrativos do ensino; edifícios 
escolares; missão educativa dos professores; questões pedagógicas e profissionais, entre outros. Os resultados obtidos vêm 
confirmar que esse periódico apresenta um elenco de indicadores, como sugestões para qualquer que seja a organização 
dele em instrumentos de dados. Um estudo relevante para a compreensão da importância do uso dos impressos que se dá 
pela materialidade dos processos de produção, circulação, imposição e apropriação dos saberes pedagógicos. Assim, com o 
mapeamento do periódico em questão e a análise de alguns artigos busca-se verificar como acontecia o ensino e as práticas 
escolares quanto a formação de professores. 
PALAVRAS-CHAVE: ASSOCIAÇÃO, PERIÓDICO, FORMAÇÃO 

TÍTULO: O PIONEIRISMO DE THEODORO DE MORAES (1877-1956) NO ENSINO DA LEITURA NO 
BRASIL
AUTOR(ES): BÁRBARA CORTELLA PEREIRA 
RESUMO: Neste texto, apresentam-se os resultados de pesquisa de Mestrado em Educação vinculada às linhas “Alfabeti-
zação” e “Ensino de Língua Portuguesa”, do Grupo de Pesquisa e do Projeto Integrado de Pesquisa “História do ensino de 
língua e literatura no Brasil”, ambos coordenados por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o objetivo de contribuir para 
a produção de uma história do ensino de língua e literatura no Brasil e para a compreensão de um importante momento da 
história do ensino da leitura e escrita em nosso país, focaliza-se a proposta para o ensino da leitura pelo método analítico 
defendida pelo professor paulista Theodoro Jeronymo Rodrigues de Moraes (1877-1956), conforme apresentada nos se-
guintes textos de sua autoria: o livreto “A leitura analytica“ (1909), o documento oficial intitulado “Como ensinar leitura e 
linguagem nos diversos annos do curso preliminar“ (1911) e os seguintes livros didáticos destinados ao ensino da leitura a 
crianças: Meu livro: primeiras leituras de accôrdo com o methodo analytico (1909), Meu livro: segundas leituras de accôrdo 
com o methodo analytico (1910?), Sei lêr: leituras intermediárias (1928), Sei lêr: primeiro livro (1928) e Sei lêr: segundo 
livro (1930). Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica desenvolvida por meio da 
utilização de procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais e de leitura 
da bibliografia especializada sobre o tema, analisou-se a configuração textual de cada um desses textos, na qual consistiu 
em enfocar os diferentes aspectos constitutivos de seus sentidos. Essa análise possibilitou constatar que a intensa atuação 
profissional e produção escrita de Theodoro de Moraes representam seu pioneirismo na defesa do método analítico, com 
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o objetivo de conferir cientificidade, uniformidade e eficiência ao ensino da leitura, nas primeiras décadas do século XX, 
tendo influenciado gerações de educadores e alunos até, pelo menos, a década de 1950, no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: THEODORO DE MORAES, MÉTODO ANALÍTICO PARA O ENSINO DA LEITURA, PESQUISA 
HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: POLÍTICA DE PRODUÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO AMAZONAS NO FINAL DO SÉCULO 
XIX: O PATROCÍNIO E AS CONDIÇõES TÉCNICAS PARA SUA PRODUÇÃO 
AUTOR(ES): CARLOS HUMBERTO ALVES CORRÊA 
RESUMO: Estudos realizados por Escolano Benito (1997) e Choppin (2004) ajudam a reconhecer as especificidades das 
etapas que marcam a vida de um livro escolar. Cada uma dessas etapas pode ser tomada como uma porta de entrada para 
o exame isolado ou articulado de diferentes facetas de seu ciclo de vida (Darnton,1990). Em meio às inúmeras possibili-
dades de investigação da história do livro didático, temos os estudos que orientam seu foco de interesse para o segmento 
da produção desse gênero de livro, analisando, por exemplo, as dimensões autorais, técnicas e materiais que cercam a sua 
fabricação. Dentro desta perspectiva, este trabalho realiza uma incursão sobre a produção de livros didáticos no Amazonas 
durante o final do século XIX e início do século XX, evidenciando o papel do Estado no fomento dessa produção e as 
condições técnicas instaladas em Manaus para a impressão dessa modalidade de impresso. Neste período, observou-se que 
a adoção de medidas de incentivo para publicação de obras didáticas implementadas pelos governantes locais e a moder-
nização do aparato tipográfico regionais ajudaram a impulsionar o segmento de produção de livros didáticos no estado 
do Amazonas. As correspondências da instrução pública, os regimentos e regulamentos escolares e o Diário Oficial do 
Amazonas foram algumas das fontes privilegiadas para a realização deste trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DO LIVRO , LIVROS DIDÁTICOS, MANUAIS DIDÁTICOS 

TÍTULO: ENSINO DA ESCRITA NA ESCOLA PRIMÁRIA: CONTRASTANDO PROPOSIÇõES DE 
ORMINDA MARQUES NOS ANOS 30 E LIVROS DIDÁTICOS ATUAIS
AUTOR(ES): CAROLINA MONTEIRO 
RESUMO: O trabalho se inscreve no âmbito de pesquisa que investiga a história das práticas de escrita na escola brasileira. 
Indaga acerca das mudanças e permanências no ensino da escrita na escola primária, em especial os exercícios de caligrafia. Para 
tanto, foi realizado um estudo do livro “A Escrita na Escola Primária“, de Orminda Marques (1936), com a intenção de identificar 
os métodos e as práticas de ensino da escrita na concepção da Escola Nova. Além disso, realizou-se um levantamento junto às 
principais editoras de livros didáticos a fim de localizar livros de caligrafia de uso na atualidade. Através da análise dos exercícios 
de caligrafia presentes nesses livros didáticos e das orientações pedagógicas apresentadas nos manuais de professor que os acom-
panham, o trabalho propõe-se a refletir acerca dos processos para o ensino da escrita, tomando por referência a divisão proposta 
por Orminda Marques, em quatro grupos principais, a saber: processos empíricos de cópia, processos baseados na transferência 
da aprendizagem dos movimentos repetidos na escrita, processos baseados na eficácia de um tipo ou modelo de letra e processos 
de aplicação dos princípios gerais da psicologia da aprendizagem. A autora destaca a caligrafia muscular, pertencente ao último 
grupo, como sendo o processo mais apropriado para o ensino da escrita por atender de modo mais completo às exigências dos 
objetivos da escola, quais sejam: legibilidade, velocidade, uniformidade do traçado das letras, apresentação clara e limpa e estilo 
pessoal na escrita. Neste processo estão inseridas práticas como a utilização de músicas e palmas para marcar o ritmo da escrita, 
além de desenhos e rabiscos para desenvolvimento da habilidade motora. O estudo vem constatando que tais proposições ainda 
se fazem presentes no ensino da escrita, especialmente no período de alfabetização nos anos iniciais da escolarização.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ENSINO DA ESCRITA, CALIGRAFIA 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: GRACILIANO RAMOS, LEITOR DE GUIMARÃES ROSA
AUTOR(ES): CÁSSIA DOS SANTOS 
RESUMO: Muito comum durante as décadas de 1930 e 1940, os concursos literários ajudaram a tornar conhecidos auto-
res estreantes e a divulgar as obras de outros já consagrados. Promovidos pelas instituições mais variadas, como a Academia 
Brasileira de Letras, editoras, periódicos e fundações, nem sempre os concursos concediam como prêmio somas em dinhei-
ro, limitando-se, muitas vezes, a somente publicar os textos premiados. A despeito disso, eram bastante disputados, pois, 
em uma época em que a indústria editorial ainda estava se consolidando, representavam a possibilidade de publicação para 
escritores que, de outro modo, teriam que bancar do próprio bolso as despesas para o lançamento de seus livros. No ano de 
1938, Graciliano Ramos foi convidado pela Livraria José Olympio a compor o júri do concurso Humberto de Campos, que 
deveria laurear a melhor coletânea de contos inscrita no certame. Lidos os mais de cinquenta títulos recebidos, a comissão 
julgadora, formada ainda por outros quatro escritores, acabou se dividindo: Graciliano Ramos e Dias da Costa elegeram o 
livro “Maria perigosa“, do artista gráfico Luís Jardim; Marques Rebelo e Prudente de Moraes Neto escolheram o volume 
de um autor desconhecido, que se ocultava sob o pseudônimo de Viator. Chamado a dar o “voto de Minerva”, Peregrino 
Júnior pediu um prazo para reler as obras e, dois dias depois, pronunciou-se em favor de “Maria perigosa“. O caso todo 
talvez não assumisse maior importância, se o segundo colocado não tivesse sido justamente João Guimarães Rosa, que 
havia concorrido com os originais que dariam origem a Sagarana. O concurso e seus desdobramentos, que entraram para 
a história de nossa literatura, são revisitados nessa comunicação, com a qual se pretende, ainda, investigar as razões que 
levaram Graciliano Ramos a preterir a obra de Guimarães Rosa. 
PALAVRAS-CHAVE: GRACILIANO RAMOS, GUIMARÃES ROSA, LITERATURA BRASILEIRA 
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TÍTULO: O FAST-READER: O FLANEUR DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO.
AUTOR(ES): CLARA ETIENE LIMA DE SOUZA 
RESUMO: O leitor de hoje em nada se parece ao leitor de antes, do tempo em que a leitura realizava-se em silêncio, no 
espaço da intimidade, no interior dos aposentos. A leitura da vida privada ainda existe, mas o ato de deparar-se corriqueira-
mente com informações e ter de atribuir sentido às variadas manifestações da linguagem, extrapolou os limites do privado. 
O homem público que transita pelas ruas é o leitor da contemporaneidade e ele arrisca-se o tempo todo. “O leitor moderno 
vive em um mundo de signos, está cercado de palavras impressas; no tumulto das cidades, ele se detém para recolher papéis 
atirados na rua, deseja lê-los”. (PIGLIA:2006) Esse leitor que se adapta à sociedade da informação é um sujeito acelerado 
que tem pressa e pouco tempo. Suas leituras são, por excelência, lapsos de reflexão descontínuos. A leitura instantânea 
conduz esse sujeito para a sua realidade momentânea. O fast-reader na maioria das vezes não tem tempo para um romance, 
não consegue abstrair-se nos versos de um poema, tem dificuldade com as metáforas, mas lê, lê o tempo todo e não pode 
escolher não ler, porque esta leitura imediata está diretamente relacionada ao consumo, lei maior do capitalismo avançado. 
A subjetividade desse sujeito encontrará outros caminhos para desenvolver-se (?). 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FAST-READER, SUBJETIVIDADE 

TÍTULO: A DISCIPLINARIZAÇÃO DOS PEQUENOS: A INFÂNCIA NOS LIVROS DE LEITURA DE 
JOÃO KÖPKE (1875-1926)
AUTOR(ES): CLAUDIA PANIZZOLO, MIRIAN JORGE WARDE 
RESUMO: Este trabalho é uma das derivações da pesquisa concluída “João Köpke e a escola republicana: criador de leitu-
ras, escritor da modernidade“. Em 1884 João Köpke criou um novo modelo de série graduada, destinada às aulas de leitura 
corrente, expressiva e suplementar, denominada coleção João Köpke, e depois de Série Rangel Pestana, que foi organizada 
em seis partes ou seis livros. As páginas dos livros são repletas de um conjunto de valores aos quais o autor recorre cons-
tantemente, como: obediência, amor, ordem, trabalho, honra, estudo, respeito aos animais, às plantas e bondade para com 
os pobres, que refletem um modelo familiar e social a ser seguido. Köpke esteve muito atento em suas lições para disciplinar 
a alma e o coração dos pequenos, procurando ensinar a todos um código de civilidade, por meio da coerção do corpo e 
da imposição de normas de comportamento sociável. O objetivo central desta pesquisa é investigar o ideal de infância e 
criança preconizado nos primeiros livros destinados à criança brasileira, os livros de leitura seriada de João Köpke, editados 
desde o final do oitocentos até meados do novecentos. Como fontes foram utilizados os livros de leituras morais e ins-
trutivas, tratados e analisados tomando como referência a História Cultural, com enfoque nas representações, procurando 
assim confrontar as propostas contidas ao longo das inúmeras lições, com as idéias em circulação nesse período histórico. 
Trata-se de uma pesquisa que soma com os esforços de pensar a infância na história e de compreender as concepções que 
dela se fez e se faz no processo histórico. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, LIVROS DE LEITURA, JOÃO KÖPKE 

TÍTULO: EDUCAÇÃO E CULTURA POLÍTICA NO CONTEXTO DE REDEMOCRATIZAÇÃO: 
CONSIDERAÇõES SOBRE O LIVRO “OSPB: INTRODUÇÃO À POLÍTICA BRASILEIRA“, DE FREI 
BETTO
AUTOR(ES): CLEBER SANTOS VIEIRA 
RESUMO: Este trabalho analisa a história dos impressos escolares sobre Organização Social e Política do Brasil (OSPB) 
publicados no decorrer da década de 1980. Parte-se do pressuposto de que alguns desses manuais articularam-se a um pro-
cesso mais amplo de crítica à Ditadura Militar e aos episódios que compuseram o cenário da redemocratização: revogação 
do AI-5, Lei de Anistia, plutripartidarismo, novo sindicalismo, Diretas Já, Colégio Eleitoral, Assembléia Nacional Consti-
tuinte, entre outros. Nesse sentido, o período compreendido entre o início da abertura política (1978) até a promulgação 
da Carta Constitucional de 1988 é analisado pelo eixo das formulações empregadas por André Chervel para a história 
das disciplinas escolares em contextos de transição, ou seja, a abertura política correspondeu a um momento da história 
da educação brasileira em que antigos manuais de OSPB, remanescentes dos anos autoritários ainda circulavam, mas, aos 
poucos, manuais sincronizados às coordenadas históricas do período se destacaram. Examina-se especialmente o livro 
“OSPB: introdução à política brasileira“, publicado por Frei Betto em 1985. Este manual apresentou novas maneiras de 
conceber os livros e a finalidade da disciplina OSPB, bem como de representar a idéia de formação cívica do cidadão. Pelos 
temas, abordagens, ênfase na participação social e pela própria biografia do autor tornou-se expressão da cultura política 
democrática que delimitou a produção didática daquele contexto. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, IMPRESSOS ESCOLARES, OSPB 

TÍTULO: A QUESTÃO DOS ASPECTOS EDITORIAIS NA COLEÇÃO LEITURA ESCOLAR DO AUTOR 
THALES CASTANHO DE ANDRADE
AUTOR(ES): CLEILA DE FÁTIMA SIQUEIRA STANISLAVSKI 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar informações sobre os aspectos editoriais presentes nos livros: 
Saudade (1919); Espelho (1928); Ler Brincando (1932); Vida na Roça (1932); Alegria (1937); Trabalho (1930) e Campo 
e Cidade (1964), que integram a Coleção Leitura Escolar. Os livros foram escritos pelo professor e escritor piracicabano 
Thales Castanho de Andrade. Para o desenvolvimento deste estudo optei por procedimentos metodológicos de pesquisa 
documental e bibliográfica situando-o no campo da história do livro no Brasil e estruturando-se a partir das idéias de Ro-
ger Chartier numa abordagem identificada como “história cultural”. Segundo Roger Chartier (1990, p. 122), o sentido da 
história do livro também é construído pela passagem editorial, “façam o que fizerem, os autores não escrevem livros”, ou 
seja, os livros são manufaturados pelas editoras e há uma ligação entre as intenções do autor e o trabalho da “oficina” que 
edita o livro. Nessa abordagem o estudo abrangerá uma análise da materialidade dos livros no que diz respeito a editoração, 
para que se possa entender o campo da história do livro no Brasil no início do século XX. Os livros da Coleção Leitura 
Escolar foram escritos e publicados no século XX e alcançaram um número grande de edições, todos com a publicação 
da Companhia Editora Nacional.
PALAVRAS-CHAVE: COLEÇÃO LEITURA ESCOLAR, HISTÓRIA DO LIVRO, COMPANHIA EDITORA NACIONAL 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: GÊNEROS TEXTUAIS: ANÁLISE DE PROPOSTAS DE TRABALHO COM SEQÜÊNCIAS 
DIDÁTICAS EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO.
AUTOR(ES): CRISTINE LEONARDO CUSTODIO 
RESUMO: São muitas as dificuldades dos alunos que chegam ao Ensino Médio no que diz respeito ao desenvolvimen-
to da proficiência em leitura e produção de textos, verificadas nos resultados dos exames de avaliação como SARESP, 
ENEM e em exames internacionais como o PISA. Tais fatos evidenciam que as práticas pedagógicas não têm alcançado 
o que se considera função legítima da escola - ensinar a ler e escrever com proficiência. No início de 2008, a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, lançou o projeto “São Paulo faz Escola”,material apostilado baseado nos PCNEM, 
com atividades totalmente esquematizadas em detalhes, sugestões de textos, estratégias e avaliações no final de cada ativi-
dade, denominadas situações de aprendizagem. Na hipótese de que os PCN tragam propostas de ensino-aprendizagem de 
leitura e escrita, cuja base teórica estaria na noção de gêneros de Bakhtin e o material didático baseie-se nos modelos das 
seqüências didáticas descritos por Schneuwly e Dolz, o presente projeto de pesquisa pretende analisar o material didático 
de Língua Portuguesa para o Ensino Médio utilizado nas escolas públicas do estado de São Paulo em 2008, à luz da teoria 
do gênero do discurso de Bakhtin, procurando investigar se utilizam a fundamentação teórica desenvolvida nos estudos de 
linguagem dos últimos anos e se dialogam com os PCN e as teorias relativas à concepção sócio-interacionista de lingua-
gem. Objetiva-se também levantar questionamentos sobre a pertinência ou não da abordagem metodológica utilizada nos 
materiais e sua aplicabilidade; verificar se as atividades com gêneros textuais privilegiam o uso da língua em suas práticas 
sociais e, finalmente, se o referido material didático pode contribuir nesse processo e conseqüentemente para a melhoria da 
qualidade do ensino no Estado de São Paulo. 
PALAVRAS-CHAVE: GENEROS DO DISCUSRSO, SEQUENCIAS DIDATICAS, LETRAMENTO 

TÍTULO: CARTILHA NA ROÇA (1935), DE R. S. FLEURY, NA HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO NO 
BRASIL
AUTOR(ES): CYNTIA GRIZZO MESSENBERG 
RESUMO: Nesta comunicação, apresentam-se resultados de pesquisa do Programa de Iniciação Científica (bolsa Pibic/
CNPq/Unesp) vinculada às linhas de pesquisa: “Alfabetização” e “Ensino de língua portuguesa” do Gphellb – Grupo 
de pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil”, e do Piphellb – Projeto Integrado de Pesquisa “História 
do ensino de língua e literatura no Brasil”, ambos coordenados pela professora Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o 
objetivo de contribuir para a produção de uma história do ensino de língua e literatura no Brasil e para a compreensão de 
um importante momento na história do ensino de leitura e escrita, enfoca-se a proposta para esse ensino apresentada pelo 
professor Renato Sêneca Fleury (1895-1980), em “Na roça: cartilha rural para alfabetização rápida“, destinada, especial-
mente, a alunos da zona rural e publicada pela Editora Melhoramentos de São Paulo, com 1ª. edição em 1935 e a última, a 
133ª., em 1958. Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida por meio de 
procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, analisou-se a configuração 
textual de Na roça, a qual consiste em enfocar os diferentes aspectos constitutivos de seu sentido. Concluiu-se que essa 
cartilha apresenta-se como uma das “concretizações” do método misto, defendido por professores paulistas ao longo do 
“terceiro momento” da história da alfabetização no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: RENATO SÊNECA FLEURY, ENSINO DA LEITURA, PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE LEITURA: ENTRE DITOS E NÃO DITOS
AUTOR(ES): DAYB MANUELA OLIVEIRA DOS SANTOS 
RESUMO: O presente trabalho é parte de pesquisa desenvolvida no Curso de Especialização em Educação e Pluralidade 
Sócio-Cultural da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Esse estudo buscou conhecer concepções de leitura 
de professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (CIEAC), 
escola pública localizada em Feira de Santana, município do interior baiano. Esta busca partiu do pressuposto de que as 
concepções que se tem sobre as práticas influenciam o modo como essas mesmas práticas são realizadas. Assim, o conhe-
cimento das concepções de leitura dos professores contribui para a reflexão sobre a formação do leitor dessa instituição 
escolar. A perspectiva teórica assumida buscou aproximar-se da história da leitura, da didática da leitura e da escrita e, ainda, 
da formação de professores com base nas histórias de vida. Para isto, autores como Chartier (1999; 1988; 2001), Certeau 
(1994), Darnton (1992), Lyons (1998-1999), Abreu (2001), Lerner (2002), Catani (1997), Kramer (1994), Silva (1995), 
Tardelli (1997; 2001) e Moraes (2001) foram bastante significativos. De natureza qualitativa, esta pesquisa contou com 
a entrevista enquanto instrumento metodológico e aponta para a necessidade do fortalecimento e aprofundamento das 
discussões acerca da leitura enquanto prática cultural nos cursos de formação de professores, a fim de facilitar uma maior 
coerência entre as práticas sociais de leitura e as propostas escolares com vistas à formação do leitor. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A LEITURA DOS JOVENS: ENTRE TEORIA E PRÁTICAS
AUTOR(ES): DÉBORAH DE PAULA AREIAS 
RESUMO: Na sociedade contemporânea, considera-se a leitura uma forma de ampliação do capital cultural, de acesso ao 
saber, de possibilitar novos caminhos e de desmistificar estereótipos. Assim sendo, faz-se necessário uma reflexão acerca 
das práticas de leitura no atual cenário social. Este trabalho busca relacionar algumas investigações teóricas e práticas recor-
rentes de leitura, analisando, inicialmente, como se deu a institucionalização destas práticas, em uma perspectiva histórica. 
Observa-se, inclusive, de que forma esse processo se desenvolve no cotidiano escolar, tendo como recorte principal as 
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práticas de leitura dos jovens. Existem alguns discursos que afirmam o não interesse do jovem pela leitura ou o seu não 
exercício. Contudo, alguns discursos são de gênese duvidosa, pois não atentam para as formas alternativas de leitura pre-
sente no cotidiano juvenil, padronizando, assim, leituras ideais. Além disso, é válido analisar como a instituição escolar se 
faz presente no incentivo dessas formas de leitura. Ela permanece ratificando leituras socialmente legitimadas ou também 
oferece subsídios para os estudantes escolherem o que lhe for mais atrativo? Investiga-se, portanto, como a escola produz 
leituras incentivadas e de que maneira reage às práticas de leituras exercidas pelos jovens. Como bibliografia norteadora, 
utilizou-se, especialmente nesta etapa, o estudo de Michèle Petit, Os jovens e a leitura – Uma nova perspectiva (2008), 
dentre outros. Utilizou-se, também, como instrumento de investigação, o questionário focado nas práticas de leitura, apli-
cado em um colégio de formação de professores em nível normal na cidade do Rio de Janeiro. A faixa etária dos jovens 
varia entre 14 e 19 anos. Este trabalho é uma derivação da pesquisa “A Leitura do Jovem: Concepções e Práticas“ (2006), 
desenvolvida na Faculdade de Educação da UERJ, cuja finalidade é compreender as representações criadas em torno das 
práticas de leitura disseminadas na escola e na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA INCENTIVADA, ESCOLA PÚBLICA, CONTEMPORANEIDADE 

TÍTULO: PRÁTICAS PUNITIVAS E DE CONTROLE NA ESCOLA: UM ESTUDO DE CARÁTER 
GENEALÓGICO
AUTOR(ES): DOUGLAS ROSSI RAMOS 
RESUMO: A escola é uma instituição secular cujo papel de formação e de transferência de saber baseia-se em técnicas 
particulares de governo e seu desenvolvimento pode ser traçado historicamente. Para Foucault, a atividade genealógica 
exige a busca da singularidade dos acontecimentos, ou seja, requer o entendimento da emergência e proveniência de um 
determinado saber, daquilo que é singular, contingente. O presente trabalho tem o intuito de realizar um estudo, de caráter 
genealógico, das práticas punitivas e de controle na escola, dando enfoque, mais especificamente, às instituições escolares 
brasileiras. Para tanto, baseado no estudo Genealógico do filósofo francês Michel Foucault e sob o auxílio de fontes docu-
mentais diversas, foram pesquisados dois eixos específicos: as práticas de sanção e punição dentro da instituição escolar e o 
controle no fluxo de entrada e saída dos indivíduos na escola, por meio de cercados e muros. Trata-se nesta análise de ativar 
os saberes locais não legitimados pelo discurso verdadeiro ou científico e que são constantemente ordenados, classificados, 
hierarquizados e depurados em detrimento dos diversos saberes a este associados. Tal proposta mostra-se relevante por 
trazer elementos de auxílio ao entendimento da “forma educando” na atualidade, bem como por servir de instrumento 
para a reflexão de possíveis transformações nas relações destes sujeitos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, CONTROLE, PRÁTICAS PUNITIVAS 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 8
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TÍTULO: A CIRCULAÇÃO DOS ROMANCES-FOLHETINS NA BELÉM OITOCENTISTA
AUTOR(ES): EDIMARA FERREIRA SANTOS, JOSEANE SOUSA ARAÚJO 
RESUMO: O romance-folhetim foi um gênero divulgado na imprensa periódica, mais especificamente, durante o Ro-
mantismo no Brasil. Essa produção, no século XIX, representou uma espécie de “laboratório” para os autores que surgi-
ram ao longo do século, autores que passaram a publicar nos jornais suas obras “recortadas” nas notas de rodapés. Dessa 
forma, a prática da publicação de prosa de ficção, ao pé da página das folhas diárias, estendeu-se por todo o país e se revelou 
no Pará oitocentista, como uma das representações de leitura que mais circulou entre os leitores. A “narrativa folhetinesca”, 
como ficou conhecida, fez parte da nossa Literatura e teve, ao longo da história, influência européia, como se pode perceber 
em alguns romances-folhetins franceses e portugueses publicados no jornal “O Liberal do Pará”, que circulou diariamente 
na imprensa paraense entre os anos de 1870 a 1880. Este período coincide com o contexto no qual a cidade de Belém vive 
uma época de grandeza cultural chamada “Belle-Époque” e passa por transformações culturais, econômicas e sociais que 
modificaram não só o cenário paraense como também da Região Amazônica. Um dos motivos pelos quais a circulação dos 
romances-folhetins atuou como mecanismo de difusão de idéias, hábitos, costumes e estilos literários europeus, principal-
mente franceses e portugueses, que contribuíram para a formação de um público leitor na Belém oitocentista
PALAVRAS-CHAVE: ROMANCES, FOLHETINS, CIRCULAÇÃO 

TÍTULO: PARA ALÉM DO USO DOS TEXTOS ESCOLARES: O QUE LIAM OS ESTUDANTES 
BRASILEIROS NO SÉCULO XIX? 
AUTOR(ES): EDUARDO ARRIADA 
RESUMO: Durante muitos anos, o estudo e a valorização dos textos escolares foi negligenciado pelos pesquisadores em 
história da educação. Porém, nos últimos anos, frente aos novos objetos e com uma nova postura – marca da nova história 
cultural -, os manuais escolares enquanto fonte e objeto de pesquisa ganharam outras abordagens. Sabe-se, conforme es-
tudos desenvolvidos por Choppin, que os manuais escolares, bem como determinados tipos de livros, constituíram-se em 
componentes fundamentais de determinadas ideologias. Diversos países colocaram em prática procedimentos específicos e 
porque não dizer coercitivos, para assegurarem o controle dos textos escolares, no intuito de “formar” os jovens. O intuito 
deste trabalho é ir além da leitura dos textos escolares indicados nos programas de diversas instituições educativas (públicas 
e privadas), ou seja, investigar também que outras leituras eram realizadas pelos estudantes brasileiros no século XIX. Para 
isso, o uso de memórias, diários, cartas, catálogos de editoras, anúncios na imprensa, etc., possibilitam-nos reconstituir 
(ainda que parcialmente) as práticas de leituras dessa época, permitindo uma maior compreensão do que liam efetivamente 
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os estudantes. O século XIX, entre outros aspectos, constituiu-se num período histórico balizado pelo desenvolvimento 
do parque editorial gráfico, pela consolidação de um sistema de produção e circulação de livros, onde os textos didáticos 
alcançam certa relevância, fruto de um processo de escolarização no mundo ocidental. Verifica-se no contexto brasileiro, 
o surgimento de editoras nacionais e ,consequentemente, uma política gradual de nacionalização do livro. Sob o prisma te-
órico metodológico o trabalho está alicerçado nas formulações desenvolvidas por: Alain Choppin, Pierre Bourdieu, Roger 
Chartier, Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard, Jean Marie Goulemot, Robert Darnton, entre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTOS ESCOLARES, LITERATURA, LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

TÍTULO: “ UMA LEITURA SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 1980“ 
AUTOR(ES): ELAINE RODRIGUES, ALLINE MIKAELA PEREIRA 
RESUMO: Por meio do desenvolvimento de um projeto de Iniciação Cientifica objetivou-se adentrar os “porões” da 
disciplina de História da Educação ministrada no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Os estudos 
permitiram reconhecer e analisar como a História da Educação foi concebida e trabalhada na formação de pedagogos, pro-
fissionais da educação. Elegeu-se como fontes os relatórios resultantes de eventos realizados nas décadas de 1970 a 1990. 
A pesquisa visava catalogar e analisar os relatórios de eventos que estivessem ligados à disciplina de História da Educação 
ou à História da Educação como campo do conhecimento. Três fases compuseram a metodologia da pesquisa, primeira-
mente os eventos foram mapeados, todos os títulos que estivessem ou que pudessem estar ligados à disciplina de História 
da Educação ou a História da Educação como campo do conhecimento foram selecionados, na segunda fase os eventos 
foram catalogados e as informações foram registradas para análise. Na terceira e última fase realizou-se a análise dos relató-
rios desses eventos em relação ao contexto mais geral, considerando-se possíveis relações com o tema pesquisado. Como 
resultado constatou-se, dos vinte e seis títulos selecionados, somente um estava relacionado com a História da Educação. 
Os dados mapeados, catalogados e analisados indicaram elementos importantes sobre a História da Educação na década 
de 1980, possibilitando identificar elementos que caracterizam sua importância no processo na formação de pedagogos, 
também possíveis historiadores da Educação. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAMPOS DISCIPLINARES 

TÍTULO: INFÂNCIA E LEITURA: PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA ENTRE CRIANÇAS DE 
ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA NA AMAZÔNIA.
AUTOR(ES): ELIANA DA SILVA FELIPE 
RESUMO: Este trabalho resulta da tese de doutorado intitulada: “Entre campo e cidade: infâncias e leituras entrecruza-
das“, apresentada e defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas. 
Aborda a condição da infância em um assentamento da Reforma Agrária no Sudeste do Pará (resultado de um longo e 
conflituoso processo de mobilização popular articulado pelo Movimento Sem Terra), e os modos pelos quais as crianças 
se relacionam com um tipo legitimado de leitura, a leitura literária. Como condição de possibilidade desta prática de leitura 
destaca-se os livros disponíveis na biblioteca da escola e em algumas famílias – postos em circulação pelos programas insti-
tucionais de leitura, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e pelo Movimento Sem Terra –, e as redes de 
leitura que as crianças articulam e mobilizam. O estudo se propõe a problematizar a criança leitora na sua constituição his-
tórica e cultural, o que pressupõe compreender a sua produção na tensão entre o global e o local, campo e cidade, urbano e 
rural, na medida em que a sua relação com crianças outras de outros espaços e condição social, é de entrecruzamento e não 
de isolamento sociocultural. Ante a um estágio de expansão do capitalismo em que as fronteiras se mostram cada vez mais 
“borradas”, o estudo interroga sobre o diverso e o comum que constitui a condição da criança do campo, nas tramas e con-
tradições do mundo globalizado, e as suas formas de produção/participação na cultura, especialmente a cultura escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, ASSENTAMENTO, LEITURA 

TÍTULO: OLHANDO PARA TRÁS, SEGUINDO EM FRENTE...
AUTOR(ES): ELISABETE CARVALHO DE MELO 
RESUMO: Esta comunicação é fruto de uma pesquisa realizada em 2007 e visa apresentar os resultados quanto às ex-
periências de leitura, de vinte e três professoras da 1ª série do Sistema Municipal de Ensino de Rio Branco, no estado do 
Acre, recorte para a presente comunicação. O estudo se inscreve no campo das pesquisas (auto)biográficas e a metodologia 
utilizada teve como instrumento de produção de dados, narrativas escritas pelas professoras, em forma de memoriais. Os 
principais aspectos encontrados e analisados dizem respeito à forma como as professoras aprenderam a ler e o que liam 
durante o processo de alfabetização, às atividades de leitura vivenciadas nos ensinos fundamental, médio e superior, às 
lembranças mais marcantes com relação à leitura e como trabalham com a leitura em sala de aula. Os resultados obtidos 
revelaram que parte das professoras iniciou o contato com a leitura em casa e que o primeiro material de leitura, em casa ou 
na escola, foi a Carta do ABC ou a Cartilha Caminho Suave. Revelaram também que as atividades de leitura vivenciadas por 
elas, em todos os níveis de ensino, estavam relacionadas aos conteúdos escolares e que as lembranças mais marcantes sobre 
leitura referem-se às situações vividas nas séries iniciais: as experiências positivas são associadas à aprendizagem da leitura, e 
as negativas, com situações constrangedoras, em que foram solicitadas a ler em voz alta. Os resultados revelaram ainda, que, 
em sala de aula, as professoras buscam diferenciar de suas experiências escolares, como alunas, atuando como mediadoras 
de leitura. O estudo traz contribuições não só para as discussões acerca das questões da leitura na escola, mas também para 
a história da educação no Estado do Acre e se constitui como um recurso importante na formação de professores.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, NARRATIVAS DOCENTES 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 9
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 36

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA UMA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO 
COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ELZA KISSILEVITC 
RESUMO: A sociedade atual exige leitores que sejam capazes de interagir com uma variedade de informações utilizan-
do estratégias de leitura que possibilitem a compreensão dessas informações. Assim, este trabalho insere-se na pesquisa 
qualitativa e tem por objetivo refletir sobre o que pensam os professores do ensino fundamental das diversas áreas de co-
nhecimento, acerca da leitura, da importância do uso das estratégias de leitura pelos alunos e se essas estratégias, do ponto 
de vista dos professores, têm contribuído para o desenvolvimento de uma leitura autônoma dos alunos considerando as 
exigências estabelecidas na sociedade atual. Participaram como sujeitos sete professores das diversas áreas de conhecimento 
(Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física) de uma escola pública da rede municipal 
de ensino de São Paulo. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas. O tratamento dos dados 
conduziu à criação de eixos de análise por meio dos quais se buscou compreender e refletir sobre o objetivo proposto. Os 
resultados revelaram que a leitura e as estratégias leitoras são abordadas de forma fragmentada, permanecendo desvincula-
das da realidade de crianças e jovens. e ainda não se constituem em instrumentos para inserção participativa dos alunos no 
mundo contemporâneo, colocando-se como desafio a ser enfrentado. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA SIGNIFICATIVA , ESTRATÉGIAS DE LEITURA , ENSINO E APRENDIZAGEM 

TÍTULO: LITERATURA DE CORDEL NA ESCOLA: MÚLTIPLOS OLHARES
AUTOR(ES): ERICA MARIA SILVA MONTENEGRO 
RESUMO: Este trabalho traz uma reflexão sobre o uso da literatura de cordel na escola, trazendo olhares múltiplos em 
torno da questão. Se por um lado o professor não trabalha com este gênero por motivos que vão desde o desconhecimento 
à não valorização do mesmo, por outro, há poetas que defendem a sua utilização como gênero para alfabetizar letrando, 
por exemplo, enquanto outros fazem críticas severas a tal prática. Nos cordéis encontramos uma linguagem simples, onde 
o poeta enraizado na cultura popular e o contemporâneo encontram-se. É assim que o clássico e o erudito encontram-se 
nas rodas de cordelistas e chegam até a escola, palco onde desfilam os mais diversos gêneros textuais. A literatura de cordel 
aparece como elemento de disseminação da poesia na escola, mas também como sinal da cultura popular enraizada não 
apenas na culinária e nas danças do povo, mas sobretudo no discurso sobre a vida e suas mais diversas expressões. É na 
escola que se trava o embate entre a utilização do cordel como gênero para fundamentar o discurso do professor e o poeta 
que luta para não ver o cordel ser “didatizado”, tal como aconteceu com outros gêneros, obrigando os alunos à leitura para 
a obtenção de notas ou aprovação em exames. O professor e o poeta pensam em comum sobre a exploração do cordel 
como fonte de conhecimento e de prazer,assim este trabalho busca ampliar essa discussão, olhando para a carência de sua 
utilização na escola ao mesmo tempo em que este configura-se marca identitária da cultura popular. Nesse contexto, tra-
zemos a Análise do Discurso do Poeta e do Professor sobre essa questão, guiando-nos em Pêcheux (1997; 2008), Orlandi 
(2007; 2008) e Teixeira (2005) para fundamentar esses múltiplos olhares em torno da leitura de cordéis na escola.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA DE CORDEL, ESCOLA, DISCURSO 

TÍTULO: POVOS INDÍGENAS E ENSINO DE HISTÓRIA: MEMÓRIA, MOVIMENTO E EDUCAÇÃO 
AUTOR(ES): ERNESTA ZAMBONI, MARIA APARECIDA BERGAMASCHI 
RESUMO: Num tempo que coloca os povos indígenas em evidência, remetendo à escola a obrigatoriedade do estudo da 
história e cultura indígena por meio de uma lei, torna-se importante refletir como o Ensino de História tem se colocado 
diante desta questão. Referimos à lei n° 11.645 de 10 de março de 2008, que também assevera: “os conteúdos referentes à 
história e cultura [afro-brasileira e] dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras“. O prenúncio de novas discussões reacende 
a necessidade de uma reflexão histórica sobre as imagens de povos indígenas construídas através de uma história registrada 
e contada por não-índios. A história e o seu ensino são responsáveis, junto a uma complexidade de situações, pela constitui-
ção de uma identidade nacional em que predomina a idéia de uma nação branca. A pluralidade étnica pode ser considerada 
em outros setores da vida social, porém na escola e, principalmente na vinculação dos saberes escolares, há um predomínio 
de parâmetros eurocêntricos e brancos. A produção historiográfica e as políticas curriculares que orientam o Ensino de 
História em diferentes contextos históricos, bem como as publicações didáticas e paradidáticas dirigidas às crianças, pouco 
fogem desse caminho, contribuindo sobremaneira para negar o caráter multiétnico e pluricultural da nação brasileira, 
situação que poderá ser revertida em outro contexto de ensino, considerando as produções dos próprios indígenas. Nesse 
trabalho, priorizamos olhar para dizeres e fazeres que conformaram práticas de ensino sobre esse tema considerando: as 
políticas do Estado em relação aos povos indígenas; a historiografia e as concepções veiculadas na literatura disponível para 
crianças; a imagem de povos indígenas nas diferentes propostas de ensino história, tendo como fonte principal de análise 
livros produzidos para ensinar história às crianças, localizados no século XX.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE HISTÓRIA, LITERATURA INFANTIL, POVOS INDÍGENAS 

TÍTULO: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: O DESAFIO DE REVER CONCEPÇõES DE 
ESCOLA, INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI 
RESUMO: O trabalho tem por objetivo central discutir a política educacional de ampliação da escolaridade obrigatória 
que inclui no Ensino Fundamental as crianças de seis anos. A lei nº 11. 274 de fevereiro de 2006, que ampliou o Ensino 
Fundamental em nove anos, tem gerado diversas controvérsias em função do corte etário. Há um discurso de dirigentes 
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municipais, professores e pesquisadores, ligados à rede pública de ensino, de que a entrada “precoce” da criança no Ensino 
Fundamental poderá trazer prejuízos significativos para a mesma. Partimos da hipótese inicial de que esse discurso está 
assentado em concepções de escola, infância e alfabetização que precisam ser superadas para que essa política educacional 
implantada obrigatoriamente, no Brasil, a partir de 2006, se efetive como instrumento legítimo de cidadania. A inclusão 
dessas crianças está a exigir da escola repensar as suas dimensões política, administrativa e pedagógica. Na dimensão política 
a educação é entendida como direito social e pressuposto básico para o exercício de todos os outros direitos (CURY, 2002). 
Dessa forma, essa política exige dos educadores, gestores e pesquisadores a reflexão sobre a importância da ação escolar 
para as crianças das classes populares, que historicamente, não tiveram o direito de iniciar a sua escolarização mais cedo. 
Na dimensão administrativa os gestores municipais precisam dispender recursos financeiros para investir na formação 
continuada dos professores, fazer aquisição de mobiliário e materiais pedagógicos adequados às crianças de seis anos. O 
trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas precisa ultrapassar a crença de que para aprender a ler e a escrever a criança 
deve já ter desenvolvido certas capacidades. Essa crença alimenta uma idéia de que existe uma idade certa para o início da 
aprendizagem da leitura e da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA EDUCACIONAL, INFÂNCIA, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: “A PEDAGOGIA DO CATECISMO” E A “NOVA PEDAGOGIA DO CATECISMO” DO 
MONSENHOR ÁLVARO NEGROMONTE: LIÇõES CATÓLICAS PASSADAS EM REVISTA
AUTOR(ES): EVELYN DE ALMEIDA ORLANDO 
RESUMO: Este artigo tem em vista analisar em uma perspectiva histórica comparativa, uma das principais obras do Mon-
senhor Álvaro Negromonte: “A Pedagogia do Catecismo”. Este livro, destinado ao curso normal, tinha o objetivo de servir 
de orientação prática ao ensino de catecismo. Por se tratar de uma espécie de diretriz pedagógica, esse manual reflete as bases 
da pedagogia catequética proposta pelo autor em um contexto de renovação do ensino religioso, articuladas ao diálogo com a 
Psicologia e as teses escolanovistas na qual a aprendizagem ocorria através de situações concretas e dinâmicas. Tal concepção 
trouxe à lume um conjunto de mudanças de ordem metodológica e conceitual que sugeririam programas pautados na atividade 
como método de ensino, os jogos, os exercícios físicos, as excursões, as visitas aos museus e uma série de outras atividades, 
como recursos didáticos e auxiliares de ensino indispensáveis para a aprendizagem efetiva e, consequentemente, para o êxito 
da escola moderna. Esses enunciados foram largamente utilizados pelo religioso nesse manual, ao que associou ainda a impor-
tância da tradição como elemento fundamental para o sucesso de sua proposta. A tradição seria a responsável por manter os 
princípios que caracterizam a base do ensino religioso e a modernidade por adequá-los às necessidades da sociedade vigente. 
Publicada inicialmente em 1937, a obra foi reeditada várias vezes e em 1964, seu autor a passou em revista, o que culminou em 
um texto novo, entendido por ele como mais adequado para o momento, intitulado “Nova Pedagogia do Catecismo”, publica-
do somente em 1965, após seu falecimento. Essas duas obras constituem portanto, as principais fontes para essa análise. Esses 
livros, sobretudo o primeiro, serviram não só como livros didáticos destinados às normalistas, mas como livros de leitura que 
deveriam servir de guia e orientação para todas as suas dúvidas pedagógicas na condução da sua trajetória profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: IMPRESSOS, EDUCAÇÃO, IGREJA CATÓLICA 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 22

TÍTULO: CONSIDERAÇõES ACERCA DO PAPEL DO LEITOR PARA A FORMA ROMANCESCA NO 
PERÍODO FORMATIVO (1843-1880) 
AUTOR(ES): EWERTON DE SÁ KAVISKI 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é tentar sugerir alguns aspectos da construção do leitor como categoria textual 
nos romance do período formativo brasileiro (de 1843 a 1880) e suas possíveis conseqüências para a fatura das obras. Para 
tanto, contemplaremos a relação que esta categoria textual estabelece com a função ideológica e a função social dos roman-
ces neste período, bem como com a figura do narrador. Não perdendo de vista que o problema de primeiro plano destes 
romances foi o da representação da matéria nacional, dois pontos de inflexão nortearão o mapeamento aqui proposto: a 
influência do leitor pressuposto pelo narrador e o papel do público leitor no processo de representação literária da matéria 
que garantia nossa nacionalidade – a cor local. Entre o que o narrador assume ser seu público e o que realmente seria seu 
público, destacaremos, como, em nosso sistema literário, a forma romanesca foi afetada em termos de fatura por este 
desconcerto de público-alvo. Ainda dentro desta perspectiva, vale ressaltar que, ao tratar da ideologia que permeia as obras, 
as categorias “leitor“ e “narrador“ terão um tratamento dialético: devem ser entendidos como ancorados na realidade, 
embora sejam elaboração textual. Daí um movimento duplo do dentro e do fora: a análise vai para além do texto, embora 
se subordine a este.
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR, PERÍODO FORMATIVO, PROSA DE FICÇÃO BRASILEIRA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PRIMEIRAS LETRAS NO “PARANÁ“ 
OITOCENTISTA.
AUTOR(ES): FABIANA GARCIA MUNHOZ 
RESUMO: Esta comunicação integra pesquisa de mestrado em andamento na área de História da Educação. Tem como 
tema a formação docente e as práticas de professores de primeiras letras, entre as décadas de 1830 e 1860, no território da 5ª 
Comarca da Província de São Paulo. A Comarca foi emancipada em 1853, constituindo a Província do Paraná. O interesse é 
acompanhar a concorrência entre dois modelos de formação de professores. O primeiro está relacionado à Escola Normal, 
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criada em São Paulo pela lei de 1846 e o segundo, a um tipo de formação pela prática, implementado pelo regulamento de 
1857, promulgado na já Província do Paraná, preterindo o modelo da escola normal. Tratava-se de uma preparação para o 
exercício da profissão realizada no interior das próprias escolas, através do recrutamento de alunos com bom rendimento 
que se tornavam professores adjuntos (monitores) e após alguns anos de experiência e exames eram providos definitiva-
mente. Para tanto, valho-me da documentação localizada nos Arquivos Públicos (São Paulo, Curitiba, Paranaguá e Castro) 
como legislação, relatórios de presidentes de província, ofícios de professores e inspetores, provas de concurso, dentre 
outros. Na presente comunicação apresento um recorte desta investigação discorrendo sobre como a legislação provincial 
do período prescreveu modelos de formação docente para o professor responsável pela tarefa de introduzir os alunos do 
século XIX ao universo da leitura e da escrita. Ao mesmo tempo sinalizo como os mestres de primeiras letras foram se 
apropriando de tais modelos de formação e traduzindo-os em fazeres cotidianos.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INSTRUÇÃO PRIMÁRIA , SÉCULO XIX 

TÍTULO: A LEITURA NO DESENHO ANIMADO “A BELA E A FERA”: INCENTIVO OU ESTRATÉGIA 
MERCADOLÓGICA?
AUTOR(ES): FATIMA MARIA NEVES, FRANCIELE BENTO, LILIANA MEN 
RESUMO: Esta comunicação tem por objeto de estudo a literatura infantil, especificamente, o gênero Conto de Fadas, 
quando é apropriado e encenado pelo cinema de animação. Neste espaço de confluência entre a literatura e o cinema, esta-
belecemos como objetivo descrever e analisar a utilização da leitura do desenho animado “A Bela e a Fera”. Intencionamos 
identificar as relações produzidas pela mídia cinematográfica que se utiliza do Conto de Fadas e da animação clássica no 
interior das práticas escolares estabelecidas nos processos de escolarização nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A fonte 
utilizada foi, portanto, o desenho animado “A Bela e a Fera”, produzido pelos Estúdios Walt Disney, em 1991 e sua re-edição 
em 2001. Os procedimentos teórico-metodológicos foram amparados em autores que ampliaram a noção de FONTE, no 
campo da Educação, renovando as possibilidades de estudos que envolvem a Literatura, a História, a Mídia e a Educação. O 
construto teórico também se amparou em autores que se inserem no campo da Cultura Escolar e da Construção Coorporativa 
da Infância. Dentre os resultados obtidos, destaca-se a diferença de tratamento dado a leitura nas duas versões de “A Bela e a 
Fera”. Entendemos que a leitura utilizada como instrumento para a humanização da Fera, na versão de 2001, foi utilizada mais 
como estratégia mercadológica e menos como um ato de incentivo a leitura. A nosso ver, cabe aos profissionais da educação 
reconhecer tais mecanismos e repensar a utilização de desenhos animados em sua prática pedagógica para que as estratégias de 
mercado visando a construção da infância consumidora não sejam incentivadas no interior da escola.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO INFANTIL 

TÍTULO: LEITURA: UMA PRÁTICA CULTURAL A SER DESMISTIFICADA 
AUTOR(ES): FLÁVIA HELOÍSA UNBEHAUM FERRAZ 
RESUMO: Em interessante pesquisa qualitativa com professores e alunos brasileiros transformada em livro há alguns 
anos (“Literatura/ Ensino: uma problemática”, 1992), a pesquisadora de Educação Maria Thereza Fraga Rocco compar-
tilha preocupações, percepções e possíveis caminhos a serem tomados no ensino de literatura. Tais preocupações pouco 
mudaram nos últimos anos. Entendida por muitos professores e pesquisadores como veículo essencial para o desenvol-
vimento da imaginação criadora e também como instrumento do desenvolvimento crítico social. Atualmente a literatura 
perde parte de sua “aura” de importância e seu poder de envolvimento prazeroso para outros meios que tomam a matriz da 
literatura – o texto – como base de suas construções, como o cinema e a televisão. Numa época de predomínio da imagem e 
da conseqüente velocidade das informações, as possibilidades representativas das palavras parecem enigmas desnecessários 
aos olhos de jovens leitores. A imposição de leitura das obras canônicas, bem como das análises estruturais podem afastar 
o prazer da leitura. Sendo assim, todos que lidam com o ensino de literatura se deparam constantemente com questões que 
se alternam em como, para que e por que ensinar literatura. A resistência pré-adolescente e adolescente ao aprendizado da 
literatura está ligada não só a uma predisposição notadamente questionadora inerente à estas faixas etárias, mas também 
diz respeito a todo um contexto social formulado no desenrolar da história, nos quais estes aprendizes estão inseridos. 
Saindo um pouco dos domínios da área de Ensino e Psicologia, buscamos em pesquisadores da História e da Literatura 
como Bordieu, Jauss, Costa Lima e outros, algumas observações que possam nortear o ensino de literatura na atualidade, 
considerando a essencialidade de inverter o direcionamento do ensino: despertar primeiramente o gosto pela leitura, para 
só então provocar, de forma conseqüentemente natural, o espírito crítico.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ENSINO, RECEPÇÃO 

TÍTULO: R. R. DORDAL E C. A. GOMES CARDIM E O ENSINO DA LEITURA PELO MÉTODO 
ANALÍTICO
AUTOR(ES): FRANCIELE RUIZ PASQUIM 
RESUMO: Apresentam-se, nesta comunicação, resultados parciais de pesquisa do Porgrama de Iniciação Científica (Bolsa Pi-
bic/CNPq/Unesp), vinculada às linhas de pesquisa: “Alfabetização” e “Ensino de língua portuguesa” do Gphellb – Grupo de 
pesquisa “História do ensino de língua e literatura no Brasil”e do Piphellb- Projeto Integrado de Pesquisa “História do ensino 
de língua e literatura no Brasil“, ambos coordenados por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o objetivo de contribuir para 
a produção de uma história do ensino e compreensão de um importante momento na história do ensino de leitura e escrita no 
Brasil, focaliza-se a produção escrita de e sobre os professores Ramon Roca Dordal (1854-1938) e Carlos Alberto Gomes Cardim 
(1875-1938), ambos formados pela Escola Normal de São Paulo, respectivamente em 1889 e 1894, com intensa atuação no 
magistério público paulista, nas décadas iniciais do século XX. Mediante abordagem histórica centrada em pesquisa documental 
e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação 
de fontes documentais, foi possível reunir, até o momento, mais de 70 referências de textos escritos por esses dois professores e 
de textos que contêm menções a sua atuação e produção didática. A análise preliminar dessas referências tem contribuído para a 
compreensão: tanto de aspectos relevantes da atuação profissional desses professores, em especial de Cartilha Moderna (1902), 
de Dordal, e Cartilha Infantil (1908), de Gomes Cardim, ambas baseadas no método analítico para o ensino da leitura; quanto da 
importância de elaboração de instrumentos de pesquisa na etapa inicial de pesquisas históricas em educação. 
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODO ANALÍTICO, ENSINO DA LEITURA, PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 23

TÍTULO: OS HÁBITOS DE LEITURA E SUAS RELAÇõES COM AS PRÁTICAS DE ENSINO DE 
LITERATURA 
AUTOR(ES): GABRIELA RODELLA DE OLIVEIRA 
RESUMO: O que lêem os professores de literatura do ensino médio da rede pública de ensino? Quais são seus hábitos 
de leitura e qual sua relação com a literatura? Qual a influência de tais hábitos de leitura em sua prática de ensino? Para 
responder a essas questões realizou-se uma pesquisa de mestrado acerca das relações entre formação, hábitos de leitura e 
práticas do ensino de literatura de professores de português do ensino médio da rede estadual da cidade de São Paulo. A 
partir de pesquisa quantitativa com 87 docentes (2006), procurou-se traçar um perfil médio desse professor. A análise dos 
dados coletados mostrou que a grande maioria desses professores é originária de famílias com baixos níveis de escolariza-
ção, com pouco contato com a leitura durante a infância e constituindo a primeira geração a conquistar uma escolarização 
de longa duração. Tal formação, no entanto, não costuma levar esses professores a desenvolverem as disposições necessá-
rias ao desenvolvimento do hábito da leitura literária, no sentido de se apropriarem das obras de literatura, conhecendo-as 
efetivamente; apenas os leva a reconhecer o que é “legítimo” dentro da cultura letrada instituída. Dessa maneira, esses 
docentes tendem a reproduzir o conhecimento a que tiveram acesso, sem que tenham se tornado sujeitos de suas leituras 
e de tal conhecimento. Há, no entanto, professores que são exceções a esse perfil e que apontam para uma apropriação da 
leitura literária. Do ponto de vista teórico, foram levadas em consideração as análises sociológicas desenvolvidas por Pierre 
Bourdieu e Bernard Lahire, as considerações sobre a História da Leitura (Chartier, Darnton), estudos que definem o leitor 
crítico (Jauss, Eco) e as reflexões acerca da formação de sujeitos leitores (Rouxel, Baudelot e Cartier).
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, LEITURA DO PROFESSOR, LEITURA LITERÁRIA 

TÍTULO: LEITURAS DE NORMALISTAS: OS MANUAIS ESCOLARES DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA NORMAL SECUNDÁRIA DE MARINGÁ
AUTOR(ES): GESCIELLY BARBOSA DA SILVA TADEI, ANALETE REGINA SCHELBAUER 
RESUMO: Na intenção de responder quais eram os conteúdos ensinados na disciplina de Psicologia da Educação na 
Escola Normal Secundária de Maringá, nosso olhar investigativo voltou-se para a bibliografia utilizadas pelas normalistas, 
precisamente, para os manuais escolares adotados entre as décadas de 50 e 70 do século XX. O estudo foi realizado em três 
instituições de ensino: o Instituto de Educação Estadual de Maringá; o Colégio Santa Cruz e o Colégio Santo Inácio, com 
a análise de documentos escolares e dos livros e manuais didáticos encontrados nas bibliotecas dessas instituições e usados 
pelas normalistas. No caso da Escola Normal de Maringá, a análise dessas fontes possibilitou compreender que o conteúdo 
da disciplina de Psicologia da Educação esteve pautado nos preceitos escolanovistas em quase todo o período estudado, 
com algumas marcas da pedagogia tecnicista. A aprendizagem foi o tema principal abordado pelos autores, o campo prático 
educacional foi o mais expressivo na disciplina e o referencial teórico da psicologia comportamental destacou-se nos livros 
e manuais pesquisados. Esses dados evidenciaram não só as tematizações acerca da psicologia da educação, expressas nos 
livros e manuais didáticos, bem como possibilitaram compreender os traços fundamentais das práticas escolares e dos 
saberes transmitidos na disciplina de Psicologia da Educação ensinada as normalistas. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCIPLINA DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLA NORMAL SECUNDÁRIA, MANUAIS 
ESCOLARES 

TÍTULO: TESTES ABC: A ALFABETIZAÇÃO EM UM JARDIM DE INFÂNCIA
AUTOR(ES): GIANI RABELO 
RESUMO: No intuito de promover uma maior aproximação entre as práticas assistenciais e educativas, protagonizadas 
por religiosas do Instituto Coração de Jesus junto às crianças, filhas de operários de uma empresa do complexo carbonífero 
do sul de Santa Catarina (Tubarão- Brasil) entre os anos de 1960 a 1970, o estudo analisa as práticas pedagógicas imple-
mentadas pelas religiosas e professoras leigas, registrada na Crônica do Jardim de Infância Cristo Rei. Entre estas práticas, o 
ensino da leitura e da escrita era priorizado no 3º Período, ou seja, no ensino das crianças de 6 a 7 anos, o que é confirmado 
pela introdução dos Testes ABC no Jardim de Infância, a partir de 1961. Os Testes ABC eram empregados com a finalidade 
de medir o grau de maturidade para a leitura e para a escrita, ficando as crianças classificadas em diferentes níveis de maturi-
dade. O processo de exclusão promovido pelos resultados dos Testes ABC reafirmaram as bases teóricas que os sustentam, 
pautadas na idéia de que crianças imaturas biologicamente são incapazes de aprender. Das anotações realizadas na Crônica 
sobre os resultados dos testes, fica evidente que a maior parte das crianças entre seis e sete anos alcançava o nível médio 
e superior, raros eram os casos de crianças com nível de maturidade elevado ou elevadíssimo. No entanto, também havia 
aquelas que eram classificadas no nível inferior, ou melhor, nulo e até aquelas incapazes de responderem aos testes.
PALAVRAS-CHAVE: TESTES ABC , ALFABETIZAÇÃO , JARDIM DE INFÂNCIA 

TÍTULO: METODOLOGIA DA LINGUAGEM (1949), DE J.BUDIN E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES NO BRASIL 
AUTOR(ES): GIZELMA GUIMARÃES PEREIRA SALES 
RESUMO: Apresentam-se, nesta comunicação, resultados parciais de pesquisa do Programa de Iniciação Científica (Bolsa 
Pibic/CNPq/Unesp) vinculada às linhas de pesquisa: “Formação de professores” e “Ensino de língua portuguesa” do 
Gphellb – “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, e do Piphellb – Projeto Integrado de Pesquisa “História 
do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, ambos coordenados por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o objetivo 
de contribuir para a produção de uma história do ensino de língua e literatura no Brasil e para a compreensão de um im-
portante momento da história do ensino de Língua Portuguesa, focaliza-se a proposta para esse ensino apresentada por J. 
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Budin (1914 – 1953), em Metodologia da Linguagem: para uso das escolas normais e institutos de educação, cuja 1ª. edição 
foi publicada em 1949, pela Companhia Editora Nacional (SP). Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa docu-
mental e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção 
e ordenação de fontes documentais, vem-se analisando a configuração textual do manual mencionado, que consiste em 
enfocar os diferentes aspectos constitutivos de seu sentido. Os resultados obtidos até o momento propiciaram constatar a 
importância do estudo desse manual, um dos primeiros destinados específicamente ao ensino da disciplina Metodologia da 
Linguagem, no Brasil, no período em que foi publicado, tendo sido utilizado para a formação de professores alfabetizado-
res especialmente entre as décadas de 1940 e 1960.
PALAVRAS-CHAVE: J. BUDIN, METODOLOGIA DA LINGUAGEM, PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: PROFESSORAS DA ESCOLA PÚBLICA: TRAJETÓRIAS DE LEITURAS
AUTOR(ES): HELOISA BARRETO BORGES 
RESUMO: Este trabalho faz parte da pesquisa “Leitores da escola pública: um estudo de caso no Colégio Estadual de Fei-
ra de Santana”, iniciada em 2008 e com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). 
No desenvolvimento da investigação, entrevistamos professoras e estudantes e realizamos com eles Círculos de Leitura, 
nos quais textos literários são lidos em voz alta por um leitor-guia, havendo, no final, uma discussão sobre os sentidos que 
os leitores atribuem ao referido texto. No processo de coleta de dados também aplicamos questionários com os estudantes. 
Apresentamos neste texto resultados parciais da pesquisa, dando um recorte às entrevistas com as professoras. Embora a 
análise de dados encontre-se em andamento, é possível perceber que os depoimentos das professoras revelam trajetórias 
singulares de leitura, marcadamente influenciadas pela família ou pela escola, demonstrando que cada leitor constrói a sua 
história como sujeito historicamente situado. A leitura aqui é concebida como prática sociocultural que acontece dentro e 
fora da escola, conforme postulam Chartier (1999, 2001, 2004); Abreu (1999, 2004, 2005, 2006). Ao analisarmos os dados, 
observamos que vários perfis de leitores vão se delineando tomando como referência as necessidades profissionais e/ou 
pessoais. São leituras para fundamentar o trabalho como professoras com as especificidades das áreas de conhecimento 
nas quais estão ligadas, ou leituras religiosas, ou de autoajuda, que dizem respeito aos respectivos momentos pessoais. Além 
disso, detectamos que as características de uma sociedade industrial de massa marcam as próprias escolhas de leitura das 
professoras. Os dados mostram a existência de vários tipos de leitores que transitam naturalmente pela literatura popular, 
pela literatura clássica, pela literatura religiosa e pela literatura de massa.
PALAVRAS-CHAVE: TRAJETÓRIA DE LEITURA, PERFIL LEITOR, LEITURA LITERÁRIA 
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TÍTULO: EXERCITANDO A LEITURA E APRENDENDO A CUIDAR DO CORPO
AUTOR(ES): HELOÍSA HELENA PIMENTA ROCHA, CAROLINA TOSHIE KINOSHITA 
RESUMO: Ensinar as crianças a ler de forma fluente, apropriando-se das idéias e sentimentos presentes nos livros, 
configurou-se em um dos objetivos que orientaram a produção de livros de leitura, nas primeiras décadas do século XX. A 
discussão sobre os tipos de livros que deveriam ser oferecidos às crianças das escolas elementares de São Paulo, foi alvo de 
intenso debate, no âmbito do qual se procurou definir os critérios segundo os quais deveriam ser avaliados os livros de leitu-
ra e os livros de leitura suplementar destinados a esse público. Visando desenvolver a agilidade e desenvoltura na leitura, mas 
também oferecer à criança modelos de conduta, os livros de leitura suplementar, organizados em torno de temas diversos, 
foram objeto de avaliação das comissões instituídas pela Diretoria Geral da Instrução Pública, que procuraram analisá-los 
sob diferentes aspectos, selecionando aqueles que deveriam ser utilizadas no trabalho cotidiano da escola. Dentre os temas 
abordados nesses livros estiveram a moral, as noções de ciências e os hábitos de higiene. Esta comunicação toma como 
fontes livros de leitura suplementar recomendados para as crianças das escolas paulistas, visando examinar os modos como 
se procurou, por meio das práticas de leitura, incutir na criança modos de viver, agir e se comportar. Na análise de tais obras, 
procura-se atentar não apenas para as prescrições que põem em circulação, mas para os protocolos textuais e tipográficos 
por meio dos quais se procura conformar a leitura. Dentre esses dispositivos, interessa-nos examinar os prefácios, cartas 
ao leitor ou outros espaços destinados ao diálogo com o professor, bem como a presença de imagens da criança limpa e 
asseada, em suas articulações com os textos que as acompanham. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, MANUAIS ESCOLARES, HIGIENISMO 

TÍTULO: ENTRE SAL, JABÁ E CORDÉIS: A LEITURA SINGRA OS RIOS AMAZÔNICOS
AUTOR(ES): HENRIQUE SILVESTRE SOARES 
RESUMO: Para termos hoje, no Brasil, a Biblioteca Nacional, uma longa viagem empreenderam os livros: da Europa ao Rio 
de Janeiro, conforme nos dá conta Lilia Moritz Schwarcz, construindo histórias e identidades. Distância parecida e, em piores 
condições, percorreram regatões e alguns outros aventureiros para, rompendo interdições naturais e sociais, levar aos mais 
longínquos recantos amazônicos – seringais acreanos, alimentos para o corpo e um desejado e cobiçado objeto: o livro. Esta 
comunicação pretende, pois, descrever e analisar alguns suportes de textos, em especial o cordel, buscando evidenciar, além da 
trajetória dos livros até os seringais, as práticas de leitura instauradas, articulando-as à História do estado do Acre e à constitui-
ção de sujeitos leitores. A chegada do livro ao Acre ocorre no exato instante em que, banidos pelas condições climáticas e sedu-
zidos pela possibilidade de enriquecimento rápido e fácil, nordestinos, em especial, cearenses, instalaram-se no território, àquele 
momento boliviano, iniciando uma história de conquistas territoriais e culturais. Essa vinculação entre o homem nordestino e 
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o cordel vai instaurar novas práticas culturais, dentre elas a leitura, a partir do contato com o novo espaço geográfico e socio-
cultural. Com esse fim, nossa análise é realizada à luz dos pressupostos teóricos advindos da História Cultural, particularmente 
o que se refere à História do Livro, através dos estudos de Roger Chartier, e da Análise do Discurso francesa. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, CORDEL, AMAZÔNIA/ACRE 

TÍTULO: O LIVRO: OBJETO DE ESTUDO E MEMÓRIA DE LEITURA
AUTOR(ES): ILSA DO CARMO VIEIRA GOULART 
RESUMO: Este trabalho tem como propósito compreender a interação e o vínculo que se constrói no decorrer do tempo entre 
leitor e a leitura através do livro. Para efetivação desta pesquisa foram utilizadas entrevistas com pessoas, a partir de cinqüenta 
anos, que guardaram seu livro do período em que estudou, bem como, daquelas que em um determinado momento de suas 
vidas adquiriram outro exemplar deste impresso, ou mesmo, daqueles que conservaram o livro de outra pessoa. Pelo relato das 
experiências de leitura que ocorreram com este material, tanto na palavra proferida, quanto na memória restituída, é possível 
investigar sobre o papel que o livro, enquanto objeto físico, ocupa na relação do leitor com a leitura. Um objeto-livro que torna-se 
revelador das marcas de um tempo, das lembranças de sua relação com a leitura e dos sentimentos da iniciação de um leitor. Desta 
forma, a pesquisa destacará o livro como objeto cultural e desencadeador de práticas de leitura. Para tanto, buscar-se-á como 
suporte teórico as contribuições de Bakhtin (2004) numa compreensão da linguagem no campo da enunciação, de Benjamin (1994) 
e Certeau (1994) nas noções de experiências e memórias de leitura, de Chartier (1994, 1996, 1999), Darnton (1998) na apreensão da 
história do livro, da leitura e das práticas que a envolve. Palavras-chave: Livro. Leitura. Leitor. Memórias de leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LEITOR, LIVRO 

TÍTULO: NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO VOZES DA EDUCAÇÃO: CONHECENDO POR 
MEIO DO SEU ARQUIVO AS DIFERENTES “VOZES“ DAS ESCOLAS GONÇALENSES
AUTOR(ES): INÊS FERREIRA DE SOUZA BRAGANÇA, PAULA FERNANDA NUNES FERREIRA, 
VANIA LUCIA DAS GRAÇAS SILVEIRA 
RESUMO: O presente trabalho é fruto das observações e reflexões que tecemos como pesquisadoras ligadas ao Núcleo 
de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e História das Escolas de São Gonçalo. O Núcleo foi criado em 
1996, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ao longo desses treze anos, vem desenvolvendo diferentes 
ações, buscando constituir espaços de memória, narração e formação para alunos/as e professores/as em um permanente 
diálogo com a cidade de São Gonçalo, tendo como princípio a articulação pesquisa-ensino-extensão. O Núcleo tem como 
objetivo central levantar a história da educação pública, partindo da construção e reconstrução da memória e da história 
das escolas gonçalenses por meio de relatos orais e fontes documentais. Nesse sentido, uma das dimensões da atuação do 
Núcleo consiste no incentivo à constituição de arquivos documentais tanto nas próprias escolas, como também na sede 
do Núcleo de Pesquisa, tendo como perspectiva uma política arquivística que visa favorecer a disponibilização de seu 
acervo para pesquisa. Assim, desenvolvemos uma proposta de reorganização deste acervo, buscando critérios e eixos que 
favoreçam o acesso, a leitura e sempre novas interpretações da história da educação em São Gonçalo. O desenvolvimento 
da referida proposta têm nos proporcionado a ampliação de nossa própria leitura de mundo, da cidade e da educação neste 
Município e fortalecido nossa formação na condição de professoras-pesquisadoras. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA , EDUCAÇÃO, ARQUIVO 

TÍTULO: A LEITURA NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA: CONTRIBUIÇõES PARA SE PENSAR A 
PRÁTICA DE ENSINO
AUTOR(ES): ISABEL CAMILO DE CAMARGO 
RESUMO: Esta apresentação tem como objetivo analisar a importância da leitura para o ensino-aprendizagem na cons-
trução da disciplina de História, não dissociando essa leitura da interpretação de texto e como uma ferramenta para a 
produção do conhecimento, pois vejo como indissociáveis. Integra-se ao propósito desta comunicação debater formas de 
como podemos melhorar o ensino em sala de aula, principalmente, nos níveis fundamental e médio. Visamos também dis-
cutir formas de se trabalhar com diversas fontes históricas em sala de aula, isso se faz importante, pois cada fonte histórica 
possui sua especificidade e, assim, metodologias diferentes que necessitam de um embasamento teórico próprio e que nos 
acarreta em formas de leitura diferenciadas; além de ser uma alternativa ao livro didático. Buscaremos ainda refletir sobre 
como se tem constituído o conhecimento histórico nas escolas, suas transformações e adequações às mudanças que estão 
ocorrendo no mundo atualmente. Essa discussão nasce de uma preocupação com a prática do ensino da disciplina de His-
tória, já que essa deveria ser uma preocupação corrente de todos os professores, bem como buscar formas que contribua 
para uma transformação qualitativa da educação, intentando que os alunos compreendam como se dá a construção do 
pensamento histórico e que consigam meditar sobre os atuais dilemas de nossa sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, HISTÓRIA, ENSINO 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: ENTRE A LITERATURA E A HISTÓRIA: LEITURAS DO BRASIL COLÔNIA EM TERRA 
PAPAGALLI E MEU QUERIDO CANIBAL.
AUTOR(ES): JACIMARA VIEIRA DOS SANTOS 
RESUMO: Pretende-se, neste trabalho, examinar os intercursos entre Literatura e História. Retomando o referencial 
histórico acerca do processo de colonização do Brasil, encontramos duas obras sobre as quais se pretende tratar, enquanto 
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potenciais desencadeadores de ruptura e questionamentos acerca da História oficial: Terra papagalli, de José Roberto To-
rero e Marcus Aurelius Pimenta; e Meu querido canibal, de Antônio Torres. O confronto de vozes entre ficção e História 
vem, nos romances em questão, fissurar o discurso da História valendo-se do apelo semântico da “mera coincidência”. 
Assim, no primeiro romance são compostos cenários e personagens em que vislumbramos paridades com personagens 
e cenários narrados pela historiografia, porém, suscitando revisões. O percurso narrativo de Antônio Torres, por sua vez, 
passa pelos documentos oficiais, embebe-se da oralidade dos remanescentes das comunidades indígenas alocadas no Rio 
de Janeiro nos tempos atuais e revela seu trajeto no final do romance, no excerto Leituras canibalizadas, aduzindo ao teor 
antropofágico também vislumbrado em Terra Papagalli – sinal de contato importante frente às intenções de nosso trabalho. 
Neste ponto, encontramos desde André Thevet e Hans Staden; a Gilberto Freyre e Silviano Santiago, sem que se perca, 
contudo, a preocupação em estabelecer dúvidas sobre a visão idílica do índio e sobre aspectos dos discursos dos vencedo-
res, em críticas à sociedade grafocêntrica e seus registros.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA, LITERATURA, COLONIZAÇÃO 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LEITURA QUE PERPASSAM A FORMAÇÃO DAS TURMAS 
PROFISSIONALIZANTES DO COLÉGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
AUTOR(ES): JAMILLE ARNAUT BRITO MORAES 
RESUMO: Este estudo se propõe a analisar as práticas de leitura dos estudantes das turmas do curso Técnico em Gestão 
Comercial/ Operações Comerciais (TGC) do Colégio Estadual de Feira de Santana (BA). Em decorrência da minha parti-
cipação em uma outra pesquisa nesta instituição de ensino, fui instigada a pesquisar sobre o perfil desses leitores em espe-
cífico, justamente por sua natureza peculiar, pois são turmas que aliam o Ensino Médio ao Profissionalizante. Em virtude 
desse grupo de discentes apresentarem um currículo voltado para contemplar a formação do Ensino Médio Profissional 
Técnico, tornou-se pertinente avaliar as práticas de leitura desses sujeitos e, de forma enfática, se os textos literários são 
trabalhados neste contexto escolar. A fim de traçar tal perfil, os aportes metodológicos utilizados como instrumentos de 
coleta de dados foram: a aplicação de questionários, realização de entrevistas e de Círculos de Leitura. As abordagens da 
pesquisa são de natureza quantitativa e qualitativa, de cunho exploratório, na modalidade estudo de caso. Diante dos resul-
tados apontados neste trabalho, pode-se notar que os discentes, em geral, valorizam o ato de ler, bem como se caracterizam 
como leitores. No entanto, não basta somente esta valorização, é necessária a incorporação das práticas sociais de leitura e 
escrita pelos próprios leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, TGC, PERFIL DO LEITOR 

TÍTULO: A CONFORMAÇÃO DE SABERES SOBRE EDUCAÇÃO MORAL, CIVISMO E HIGIENE NOS 
PERIÓDICOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA NORMAL DE SÃO CARLOS (1911-1923).
AUTOR(ES): JAQUELINE RAMPELOTI OZELIN 
RESUMO: Nesta comunicação apresento alguns resultados da pesquisa que tem por objetivo analisar os periódicos 
educacionais: Revista da Escola Normal de São Carlos (1916-1923), Excelsior! (1911-1916) e O Raio Verde (1917-1918) 
– publicados pela Escola Normal de São Carlos – privilegiando os artigos sobre educação moral, civismo e higiene com a 
finalidade de compreender como esses temas são apropriados e representados pelos diretores, professores e alunos dessa 
instituição de formação de professores. Tem como fontes principais os periódicos acima citados incluindo a Revista de 
Educação (1921-1923), publicada pela Escola Normal de Piracicaba, selecionada para a pesquisa em virtude da grande in-
cidência de artigos sobre a higiene, contrastando com a Revista da Escola Normal de São Carlos na qual a incidência maior 
é de artigos sobre a educação moral e o civismo. O recorte temporal escolhido compreende o primeiro ano de publicação 
da revista Excelsior! (1911) e se estende até o último ano de publicação da Revista da Escola Normal de São Carlos (1923), 
englobando o período de publicação do periódico O Raio Verde (1917-1918) e da Revista de Educação (1921-1923). Para a 
análise, é realizada a contextualização do momento de publicação dos periódicos e a leitura e análise dos artigos que tratem 
dos temas selecionados, tendo como base teórica os pressupostos lançados pela História Cultural, em especial, os escritos 
sobre produção, apropriação e representação apresentados por Roger Chartier e Marta Carvalho, tomando o impresso 
como objeto cultural que guarda as marcas de sua produção e usos. Até o momento, é possível afirmar, tanto pela leitura 
dos aspectos históricos quanto pela análise de alguns artigos, que os temas estudados são centrais durante a Primeira Repú-
blica brasileira e eram temas importantes no cotidiano das escolas normais de São Carlos e de Piracicaba.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA CULTURAL, PERIÓDICOS EDUCACIONAIS, ESCOLA NORMAL DE SÃO CARLOS 

TÍTULO: O RESGATE DA LEITURA E SEUS VALORES CULTURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
E MÉDIO.
AUTOR(ES): JOAQUIM DE MEDEIROS NETO 
RESUMO: A leitura faz parte integrante da vida de cada pessoa. Baseada nessa afirmação, a presente pesquisa propõe 
analisar os fatores sócio-culturais na motivação para a leitura e na formação de valores em Escolas do Ensino Funda-
mental e Médio, localizadas nos Municípios de Londrina, Cambé e Tamarana, localizados no norte do Estado do Paraná. 
O enfoque estará na observação de contribuições significativas na interferência educacional, interagindo no processo 
formador de habilidades e na ampliação de conhecimento. Pretende-se, em um primeiro momento diagnosticar e ana-
lisar a prática de leitura vivenciada em Escolas de Ensino Fundamental e Médio, nas áreas Urbanas Central, Periferia 
e Rural (Campo). Num segundo momento, o nosso intuito é apresentar e discutir os resultados com as Instituições 
envolvidas, sugerindo reflexões, como a Escola, a Família e os Educadores tem enfrentado as situações adversas ao 
verdadeiro aprendizado com as experiências de leitura e estratégias a serem utilizadas para o resgate da leitura e de seus 
valores sócio-culturais junto aos educandos, seus familiares e toda a comunidade formativa. Para que os alunos possam 
desenvolver o processo de compreensão de leitura faz-se necessário que se envolva em situações funcionais de leitura, 
considerando o meio em que vivem. É fundamental esta iniciativa para que o processo seja, de fato, uma continuidade 
da construção do leitor. Esta pesquisa pretende desenvolver uma política eficaz de conscientização da função da Univer-
sidade no contexto da qualidade de vida dos alunos, sua família e população, tão necessária no Brasil de hoje, em todas 
as camadas sociais e de dimensões culturais diversas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCOLA, VALORES SÓCIO-CULTURAIS 
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TÍTULO: REFLEXõES SOBRE LEITURA E PRODUÇõES TEXTUAIS DE PROFESSORAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): JULIANA CHRISTINA REZENDE DE SOUZA 
RESUMO: Este estudo procura analisar como a leitura pode influenciar as produções textuais de professoras do Ensino 
Fundamental. Temos como suporte os pressupostos teórico–metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa, para 
discutir a interpretação e a assunção da autoria pelo professor e as implicações disto para o processo ensino-aprendizagem. 
Falamos de um sujeito-professor que, ao produzir um discurso, está inserido num contexto que oferece determinadas con-
dições para que essa produção aconteça, incluindo-se as relações de poder, histórias de vida, aspectos da ideologia domi-
nante, práticas sociais letradas, o acesso desse sujeito ao arquivo (PÊCHEUX, 1997) e a formação discursiva em que ele se 
insere. A metodologia utilizada consiste da leitura, interpretação e discussão de textos lidos com professores, sujeitos desta 
pesquisa, em 05 encontros. Os textos selecionados serviram de base para produções de textos dissertativo-argumentativos 
de 03 professoras do Ensino Fundamental, de uma escola de Ribeirão Preto-SP. Consideramos, então, o professor histori-
camente discursivizado como “detentor do saber” e, a partir disso, pretendemos investigar, por meio da leitura e da escrita, 
como esse sujeito assume a posição sujeito-leitor e sujeito-autor ao produzir sentidos sobre sua área de atuação. Orlandi 
(1996) aponta que o discurso pedagógico funciona como sendo do tipo autoritário, uma vez que, na escola, os sentidos 
mobilizados na leitura e interpretação são aqueles legitimados pela classe dominante, permitidos a circular e que não podem 
ser disputados pelos interlocutores. A análise dos textos encontra-se em fase inicial e podemos dizer que a escola, como 
instituição ligada à classe dominante, não privilegia a formação de autores, e que, mesmo com discursos diversos acerca 
da educação, no contexto escolar a predominância é a paráfrase do sentido permitido, o que é diferente de historicizar, de 
trabalhar com a polissemia, apagando os possíveis gestos de interpretação e autoria dos sujeitos professor e aluno.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DISCURSO, AUTORIA 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: OS POEMAS CLÁSSICOS COMO FENÔMENOS CULTURAIS ESTRUTURADORES DO 
ANTIGO CONCEITO GREGO EDUCACIONAL 
AUTOR(ES): JULIANA CRISTHINA FAIZANO MURARI , JOSÉ JOAQUIM PEREIRA MELO 
RESUMO: O presente trabalho destina-se a demonstrar a importância da leitura dos poemas homéricos, Ilíada e Odisséia, 
para a compreensão do conceito grego de educação. À primeira vista, estas epopeias homéricas aparecem como contos 
fantásticos, destituídos de qualquer base histórica, mas, quando se procede a uma investigação mais aprofundada, percebe-
se que elas são portadoras de certa racionalidade, cuja base são valores éticos, políticos e pedagógicos. No tratamento da 
questão, a preocupação maior é mostrar que, na antiguidade grega, a tradição poética era exemplificadora de comporta-
mentos e, fundando-se como meio educador, instituía determinados modos de ser e viver. Abordados de uma perspectiva 
didático-pedagógica, é possível perceber que esses mitos homéricos tomavam a forma de personagens de extrema bravura, 
honestidade, sabedoria e um elevado senso de justiça. Heróis, como Aquiles, Ulisses e Heitor, converteram-se em modelos 
a ser seguidos. Desde pequeno, o homem grego aristocrata aprendia a respeitar os deuses e a crer em seus mitos, particular-
mente naqueles contidos na Ilíada e na Odisséia. Mesmo que fantásticos, eles eram utilizados para uma formação que lhe 
conferia o status de cidadão ético, justo e sábio. A leitura desses clássicos na contemporaneidade revela os valores válidos 
para a sociedade grega daquela época, elucida seus questionamentos e preocupações quanto ao fenômeno educativo. Ainda 
que se caracterizem pelo fantástico e imaginário, os poemas revelam muito da convivência social grega. A leitura desses 
poemas, mais do que um entretenimento, deve ser um meio para se chegar ao conhecimento da cultura que, dando origem 
aos fundamentos da civilização ocidental, é uma herança que ainda se faz presente na atualidade. Em razão disso, considera-
se que as obras homéricas são documentos reveladores do pensamento grego arcaico. Por meio de sua leitura, é possível 
entender o mundo grego e sua cultura e esclarecer alguns de seus conceitos, especialmente o de educação. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, POESIA CLASSICA, HOMERO 

TÍTULO: “REFLEXõES DE LEITURAS, USO DA PRÁTICA DIALÓGICA E O REGISTRO: 
FERRAMENTAS DA AÇÃO DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA”. 
AUTOR(ES): KARYNE ALVES BAROLDI 
RESUMO: O trabalho apresenta o relato de experiência da ação do pedagogo na escola pública no município de Niterói e o processo de 
formação continuada desenvolvido com o coletivo de professores, utilizando como ferramentas a leitura, a escrita, a reflexão e o diálogo 
em uma prática formadora. A identidade do pedagogo é construída mediante sua atuação profissional, estudo e troca de experiências com 
outros pedagogos e professores, tendo como pilar esta mesma lógica( leitura/escrita). Assim, o exercício é duplo, de formar-se e possibilitar 
a formação, onde o exercício de ler, escrever, re-escrever e registrar são práticas cotidianas, cada professor se assume neste processo e busca 
romper com as armadilhas de sua própria formação. Os encontros de formação ocorrem semanalmente, são momentos de diálogos mediados 
pela Proposta da Rede Municipal de Educação de Niterói, e aponta para uma nova concepção de educação, entendendo o movimento de 
construção como uma relação dialética, sendo individual e coletiva, humana, em ciclos e em constantes ritmos e conhecimentos. O exercício 
desta prática reflexiva utilizando a leitura e a escrita nos remete à constituição de formas diferenciadas e ousadas de desafios, no exercício 
constante da ressignificação de novos conhecimentos, implicando diretamente na atuação docente e na identidade do profissional. Por outro 
lado, o registro favorece a organização das análises realizadas, constituindo-se em memórias motivadoras em busca de novos significados, 
explicando-se em si mesmo e na interação como o outro. Esses momentos de diálogo são mediados por autores como Perrenoud, Paulo Freire 
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e Rubem Alves, problematizando e construindo com o auxilio da leitura um espaço ressignificado e motivador de novos conhecimentos, 
tendo na figura do pedagogo um articulador desta colcha de conhecimentos. (Palavras-Chave: Formação, Leitura, Registro.) 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO 

TÍTULO: MANUAIS DE LEITURA ESCOLAR: CONTRIBUIÇõES PARA A COMPREENSÃO DA 
HISTÓRIA DO ENSINO PRIMÁRIO EM MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 1930 A 1945
AUTOR(ES): KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA CAMPELO 
RESUMO: Este texto apresenta algumas reflexões acerca dos manuais de leitura escolar que circularam em Minas Gerais 
no período de 1930 a 1945. No Brasil, o livro didático ocupa um lugar importante no sistema educacional, o que tem 
contribuído para que esse objeto assuma um papel relevante como objeto e fonte de pesquisa na História da Educação 
Brasileira. Esse material é capaz de fornecer indícios para o entendimento de como foi se constituindo o processo de 
ensino e aprendizagem ao longo dos anos. Partindo dessa perspectiva, acredita-se que o conhecimento sobre o processo 
de circulação de manuais escolares possam fornecer subsídios para a compreensão da história do ensino primário mineiro. 
Esta investigação teve como objetivo mapear a circulação de manuais de leitura escolar destinados ao ensino primário em 
Minas Gerais, no período de 1930 a 1945. Tomou-se como arcabouço teórico conceitual os estudos e as pesquisas sobre: 
cultura escolar (Julia, 2001; Viñao Frago, 1995; Faria Filho, 2004; Vidal 2005); forma ou gramática escolar (Cuban, 1999); 
e materialidade do impresso (Chartier, 1999; Frade, 2003). Em consonância com esse referencial teórico conceitual, vários 
documentos foram adotados como fontes. Dividimos as fontes utilizadas nesta pesquisa em três grandes categorias: textos 
legais e documentos oficiais, documentos do arquivo escolar e relatos orais. O cruzamento dos dados coletados nos forne-
ceu indícios sobre os manuais de leitura escolar que efetivamente circularam no ensino primário mineiro e suas implicações 
na história desse nível de ensino. Portanto, a pesquisa permitiu não apenas conhecer títulos de manuais de leitura escolar 
que circularam em Minas Gerais, mas também compreender aspectos da história do ensino primário mineiro. 
PALAVRAS-CHAVE: MANUAIS DE LEITURA ESCOLAR, CULTURA ESCOLAR, HISTÓRIA DO ENSINO PRIMÁRIO 

TÍTULO: DO PASSADO AO PRESENTE: A RELAÇÃO LEITURA - ESCOLA
AUTOR(ES): KELLY CRISTINA COSTA MARTINS 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação – Mes-
trado em Educação - FCT/UNESP na cidade de Presidente Prudente-SP. Nosso objetivo aqui é discutir a historicidade 
da leitura no ambiente escolar visando conhecer os meios pelos quais esta instituição se utiliza para inserir seus alunos nas 
práticas de leitura. Com a universalização do ensino a escola passou a ser um espaço importante para desenvolver e pro-
porcionar práticas de leitura aos seus alunos. Na maioria das vezes, é através dela que as crianças, principalmente aquelas 
das camadas populares, estabelecem os primeiros contatos com a leitura. Sabemos que o domínio das práticas de leitura 
e de escrita, como no passado, continua a garantir certos privilégios em nosso cotidiano. Isso se dá pelo fato de vivermos 
em uma sociedade altamente grafocêntrica, onde aqueles que não dominam o código escrito estão sujeitos ao submundo e 
a dependência. Desse modo, faz-se necessário investigarmos como a escola, instituição responsável não só por ensinar os 
alunos a ler e a escrever, mas inseri-los em uma sociedade letrada, trabalha com as práticas de leitura em seu cotidiano. O es-
tudo bibliográfico feito até o momento aponta que a instituição escolar parece não ter se dado conta dessa nova concepção 
de aprendizagem e tem reduzido as atividades de leitura em mera reprodução ou decifração do código escrito, trazendo em 
seu cotidiano textos sem sentido, fraseados e que não levam em consideração a diversidade textual que o aluno se depara 
em seu dia a dia. Assim, faz-se necessário que toda comunidade escolar e as instituições governamentais enxerguem que a 
escola é de suma importância para a democratização do conhecimento e para a socialização do saber acumulado ao longo 
do tempo, e que, é através da leitura que tomamos posse desta bagagem.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, ESCOLA 

TÍTULO: OFÍCIO DE ENSINAR: OS PRIMEIROS PROFESSORES DO GRUPO ESCOLAR “JOSÉ 
GABRIEL DE OLIVEIRA”, DA CIDADE DE SANTA BÁRBARA D´OESTE, SP.
AUTOR(ES): LAURA APARECIDA CARACANHA 
RESUMO: Esta comunicação tem o objetivo de apresentar resultados parciais da pesquisa sobre a constituição do Grupo 
Escolar “José Gabriel de Oliveira”, situado na cidade de Santa Bárbara D´Oeste. Esta escola, fundada em 29 de março de 
1913, foi o primeiro grupo escolar implantado no município e um dos primeiros da Região Metropolitana de Campinas. A 
pesquisa buscou investigar a importância da implantação de um grupo escolar no município; a influência do poder público 
na sua construção; os modos de organização dessa instituição e a formação dos primeiros professores contratados. Para 
tanto, tomou-se como fontes os Livros de Atas da Câmara Municipal, no período de 1889 a 1912, além de documentos 
produzidos pela instituição, dentre eles o livro de Termo de Compromissos. O exame das Atas das Sessões Ordinárias da 
Câmara Municipal permitiu observar que o poder público municipal teve grande influência na instalação desse grupo esco-
lar. Na análise dos documentos escolares, encontraram-se elementos que possibilitam identificar quem foram os primeiros 
professores contratados, os poderes que lhes eram atribuídos para exercer a função de professor, os deveres a cumprir 
perante o Estado. Com o exame dos documentos dos primeiros professores, foi possível analisar seus currículos, quanto à 
formação que possuíam e experiência profissional.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA, EDUCAÇÃO, GRUPOS ESCOLARES 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: A “NOVA“ NGB...
AUTOR(ES): LAURO JOSÉ SIQUEIRA BALDINI 
RESUMO: Pelo menos desde o Programa de Português de Fausto Barreto, em 1887, assistimos a gestos que procuram 
regular e uniformizar o discurso gramatical. No final da década de 50, com a publicação da Nomenclatura Gramatical 
Brasileira (NGB), uma nova fase da gramatização brasileira se instalou e não se pode dizer que seus efeitos tenham sido 
dos mais salutares. Recentemente, foi divulgada uma versão preliminar da “renovação” da mesma NGB, esforço iniciado 
pela Academia Brasileira de Filologia. O momento é propício para analisarmos, de um ponto de vista discursivo, mais essa 
intervenção no interior da gramatização brasileira. Meio século já se passou entre a publicação da NGB e a nova iniciativa. 
Que razões sustentam a necessidade de “renovar” a NGB? Pensando a relação entre a gramatização e a política, o que nos 
diz esse gesto de “renovação”, naquilo que se refere ao discurso gramatical? Considerando que “a gramatização de uma 
língua é parte da história da língua, não sendo, simplesmente, uma produção de instrumentos sobre ela” (Guimarães & 
Orlandi, 1996), o que pode ser dito a respeito dos efeitos sobre a relação dos sujeitos com a língua? É o que nos propomos 
a considerar nesse trabalho, tendo como referencial teórico a Análise de Discurso.
PALAVRAS-CHAVE: NOMENCLATURA GRAMATICAL BRASILEIRA, ANÁLISE DE DISCURSO, GRAMATIZAÇÃO 

TÍTULO: A LEITURA DO ESPAÇO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL E DE OBJETOS 
VISUAIS
AUTOR(ES): LEIDE PATRICIO MONTEIRO 
RESUMO: Na medida em que a globalização avança, faz-se necessário reconhecer e valorizar a cultura local, colocando-a 
como um dos pontos de referência na formação dos alunos de ensino fundamental e médio. A vivência estética de estu-
dantes do Ensino Fundamental II, enfatizando o conhecimento do patrimônio artístico/histórico da cidade de Santos é 
tema deste trabalho, que buscou investigar nos relatos realizados pelos estudantes suas percepções em relação à observação 
do espaço. Este trabalho é parte da pesquisa que está sendo desenvolvida no Mestrado em Educação, voltada para as prá-
ticas de leitura. Tem como fundamento os conceitos de Hernández, Barbosa e Freire entre outros autores, que discutiram 
a questão da cultura visual nos processos de formação. Como metodologia foi realizada observação do local histórico e 
artístico do centro velho da cidade de Santos pelos alunos, que relataram suas observações utilizando o registro gráfico e o 
registro escrito. O trabalho toma por base os relatos de experiência dos participantes, analisando os dados por eles apresen-
tados. Os resultados da análise mostraram aspectos positivos em relação ao desenvolvimento da alfabetização visual dos 
alunos e em seu envolvimento com a escrita e a produção de objetos artísticos, além de outros aspectos referentes ao modo 
como passaram a olhar a cultura local, na expressão de sentimento e de pertença do patrimônio histórico e artístico local.
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSOS FORMATIVOS , EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: NACIONALISMO E EDUCAÇÃO BRASILEIRA: REFLEXõES SOBRE O PENSAMENTO DE 
JOHM DEWEY E ANÍSIO TEIXEIRA
AUTOR(ES): LEILA MARIA INOUE 
RESUMO: Neste texto apresento parte dos estudos realizados em minha pesquisa de mestrado intitulada “O naciona-
lismo através dos impressos: a Revista de Educação (1921-1923) e a coleção Atualidades Pedagógicas (1931-1924)“, sob a 
orientação da Dra Ana Clara Bortoleto Nery. O propósito central é compreender e analisar a circulação das idéias nacio-
nalistas na formação de professores primários na Revista de Educação (1921-1923) e na coleção Atualidades Pedagógicas 
(1931-1945). O objetivo deste texto é refletir sobre a concepção nacionalista de educação presente no livro Democracia 
e Educação, de John Dewey, pois este livro faz parte da coleção; analisar em que medida, Anísio Teixeira se apropriou do 
pensamento de Dewey para defender suas idéias e, analisar em que medida as idéias de Teixeira estavam de acordo com 
a ideologia do Período Vargas (1930-1945). Este trabalho está sendo desenvolvido sob a perspectiva da História Cultural, 
baseado nas premissas de Roger Chartier e problematizada por Marta Carvalho. Tal referencial toma o impresso em sua 
materialidade de objeto cultural se preocupando com as práticas que o produzem e os usos que são feitos deles. Com isso, 
os impressos de destinação pedagógica, devem ser analisados da perspectiva de sua produção, distribuição, como estratégias 
editoriais correlacionadas com os usos que modelarmente lhe são prescritas e, ainda, como dispositivo de normatização 
pedagógica e como suporte material das práticas escolares. Desse modo, os impressos funcionavam como dispositivos de 
normatização pedagógica, como suporte material das práticas escolares que circulavam naquele momento. Particularmente, 
os livros da coleção Atualidades Pedagógicas podem ser analisados como meio para divulgar os ideais políticos e educacio-
nais do grupo dos educadores renovadores (escolanovistas).
PALAVRAS-CHAVE: NACIONALISMO, IMPRESSOS PEDAGÓGICOS, ATUALIDADES PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: PRONÚNCIA “CERTA” E PRONÚNCIA “ERRADA” NAS PRIMEIRAS GRAMÁTICAS E 
TRATADOS DE ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA. 
AUTOR(ES): LUCIANA MERCÊS RIBEIRO 
RESUMO: Os primeiros estudos prescritivos da Língua Portuguesa buscaram estabelecer regras, padrões gramaticais e 
ortográficos. Do mesmo modo, a pronúncia das palavras também foi alvo desse estudo normativo. O presente trabalho 
discute o modo como o uso popular da língua é estudado e, sobretudo, caracterizado nas primeiras Gramáticas e Tratados 
de ortografia da Língua Portuguesa. Esse uso popular, muitas vezes, é tratado por “pronúncia do vulgo”, pronúncia que 
apresenta “vícios”, etc., ou seja, um tipo de pronúncia “errada” que deve ser evitada e corrigida. Madureira Feijó (1734) em 
sua obra: “Orthographia, ou arte de escrever, e pronunciar com acerto a lingua portugueza”, referindo-se a certas diferen-
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ças dialetais da região norte de Portugal, como a troca da letra B pela letra V, por exemplo, “binho” em lugar de “vinho”, 
diz que se trata de um “rasgo dialectal” e um “vício pátrio”, que deve ser “emmendado”. Jerônimo Soares Barbosa (1822), 
em sua “Grammatica Philosophica da lingua portugueza, ou principios da grammatica geral applicados á nossa linguagem”, 
revela que o uso que deve servir de regra nas gramáticas é a pronúncia da corte, que representa o uso da “gente mais civilisa-
da e instruída”, diferente do uso popular que apresenta “vícios”. Essas obras de caráter prescritivo condenando a pronúncia 
popular viciosa trazem, por outro lado, informações preciosas sobre a fonética em uma época em que não havia gravadores 
de som nem técnicas de transcrição fonética. Por outro lado, contribuem para um estudo histórico sobre o preconceito 
linguístico, principalmente, aquele ligado à educação e às gramáticas normativas. 
PALAVRAS-CHAVE: GRAMÁTICAS , TRATADOS DE ORTOGRAFIA, PRONÚNCIA 

TÍTULO: MEMÓRIA DA CULTURA ESCOLAR MATO-GROSSENSE: O ENSINO DE LEITURA NO 
GRUPO ESCOLAR CAETANO DE ALBUQUERQUE 
AUTOR(ES): LUCIANA VICÊNCIA DO CARMO DE ASSIS E SILVA 
RESUMO: Esta comunicação apresenta um recorte de uma pesquisa mais ampla, de abordagem histórica, que estuda as 
questões relacionadas à memória da cultura escolar mato-grossense. Neste momento, a ênfase recai sobre a cultura escolar 
primária do Grupo Escolar Caetano de Albuquerque, do município de Poconé, em Mato Grosso, nos sessenta anos que 
se seguem à reforma da instrução pública realizada em 1910. O recorte temporal foi determinado em razão de dois impor-
tantes marcos para a educação mato-grossense: 1910, ocorre uma reorganização do ensino, nos moldes republicanos, com 
os grupos escolares e 1970, mais precisamente, em 1971, uma nova reorganização marca o ensino brasileiro, extingue-se a 
modalidade anterior passando as escolas a denomirarem-se escolas de 1º e 2º Graus. Compreendemos que as instituições 
escolares expressam as relações sociais de um determinado contexto histórico, assim esta investigação fundamenta-se nos 
pressupostos teórico-metodológicos das áreas da História Cultural e da Educação. A localização de fontes diversas como: 
leis, decretos, regulamentos, mensagens presidenciais à Assembléia Legislativa, jornais da época, cadernos de alunos e pro-
fessores permitiu a compreensão de aspectos importantes da escola republicana na sociedade poconeana. Para compreen-
der o uso e a apropriação das prescrições oficiais, em uma memória mais recente do período em questão, trabalhamos com 
a história de vida de um sujeito que foi aluna do grupo, nos anos de 1950, e, posteriormente, professora alfabetizadora do 
Grupo Escolar Caetano de Albuquerque. A articulação de fontes impressas, manuscritas e orais revelou que a implantação 
dos grupos em Mato Grosso foi símbolo de modernização cultural, e permitiu compreender aspectos da cultura escolar 
relacionada ao ensino da leitura e da escrita. Coexistindo com escolas isoladas, rurais e urbanas o processo de criação do 
grupo escolar em pauta, enfrentou desafios em relação às condições sócio-economicas e culturais da época. 
PALAVRAS-CHAVE: GRUPOS ESCOLARES , CULTURA ESCOLAR , ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 
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DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: A PRIMEIRA BIBLIOTECA ESCOLAR PÚBLICA DE BRASÍLIA
AUTOR(ES): LUCIMARA GOMES OLIVEIRA DE MORAIS 
RESUMO: A gestão dos espaços escolares de leitura constituiu-se um exercício de cidadania para gestores, professores, 
estudantes e toda comunidade. Com o objetivo de desvelar, na perspectiva histórica, a trajetória de gestão dos espaços de 
leitura nas escolas públicas, buscou-se refletir sobre parte da história da educação em Brasília. O trabalho tem o objetivo de 
perceber o significado da primeira biblioteca escolar pública de Brasília como espaço de democratização do conhecimento, 
bem como relacionar a criação desta biblioteca ao pensamento de Anísio Teixeira, fundamentado na educação integral. 
Durante a construção da nova capital federal Anísio Teixeira elaborou o Plano Educacional do Distrito Federal. As ações 
do plano indicaram a concepção de educação defendida e vivenciada por ele. Para Anísio Teixeira a escola deveria ofere-
cer “à criança oportunidades completas de vida, compreendendo atividades de estudos, de trabalho, de vida social e de 
recreação e jogos.” (TEIXEIRA, 1999 : 164) O primeiro grupo escolar havia sido construído em vinte dias e, apesar do 
tempo exíguo, a biblioteca teve seu lugar garantido, seu acervo contava de “dezenas de livros [...] tudo doação de firmas 
particulares” (SILVA, 1961: 158). Percebe-se que a biblioteca infantil constituía-se como um espaço histórico de demo-
cratização do acesso aos bens culturais, por meio dos livros. Para Anísio Teixeira, a escola deveria “atender a necessidades 
específicas do ensino e educação e, além disto, à necessidade de vida e convívio social” (TEIXEIRA, 1961: 195) . Desta 
forma, a fundação da primeira biblioteca escolar pública de Brasília mostrou a relevância que o espaço de leitura tinha no 
pensamento e ações de Anísio Teixeira. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE BRASÍLIA, BIBLIOTECA ESCOLAR PÚBLICA, ACESSO MATERIAL AO LIVRO 

TÍTULO: TRAÇOS CENOGRÁFICOS DA INSTRUÇÃO PÚBLICA E PRIVADA DO RIO DE JANEIRO 
NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
AUTOR(ES): LUIZ FERNANDO CONDE SANGENIS 
RESUMO: Desejamos construir uma “cenografia” da instrução pública e privada, na cidade do Rio de Janeiro, município 
neutro da corte, na segunda metade do século XIX, na perspectiva da pesquisa histórica do cotidiano. Relatórios oficiais, 
matérias de jornais, com destaque aos anúncios veiculados nestes periódicos, serviram de fontes. Segundo os relatos da épo-
ca, o espetáculo oferecido pela maior parte das escolas era simplesmente deprimente e vergonhoso. A qualidade do ensino 
e o número de matrículas deixavam a desejar. As instalações físicas, em geral adaptadas, a falta de mobiliário e de materiais 
didáticos, a carência de compêndios e o despreparo do magistério, constituíam o cotidiano das escolas. De outro lado, a 
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maior demanda da população por escolarização, ante a incapacidade da escola pública, teve como conseqüência direta o 
rápido crescimento de cursos e de casas de ensino de iniciativa privada. A educação privada, então, era responsável pelo 
atendimento da maior parte da população escolar. O ensino, de feições demasiadamente humanísticas, não estava orientado 
para as ciências, faltando às escolas o sentido prático de preparação para o trabalho e para a vida. A reduzida elite estava 
interessada nos clássicos, no romance francês, nas artes importadas, na moda que vinha de fora. A população iletrada não 
tinha meios de chegar a este estágio cultural. Persistia a exigência de escolas ou turnos separados para os dois sexos. Meni-
nos e meninas aprendiam a ler, a escrever e a contar, assim como recebiam ensinamentos de francês, da literatura francesa e 
da retórica, sem desprezo à caligrafia. As meninas aprendiam, ainda, os trabalhos de agulha e tesoura, música e dança; mas, 
bem cedo, deixavam a escola. Os pais desejavam prepará-las para o lar, e elas se casavam muito jovens. A carreira da moça 
e do moço estava delineada: enquanto ela almejava o matrimônio, ele, o diploma de bacharel.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA NO SÉCULO XIX, INSTRUÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, EDUCAÇÃO NO RIO DE 
JANEIRO 

TÍTULO: CONTRIBUIÇõES DE J. W. GERALDI PARA A HISTÓRIA DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO BRASIL 
AUTOR(ES): LUZIA DE FÁTIMA PAULA 
RESUMO: Nesta comunicação, apresentam-se resultados de pesquisa di Programa de Doutorado em Educação (Bolsa 
CNPq), vinculada à linha de pesquisa “Ensino de língua portuguesa” do Gphellb – Grupo de Pesquisa “História do ensino 
de língua e literatura no Brasil” e do Piphellb – Projeto Integrado de Pesquisa “História do ensino de língua e literatura no 
Brasil”, ambos coordenados por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o objetivo de contribuir para a produção de uma 
história do ensino de língua portuguesa no Brasil e para a compreensão da história das disciplinas escolares no Brasil, em 
especial do ensino de Língua Portuguesa, enfoca-se o pensamento de João Wanderley Geraldi (1946- ) sobre esse ensino, 
concretizado, especialmente, em “O texto na sala de aula: leitura & produção“ (1984), “Portos de passagem“ (1991) e 
“Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação“ (1996). Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa 
documental e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de localização, recuperação, reunião, 
seleção e ordenação de fontes documentais, analisou-se a configuração textual desses livros, a qual consiste em enfocar os 
diferentes aspectos constitutivos de seu sentido. Concluiu-se que o pensamento de Geraldi contido nos livros analisados, 
centrado em uma perspectiva interacionista de linguagem, significou uma revolução conceitual na história da disciplina 
língua portuguesa no Brasil, uma vez que o texto passa a ser entendido como unidade de sentido e objeto de ensino em 
língua portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: J. W. GERALDI, ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, PESQUISA HISTÓRICA EM 
EDUCAÇÃO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO DE LIVROS DE LEITURA EM SÃO PAULO NO INÍCIO DO SÉCULO XX
AUTOR(ES): MARCIA DE PAULA GREGORIO RAZZINI 
RESUMO: Partindo da pesquisa de pós-doutorado (2005 e 2007), sobre a produção de três editoras que se destacaram na 
publicação de livros de leitura para a escola primária, Livraria Francisco Alves, Tipografia Siqueira e Editora Melhoramen-
tos, esta comunicação propõe analisar a ascensão da produção didática de um grupo de professores formados pela Escola 
Normal de São Paulo. Inicialmente inscrita no processo local, de expansão da escola pública primária paulista, implantado 
a partir de 1890, essa produção de livros de leitura acabaria ultrapassando as fronteiras do estado, sendo recomendados a 
partir de reformas promovidas por outros estados da federação. Os livros eram apresentados, ao mesmo tempo, como ín-
dice de mudança em relação ao que havia antes e como agentes uniformizadores da(s) proposta(s) para o ensino da leitura. 
Se por um lado, observa-se que os livros de leitura autorizados para uso nas escolas públicas paulistas eram produzidos por 
editoras estabelecidas em São Paulo, por outro lado, também registra-se a inauguração, na capital do estado, da primeira 
agência da Livraria Francisco Alves, editora do Rio de Janeiro que lideraria o segmento de livros didáticos brasileiros nas 
primeiras décadas do século XX. Nesse sentido nota-se a transferência de muitas obras de autores oriundos de São Paulo 
para o catálogo da Livraria Francisco Alves. Além desta, a expansão da escola pública elementar iria influenciar o cresci-
mento da produção didática de outras firmas, como a Tipografia Siqueira e a Editora Melhoramentos que, juntas, seriam 
responsáveis pela produção da maior parte dos livros de leitura no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: LIVROS DE LEITURA, PRODUÇÃO EDITORIAL, SÃO PAULO 

TÍTULO: COLÉGIOS DE ONTEM: UMA LEITURA DA CULTURA ESCOLAR NO COLÉGIO NOSSA 
SENHORA DE BELÉM -GUARAPUAVA-PARANÁ
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA CRISSI KNUPPEL 
RESUMO: O presente trabalho buscou compreender aspectos da cultura escolar do Colégio Nossa Senhora de Belém, 
instituição de ensino católica, localizada em Guarapuava-Paraná, nas primeiras décadas do século XX. Assim, a elaboração 
deste artigo, como parte de uma pesquisa maior que investiga as primeiras escolas em Guarapuava, permitiu o entendi-
mento da importância das experiências destes educadores católicos para a constituição de modelo de civilidade, permeado 
pela religiosidade, na educação guarapuavana. Sendo assim, o objetivo central do trabalho buscou realizar uma leitura da 
prática docente e da organização escolar para compreender a presença da escola católica, de modelo europeu. Para tanto, 
recorreu-se a conceitos de cultura escolar tal como aponta Julia (2001) e Frago (1995). Como fontes foram utilizadas as 
crônicas do Colégio, bem como revistas que tematizam aspectos da história da Congregação e jornais da época, além de 
relatos orais de ex-alunas, as quais permitiram recuperar na fala dos indivíduos, as impressões registradas com relação a 
cultura escolar, dando completude à narrativa. A opção foi por um trabalho arraigado nos princípios teórico-metodológicos 
da história cultural, objetivando reconstruir os fatores de constituição das práticas culturais desenvolvidas nesse espaço, 
através dos princípios, pressupostos e fundamentos da cultura escolar e das disciplinas escolares, tendo claro que vários 
desses diferenciais, organizaram-se em torno das disputas pelo espaço de formação da civilidade, alicerçados na educação 
escolar. A investigação realizada revelou, pelo menos em parte, de que modo a área de influência da Igreja Católica, somada 
às transformações que estavam em curso na sociedade brasileira engendrou práticas culturais na educação do Paraná.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCOLAR, EDUCAÇÃO CATÓLICA, DISCIPLINAS ESCOLARES 
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 17
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 36

TÍTULO: O QUE OS JOVENS LEEM? RESSIGNIFICANDO LEITORES E LEITURAS
AUTOR(ES): MARIA AURORA NETA 
RESUMO: Aventurar-se para recriar, deslocar, desconstruir e desocultar o que, muitas vezes, parece tão evidente aos 
nossos olhos, mas que, de repente, pode ser percebido de outra forma e a partir de outros olhares é necessário quando se 
vive numa sociedade que por, diversas vezes, tem construído discursos e ações por meio do senso comum ou baseando-se, 
muitas vezes, apenas numa visão unilateral e estereotipada. Nesse sentido, esta comunicação pretende pôr em discussão a 
questão da relação dos jovens com a leitura, tendo em vista que o discurso da não-leitura dos jovens entremeia o discurso da 
não leitura do brasileiro, sentença tão disseminada, mas também questionada por diferentes estudiosos da história da leitura. 
Trazer para o debate a relação dos jovens com a leitura é dar visibilidade a uma categoria social que vive sob a égide de uma 
sociedade adultocêntrica e que atribui a esses uma série de estereótipos e quase sempre negativos, ainda, é proporcionar 
condições para que outros referenciais de leitor e de leitura possam ser revistos e considerados, tendo em vista os possíveis 
deslocamentos que podem ser feitos quando se ampliam noções de leitura e de leitores, aqui, especificamente, relacionados 
aos jovens. Assim, estou considerando no universo da história da leitura e do leitor no Brasil que os jovens são leitores e 
precisam ser vistos, reconhecidos e considerados como tal, para a partir dessa compreesão (re)ver as práticas de leituras 
desenvolvidas na escola junto à juventude.
PALAVRAS-CHAVE: JOVENS, LEITORES, LEITURAS 

TÍTULO: VIAJANDO PELA ÁFRICA E CONHECENDO O BRASIL: OS DESAFIOS NO PERCURSO DE 
IMPLANTAÇÃO DA LEI 11645/08 NOS ANOS INICIAIS
AUTOR(ES): MARIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA REIS FERRAZ, MÔNICA REGINA FEREIRA LINS 
RESUMO: Esta comunicação é resultado da ação-reflexão de um grupo de pesquisa que vem se constituindo no Depar-
tamento de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais do CAp-UERJ, voltado para a inclusão da temática racial no currículo 
desse segmento de ensino e com base na Lei 11645/08 que instituiu a obrigatoriedade do Ensino de História da África e 
da Cultura Afro-Brasileira e Indígena na escola básica. Pretendemos relatar a experiência de leitura, vivida por um grupo 
de estudantes do quinto ano de escolaridade, em 2008, com o livro “Um passeio pela África“, de Alberto da Costa e Silva. 
Nesse “passeio”, foi possível identificar a existência das imagens eurocêntricas que permanecem nas leituras que as crianças 
fazem do continente africano e de suas diferentes culturas, revelando um imaginário ainda permeado pelo modelo das 
relações escravistas. Essa experiência de leitura partiu do objetivo de estudar um pouco a História do Brasil através de um 
passeio, não só literário, mas histórico e geográfico, por algumas regiões e países da África, num movimento de reconhe-
cimento das semelhanças e das diferenças existentes entre nós e a nossa terra-irmã: sua geografia, seu povo, suas crenças, 
suas tradições e seus conflitos. Nessa leitura itinerária, os estudantes foram instigados a pesquisar o continente negro para 
além das fronteiras das páginas do livro, revelando, nesse movimento de estudo, os desafios que se apresentam a nós, 
professoras-pesquisadoras, na construção de uma educação das relações étnico-raciais. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, HISTÓRIA DA ÁFRICA, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

TÍTULO: A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL REPUBLICANA DO ESTADO DO PARANÁ - 1889 A 1900.
AUTOR(ES): MARIA CRISTINA GOMES MACHADO 
RESUMO: Neste texto estudamos a política educacional do Estado do Paraná para a organização da escola pública 
primária republicana no período de 1889 a 1900. Na segunda metade do século XIX, os debates em torno da necessida-
de de educar as classes populares e sobre a necessidade da escola pública ser fundamental para a formação do cidadão 
assim como para a formação para o trabalho, tornavam uma questão central nos debates políticos. Essa idéia se acirrara 
na Europa e, pari passu, ela, também, se manifestava no Brasil e, em especial, no estado do Paraná, objeto dessa pesquisa. 
Os homens de Estado – Governadores – procuravam disseminar a escola nos diferentes estado, antigas províncias, em 
especial, no Estado do Paraná, apoiando-se na Constituição de 1891 que adotava o regime de federação. Esta determinava 
que o Governo Central se responsabilizaria pelo ensino secundário e superior em toda a federação e pelo ensino primário, 
apenas no Distrito Federal. Assim, cada estado responsabilizava-se pela criação e manutenção da escola primária. As ações 
estaduais aconteceram em tempos e espaços diferenciados. No campo historiográfico têm crescido os estudos regionais, 
compreendidos como manifestação do movimento nacional e internacional. Dessa forma, acompanhamos as políticas 
educacionais explicitadas no estado paranaense, tomando como fonte primária a Carta Constitucional Estadual de 1892, 
bem como o debate constituinte que precedeu à sua aprovação, a legislação educacional publicada no estado, os relatórios 
de governadores escritos no período de 1889 a 1900, entre outras. Estas tomavam como ponto de partida a necessidade 
da adoção da gratuidade do ensino. Temas como laicidade e obrigatoriedade provocavam polêmica e não chegaram a fazer 
parte da legislação deste estado. Para essa análise considera-se o contexto econômico, político, social e cultural que gestou 
as proposições referentes à educação. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, ESCOLA PRIMÁRIA 

TÍTULO: SAÚDE E ALEGRIA: UMA RELEITURA DOS DEPOIMENTOS DOS ALMANAQUES DE 
FARMÁCIA
AUTOR(ES): MARIA DAS GRAÇAS SANDI MAGALHÃES, MARIO LUIZ GOMES, SILVANA 
GONÇALVES ALVIM DA COSTA 
RESUMO: Uma das estratégias de venda dos almanaques de farmácia, entre o final do século XIX e pelo menos até a 
década de 1960, consistia na publicação de depoimentos de leitores confirmando os benefícios do medicamento promovi-
do pelos laboratórios, responsáveis, também, pela publicação e distribuição gratuita desse tipo de impresso. Normalmente 
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escritos em um padrão culto e com estilo parecido, os depoimentos eram anualmente repetidos e/ou reformulados pelos 
editores. Entretanto, apesar dessa intervenção, os testemunhais, como eram chamados nos almanaques, são indícios impor-
tantes de apropriações de discursos e usos por uma parcela da população brasileira que pode ler os almanaques de farmácia 
regularmente por anos a fio. Em especial no que concerne à história da infância, a leitura desses depoimentos permite dis-
cutir padrões de robustez, doenças recorrentes, a relação fracasso escolar e fragilidade física, as relações entre farmacêuticos 
e laboratórios nas prescrições sobre os cuidados com a saúde das crianças, entre outros aspectos. Analisar a trajetória de 
Norma e Ruth, meninas de Santos Dumont, Minas Gerais, que na década de 1940 foram “garotas-propaganda” do tônico 
Capivarol, é um caminho, que, tomando como base os conceitos da micro-história e da história cultural, pretende identificar 
representações em torno da saúde e da educação da infância nesse período. 
PALAVRAS-CHAVE: ALMANAQUES DE FARMÁCIA , INFÂNCIA , HIGIENE 

TÍTULO: RASTREANDO VESTÍGIOS DA ATUAÇÃO DA PROFESSORA MARTHA ELIZABETH 
HAIRSTON NA CASA DA EDUCAÇÃO FEMININA EM RECIFE NO INÍCIO DO SÉCULO XX.
AUTOR(ES): MARIA DE LOURDES PORFÍRIO RAMOS TRINDADE DOS ANJOS 
RESUMO: O objetivo desse estudo é analisar a atuação da missionária batista norte-americana Martha Elizabeth Hairston no 
Seminário de Educadoras Cristãs (SEC),identificando a maneira como legitimou a expansão e implantou sua cultura e práticas 
escolares. O SEC é uma instituição protestante de confissão batista fundada em 1917 por missionários norte-americanos, 
em Recife, que através das décadas vem prestando relevantes serviços na formação de professoras para atuarem nas escolas 
anexas às igrejas, como educadoras religiosas, nas Casas Batista da Amizade, como esposas de pastores e dedicar-se as missões 
nacionais e estrangeiras. Martha Hairston atuou como reitora no período de 1953 a 1980. As festas, a formatura, a disciplina, 
as normas, a cultura espiritual e o currículo foram elementos da cultura escolar pesquisados. A investigação recorreu à pesquisa 
bibliográfica e documental tais como:prospectos, livros de atas, jornais, livros, boletim informativo, dissertações, monografias 
e teses. O pensamento de Norbert Elias, Dominique Juliá, Viñao Frago, serviram como aportes teóricos da pesquisa e as 
categorias de análises de estudo de civilização, arquitetura e cultura escolar. O resultado do trabalho evidencia a construção de 
um novo prédio, a fundação da Casa Batista da Amizade, a preocupação com o analfabetismo, a aplicação de novas práticas 
escolares , a criação de novos cursos, as normas, a cultura espiritual e as festas escolares.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROTESTANTE BATISTA, EDUCAÇÃO FEMININA, CULTURA 
ESCOLAR 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DO LEITOR: A ESCOLA CUMPRE A TAREFA?
AUTOR(ES): MARIA HELENA BERTOLINI BEZERRA 
RESUMO: A presente comunicação é resultado da pesquisa de doutorado realizada na PUC, São Paulo, apresentada em 
2009, sobre a constituição do leitor a partir do espaço escolar. Mesmo havendo muitos estudos apontando importantes 
resultados sobre a relação escola e leitura, intentou-se, ainda, buscar nos espaços de realização das aulas, nos procedimentos 
e entendimentos dos professores de uma escola de ensino fundamental da rede municipal de São Paulo, o que de fato 
acontece no cotidiano escolar em relação à formação do leitor. Trabalhou-se dentro da perspectiva dos estudos da Socio-
logia da Educação, em especial com o conceito de forma escolar desenvolvido por Guy Vincent, Bernard Lahire e Thin e, 
ainda, com autores que trazem elementos sobre a história da leitura, intimamente ligados aos estudos educacionais como 
Bourdieu e Gimeno Sacristán. Dentre os resultados da pesquisa, há evidências da formação insuficiente do leitor a partir do 
espaço escolar, tendo em vista que as ações escolares em torno da leitura possuem aspectos pouco estimulantes, afastando 
o aluno da leitura ao invés de aproximá-lo. Contudo, a pesquisa aponta que os professores, ao serem questionados sobre o 
trabalho que realizam sobre leitura, não só admitem a tarefa de formação do leitor como intrinsica à função docente, como 
acreditam que o que fazem contribui para esta formação. Nas ações cotidianas dos professores em se tratando de leitura, 
aparecem marcas muito nítidas de um modo escolar de tratar não apenas a leitura, como as demais áreas do conhecimento. 
Desse modo, a escrituração para tudo o que se faz, seja em sala de leitura ou em sala de aula, é entendido como um modo 
particular de agir constituído historicamente, ou seja, um modo de agir marcado pela cultura escolar.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLALIZAÇÃO, FORMA ESCOLAR, LEITURA 

TÍTULO: LENDO ALAGOINHAS ATRAVÉS DE TEXTOS LITERÁRIOS E INFORMATIVOS: 
REVIRANDO E REVIVENDO MEMÓRIAS
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS 
RESUMO: Estudos contemporâneos apontam a necessidade de trabalhos fundamentados na concepção histórico-cul-
tural, que considera como ponto de partida a dimensão dialógica da linguagem. Pautada nesse pressuposto, este estudo 
consiste em uma extensão do projeto “História Literária Alagoinhense“ e se volta à prática de leitura de textos literários 
e informativos, cujo público-alvo integra associações de bairros do município de Alagoinhas-Bahia. Ler a produção local 
proprciona adentrar nos meandros da cidade em décadas do século XX, considerando que fatos passados são significativos 
para a compreensão e interpretação da realidade local. Metodologicamente, a extensão às associações de bairros é uma pos-
sibilidade de sistematização da leitura fora da escola, enfatizando as tipologias textuais (informativas e literárias). Para isto, 
as situações de leituras partem de conhecimentos existentes e, também, são oferecidas condições de novas apropriações. A 
prática permite que as pessoas se percebam como interlocutoras determinantes, identificando acontecimentos físicos e po-
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pulacionais, incitando reflexões pelo viés do respeito às diferenças. Metodologicamente, o curso acontece através de aulas 
expositivas dialogadas e aulas práticas em locais determinados pelas associações. Esta pesquisa surgiu pelo fato de, ao longo 
de dez anos, coordenar o projeto mencionado e perceber o desconhecimento da população sobre a história do município 
e ressaltar que a leitura é uma alternativa eficaz no processo. Para isto, faz-se necessário que sejam utilizados mecanismos 
que possibilite a aproximação prazerosa da leitura sistematizada. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, TEXTOS LITERÁRIOS, TEXTOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “CONTAR HISTÓRIAS - SEDUÇÃO, ENCENAÇÃO E PRAZER“
AUTOR(ES): MARIA SUELI DOS SANTOS MARCON 
RESUMO: Sou professora de uma escola municipal de educação infantil. Enquanto educadora senti a necessidade de 
incentivar o hábito de leitura nas crianças. Para tanto, queria contar com o apoio dos pais e resolvemos desenvolver um 
curso de formação na escola, pois sabemos que poucos professores tem o preparo para contar bem uma história, além 
da dificuldade dos pais, sempre tão ocupados com seus afazeres diários. Então, realizamos um Congresso de pais, quando 
eles tiveram a oportunidade de participar de diversas atividades , sendo uma delas a Oficina : “ Contar histórias – Sedução, 
encenação e Prazer”. Eu e mais uma colega professora dramatizamos duas situações. Uma delas lendo um livro da forma 
mais inadequada possível, como ler rapidamente, sem mostrar figuras, nem ler o nome do autor. Ao final perguntamos 
se os pais haviam gostado. Eles estavam atônitos, sem entender nada. Depois , num segundo momento realizamos uma 
leitura como um momento de prazer, realizando todos os passos de uma boa leitura, como mostrar a capa, falar o nome 
dos autores, ilustradores, etc. Em seguida fizemos uma roda de leitura. Lemos pausadamente, virando as páginas devagar 
para que observassem bem os desenhos, alterando o tom de voz, enfim, dramatizando a história. Ao final perguntei se 
haviam gostado. Responderam que ficaram encantados e perceberam qual é a forma mais adequada de ler para seus filhos 
e a importância de ser um exemplo , servindo como modelos de leitores e como apoio para a leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PAIS, HISTÓRIA 

TÍTULO: MEMÓRIA DA CULTURA ESCOLAR EM MATO GROSSO NAS ESCOLAS DA REGIÃO SUL 
DO ESTADO (1930-1970)
AUTOR(ES): MARIJANE SILVEIRA DA SILVA 
RESUMO: A presente comunicação faz parte de uma pesquisa mais ampla de fundo histórico que visa a resgatar e siste-
matizar aspectos da memória da cultura escolar mato-grossense, mediante investigação de fontes relacionadas às práticas 
escolares pertinentes ao ensino primário, especialmente, à leitura e à escrita desenvolvidas em grupos escolares, escolas reu-
nidas e isoladas de Mato Grosso, no período de 1910 ,ano da reforma da instrução primária, que institui a escola graduada 
em MT, os grupos escolares, a 1970, início da década em que a educação passa a ser legislada pela Lei 5692/71 que imprime 
nova configuração ao modelo escolar. Os fundamentos teórico-metodológicos ancoram-se na História Cultural. Neste 
recorte priorizamos os dados das primeiras escolas de alguns municípios do sul do estado (Rondonópolis, Guiratinga, Po-
xoréu), apresentando elementos da cultura escolar presentes nas escolas mais antigas dessa região. A localização e análise de 
diários de classe, cadernos de professores e de alunos, cartilhas, planos de aula, livros de leitura e outras fontes documentais 
escritas e orais (depoimentos de professores aposentados) revelam o esforço de professores leigos, na sua maioria, que em 
condições precárias, por ausência de escolas adequadas e material didático insuficiente, foram os responsáveis pelo ensino 
“moderno” propagado pelos ideais republicanos. A criação de grupos escolares, como exemplo de modernidade, demorou 
a chegar nessa região de modo que não se pode ignorar o importante papel das escolas isoladas, urbanas e rurais. No que 
se refere a material didático é mencionado, recorrentemente, desde 1930, as Cartas ABC, Cartilha Nacional, Cartilha das 
Mães, produzidas e usadas desde o século XIX – e Nova Cartilha –, do inicio do século XX. Os resultados parciais são 
promissores permitindo acreditar que o desafio de resgatar e registrar a memória escolar, no período proposto, será um 
trabalho de grande importância sócio-cultural para a sociedade mato-grossense. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCOLAR, MEMÓRIA DA ESCOLA, ENSINO PRIMÁRIO 

TÍTULO: MÉTODO ANALÍTICO VERSO MÉTODO SINTÉTICO 
AUTOR(ES): MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELLO 
RESUMO: Como resultado de investigação desenvolvida em nível de doutorado em Educação, apresento dados de pesquisa de fundo 
histórico, que tem por objetivo analisar os discursos sobre alfabetização veiculados na Revista Educação (1927-1930), especialmente o debate 
em torno da utilização do método analítico para o ensino da leitura e da escrita, enfeixados sob a denominação de “A Escola Paulista”. 
Trata-se da série de artigos escritos por Sud Mennucci e Renato Jardim, contendo a versão final do debate correspondente a uma sucessão 
de réplicas e tréplicas, em defesa de seus pontos de vista, sobre a introdução do método analítico em São Paulo. O eixo das discussões girou 
em torno da problemática de que o método analítico seria ativo ou não. Ao expor suas opiniões, fazem comparações, tecem explicações, 
críticas e defesas, disputando assim a hegemonia de interpretação do passado recente. É possível considerar que, juntamente com os debates 
educacionais de maior importância à época e a expansão de uma nova literatura educacional, o discurso sobre alfabetização, constituído, 
especialmente por uma geração de normalistas paulistas, considerados “os mais adiantados pedagogistas” do país, “expoentes do progresso”, 
e integrantes da “nascente cultura pedagógica nacional”, ganha espaço na revista Educação, tanto em relação as reflexões teóricas e práticas, 
quanto à evidência dos problemas enfrentados como, por exemplo, as limitações do sistema de instrução pública do Estado de São Paulo 
e o alto índice de repetência nas classes de alfabetização. Palavras-chave: alfabetização; método sintético de alfabetização; método analítico 
de alfabetização 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MÉTODO SINTÉTICO DE ALFABETIZAÇÃO, MÉTODO ANALÍTICO DE 
ALFABETIZAÇÃO 
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TÍTULO: COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 1998 A 2005 - 
CONSTRUINDO PROJETOS E FORJANDO A INTERDISCIPLINARIDADE
AUTOR(ES): MEIRE MOREIRA CORDEIRO 
RESUMO: Este trabalho objetiva compartilhar os primeiros resultados da pesquisa teórica e empírica desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação - mestrado - na Universidade Federal de São Carlos (PPGE/UFSCar), sob a 
orientação do Professor Doutor Amarílio Ferreira Júnior. Essa pesquisa investiga como se deu o forjamento da interdis-
ciplinaridade no Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF), no período de 1998 a 2005. O trabalho será apresentado em três 
momentos: num primeiro momento, será abordada a conjuntura nacional e internacional da década de 1990, bem como os 
elementos que foram determinantes para que o Brasil editasse uma nova Política de Defesa Nacional. Este aspecto inflen-
ciou significativamente as ações administrativas e pedagógicas desenvolvidas no âmbito do Exército Brasileiro (EB), o que 
acarretou mudança de concepção em seu Sistema de Ensino e no Subsistema de Ensino Colégio Militar do Brasil do qual o 
CMJF pertence. No segundo momento, será apresentado o CMJF com sua estrutura administrativa e pedagógica de Esta-
belecimento de Ensino (EE) militar, bem como as adaptações que foram necessárias à sua estrutura para que os agentes da 
comunidade escolar pudessem vivenciar o forjamento da interdisciplinaridade. No terceiro momento, será demonstrado o 
resultado da pesquisa empírica desenvolvida no arquivo do Colégio, apresentando o conjunto de projetos interdisciplinares 
desenvolvidos no período de 1998 a 2005, bem como as primeiras análises desse conjunto.
PALAVRAS-CHAVE: EXÉRCITO BRASILEIRO, INSTITUIÇõES ESCOLARES, INTERDISCIPLINARIDADE 

TÍTULO: MÉTODO DE ENSINO DE HUGO DE SAINT VICTOR
AUTOR(ES): MICHELLE CRISTINA IRIE 
RESUMO: O objetivo é fazer uma análise pedagógica da obra “Didascálicon- Da arte de ler“, escrita por Hugo de Saint 
Victor no século XII. Para tanto, se faz necessário entender, ao menos em linhas gerais, os acontecimentos históricos do 
período da obra: como esta expressou as grandes transformações que a sociedade ocidental sofreu no século XII, uma vez 
que pensamos os processos educativos sempre vinculados à sua época, ou seja, ao seu contexto histórico. Em “Didascá-
licon- Da arte de ler“, Saint Victor explicita a necessidade do homem em buscar novos conhecimentos e a compreensão 
do que seria o próprio saber, instiga seus alunos para a indagação, a disputa, o debate, para as incertezas do conhecimento 
da natureza que principiava a ganhar corpo no ambiente intelectual que se desenvolvia nas escolas. O homem busca uma 
nova forma de aprender, além do trivium e do quadrivium, em função de sua nova vida na cidade, às novas atividades . 
Saint Victor permite que compreendamos o caráter humano no processo educativo, que para aprender é necessário etapas 
e sistematização. Nesta obra o autor ensina ao aluno um método de estudo, discorre a respeito de como se fazer uma 
leitura, comenta que uma boa leitura pode trazer a sabedoria, a iluminação e a importância da memória e da história na 
interpretação de um texto.
PALAVRAS-CHAVE: IDADE MÉDIA, SÉCULO XII, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: LEITURA DO PRINCIPIANTE (1926), DE ANTONIO PROENÇA, E A INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO MÉTODO ANALÍTICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
AUTOR(ES): MONALISA RENATA GAZOLI 
RESUMO: Neste texto apresentam-se resultados de pesquisa de mestrado em educação (Bolsa FAPESP) vinculada ao 
Grupo de Pesquisa e ao Projeto Integrado de Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil“, coordena-
dos por Maria do Rosário L. Mortatti. Com o objetivo de contribuir para a compreensão de um importante momento 
da história do ensino da leitura no Brasil, focaliza-se a proposta apresentada pelo professor paulista Antonio Firmino de 
Proença (1880-1946), em “Leitura do principiante“, publicado pela Editora Melhoramentos (SP), sua 1ª. edição é de 1926 
e a última, a 87ª., em 1956; esse e outros cinco livros integram a “Série de leitura Proença“ e foram utilizados em diferen-
tes estados brasileiros. Mediante abordagem histórica centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida por 
meio dos procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, analisou-se a 
configuração textual de “Leitura do principiante“ e consiste em enfocar os diferentes aspectos constitutivos de seu sentido. 
Concluiu-se que, nesse livro, é apresentada uma proposta de concretização do método analítico para o ensino da leitura, em 
continuidade ao proposto pelo autor, para a fase inicial do ensino da leitura, em Cartilha Proença, e diretamente relacionada 
com outros livros de leitura publicados nas décadas iniciais do século XX, como decorrência da institucionalização desse 
método, no estado de São Paulo.
PALAVRAS-CHAVE: ANTONIO FIRMINO DE PROENÇA, MÉTODO ANALÍTICO PARA O ENSINO DA LEITURA, 
PESQUISA HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: UMA PERSPECTIVA DE ANÁLISE PARA O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA
AUTOR(ES): NATÁLIA TEIXEIRA ANANIAS 
RESUMO: Considerando a necessidade de se explicitar diversos temas em um curto espaço de tempo para as aulas de His-
tória, o Livro Didático é visualizado, atualmente, como uma grande ferramenta pedagógica para a assimilação dos conceitos 
previstos para o Ensino Fundamental. Desse modo, analiso neste trabalho uma coleção didática utilizada na Rede Estadual de 
Ensino pertencente à cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, analisando as formas como os conteúdos apre-
sentados nestes exemplares influenciam na aprendizagem dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, ponderando uma 
forte carga ideológica subjacente aos temas, que interfere também na prática docente e na qualidade das aulas. A importância 
de se analisar o livro didático parte da necessidade de continuar um trabalho apresentado no úlimo COLE, onde constata-se a 
importância que esse material possui no contexto escolar, principalmente, como aporte para a prática docente.Como procedi-
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mento desta discussão, adota-se um estudo de caso direcionado para algumas unidades didáticas, partindo, dessa maneira, de 
encontro com o que o PNLD apresenta para uma boa estruturação desses livros, que influenciam significativamente as aulas 
de História.Sabe-se que o Livro Didático de História pretende atender às necessidades específicas da disciplina e a partir disso, 
conclui-se parcialmente a existência de lacunas estruturais referentes a unidades didáticas analisadas, ocasionando deficiência 
na aprendizagem dos alunos que possuem nestes exemplares um único recurso didático.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, HISTÓRIA, IDEOLOGIA 

TÍTULO: UM CONVITE PÚBLICO AO IMAGINÁRIO DO LEITOR OITOCENTISTA EM “BONS 
DIAS” E “AQUARELAS”.
AUTOR(ES): NELSON DE JESUS TEIXEIRA JÚNIOR 
RESUMO: Este trabalho visa estudar, por meio de uma análise comparativa e interpretativa, as crônicas machadianas 
datadas de 25 de Setembro de 1859 e 27 de Abril de 1888, refletindo sobre como se dá, nessas narrativas, a provocação ao 
imaginário do leitor oitocentista carioca, provocação esta que não o afastaria da leitura, ao contrário, seria um atrativo para 
que se formasse o gosto pela leitura literária. Serão separados, analisados, comparados e interpretados fragmentos dessas 
narrativas que apontem para os pontos de indeterminação enquanto “janelas abertas” ao imaginário do leitor oitocentista, 
refletindo sobre como, no ato da leitura, esse imaginário poderia ampliar, das mais variadas maneiras, os caminhos de in-
tervenção nos referidos textos, construindo um encontro dialógico entre texto e leitor. Deve-se ressaltar que todo o estudo 
está baseado não em dados empíricos, mas na interpretação das estruturas que se configuram como “leitor implícito” nas 
crônicas em questão. Tais crônicas, pertencentes às séries “Aquarelas” e “Bons Dias”, foram escritas em forma de mosaico, 
trazendo os mais variados assuntos do dia-a-dia fluminense, abordados sob diferentes formas pelo narrador machadiano. 
Pretende-se discutir a relação entre as crônicas enfocadas e o leitor do oitocentos carioca, à luz das Teorias de Wolfgang 
Iser, Robert Scholes, Costa Lima e outros, observando como o interlocutor poderia ser levado a construir, por meio do seu 
imaginário, novos significados para esses textos que circulavam pelo espaço carioca no dezenove. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR., IMAGINÁRIO., CRÔNICAS MACHADIANAS. 
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LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 23

TÍTULO: INDÍCIOS DE CIRCULAÇÃO DO “LIVRO DO POVO“ DE ANTONIO MARQUES 
RODRIGUES
AUTOR(ES): ODALEIA ALVES DA COSTA 
RESUMO: O “Livro do Povo“ de Antonio Marques Rodrigues, foi impresso pela Tipografia do Frias e sua primeira 
edição data de 1861, com 208 páginas e uma tiragem de 4.000 exemplares. Com apenas 4 anos após a primeira tiragem 
já se contava com 16.000 exemplares. Outro fato notório, para a época, em relação ao “Livro do Povo“, é que a obra era 
ilustrada com um grande número de gravuras. Hoje os centros de produção de livros didáticos no Brasil estão localizados 
na Região Sudeste, porém no final do século XIX, as tipografias e gráficas mais importantes estavam no Maranhão, Pará e 
Pernambuco. O “Livro do Povo“ circulou não apenas no Maranhão, mas em muitas províncias brasileiras naquele período. 
Para ilustrar a circulação deste livro, tomamos como exemplo, a Província de Pernambuco. O Relatório de Instrução Pú-
blica n° 45, p. 58, registra: “O Conselho Director da Instrução Pública, a quem foi presente o livro impresso no Maranhão 
em 1862, intitulado do Povo, ou vida de N. Senhor Jesus Christo para ser adoptado como compêndio de leitura nas escolas 
primárias da Província, aprovou com copia, e com a qual me conformo rogando a V. Exª se digne de dar a sua confirmação 
na forma do art. 3° & 4° da lei n° 369 de 14 de maio de 1855“. Faz-se necessário ressaltar que o “Livro do Povo“ apesar 
de sua grande tiragem para a época, não encontramos nenhum em nenhuma biblioteca pública brasileira sequer, um exem-
plar do mesmo. No entanto, na British Library, na Inglaterra, existe um exemplar da 4ª edição do “Livro do Povo“. Dessa 
forma, pretendemos dar continuidade a esta pesquisa, investigando os indícios de circulação do “Livro do Povo“ no Brasil 
e também fora daqui.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO, CIRCULAÇÃO, LEITURA 

TÍTULO: CONFIGURAÇõES DO LEITOR MACHADIANO ATRAVÉS DO CONTO “EX-CATHEDRA“
AUTOR(ES): OTON MAGNO SANTANA DOS SANTOS 
RESUMO: Investigação sobre formas possíveis de leitura do conto “Ex-Cathedra”, de Machado de Assis, enfocando os 
protocolos de leitura construídos na narrativa, de forma a orientar e, simultaneamente, desafiar o leitor, tanto o do oitocen-
tos, como o leitor contemporâneo. No conto ”Ex-cathedra”, a representação de processos de leitura está introjetada em 
toda a narrativa, oferecendo um leque de possibilidades de apropriação, como forma de exercício para associar e entender 
o que se lê ao que se vê, isto é, o mundo sugerido pelo narrador ao mundo representado pelo leitor. O objetivo desta 
Comunicação é discutir a diversidade de opções de leitura presente no conto em voga, enfatizando a participação do leitor 
como elemento constituinte da supracitada narrativa. Para alcançá-lo, serão estudados os elementos estruturais presentes 
no conto em tela, cuja função seria de criar laços com o leitorado, convidando-o a participar da narrativa e provocando-o, 
para que construa sua própria significação para o texto. Pesquisadores como Antônio Cândido, que realiza estudos sobre a 
sociedade do século XIX, Wolfgang Iser, que teoriza sobre a interação entre texto e leitor, Roger Chartier que investiga as 
relações entre textos, impressos e leituras, e Márcia Abreu, que desenvolve pesquisa sobre a formação de leitores na referida 
época, fundamentam as reflexões presente neste trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR, LEITURA, CONTO MACHADIANO 



292

Leitura, Escola, História 

293

TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DE PRATICAS DE LEITURA NO ACRE: UMA LEITURA DO ROMANCE 
SERINGAL, DE MIGUEL FERRANTE
AUTOR(ES): PAMELA CLIVELA ANASTACIO 
RESUMO: É possivel atraves da leitura de textos literarios representativos compreendermos melhor o universo em que vi-
vemos. A proposta desta comunicação visa partilhar análises parciais que dizem respeito à representação de praticas de leitura, 
no romance “Seringal“, de Miguel Jeronimo Ferrante. Para esse fim, evidenciaremos, no romance, as práticas representadas, 
através do percurso do personagem Toinho, um menino “perdido“ no meio da imensa floresta que sonha em poder aprender 
a ler e escrever, legítimo representante, na ficção, do nordestino que foi do sertão para a Amazônia, em busca de sobrevivência. 
A fundação da escola no seringal Santa Rita gera alegrias, expectativas, frustrações e, por fim, muitas tristezas. Ela seria, como 
descreve o narrador, um poderoso foco de luz que há de se irradiar por todo vale, redimindo para a cultura os irmãos serin-
gueiros: a árvore do saber. Entretanto, a situação não agrada o Coronel, pois seringueiro alfabetizado, segundo ele, é ameaça 
aos negocios. Daí, como na realidade amazônica, a interdição ao mundo letrado. Nosso trabalho demonstrará, ainda, os mé-
todos de alfabetização utilizados pela professora que vão desde a carta do be-a-bá aos castigos físicos. Toinho não conhecia o 
mundo. Se pelo menos aprendesse as letras o conheceria. Mas o destino acaba sendo contrário às suas vontades. Apanhar para 
aprender a ler e escrever não lhe chamava a atenção. Assim cai na desmotivação e no imobilismo atávico. Esta comunicação 
buscará, por fim, analisar, pelo viés adotado, a constituição do sujeito leitor nos seringais acreanos.
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÃO, PRATICAS DE LEITURA, LITERATURA AMAZONICA 

TÍTULO: VIAJANDO, CONHECE-SE NOSSO POVO, CONHECE-SE NOSSA HISTÓRIA:L A LEITURA 
SOBRE O BRASIL ELABORADA POR ARIOSTO ESPINHEIRA PARA OS NOSSOS ESTUDANTES.
AUTOR(ES): PATRICIA COELHO DA COSTA 
RESUMO: Ao longo do ano de 1937, foi transmitido pela Rádio Jornal do Brasil o programa Viagem através do Brasil. 
Sob responsabilidade de Ariosto Espinheira, educador ligado ao movimento da Escola Nova, autor de Rádio e educação 
(1934) e membro da comissão rádio-educativa da Confederação Brasileira de Radiodifusão. O programa, destinado ao 
público infantil, propunha-se a divulgar uma concepção de quem era o brasileiro, por meio da narrativa de viagens e que 
incluía noções de história, geografia, folclore e costumes do nosso povo. Tal iniciativa pedagógica não era inédita, outros 
autores já haviam lançado mão desse tipo de narrativa para elaborar textos sobre história e geografia. Ainda na década de 
1930, os programas foram transcritos em uma coleção paradidática, dividida em sete volumes e editada pela Companhia 
Melhoramentos. A proposta de apresentar um Brasil desconhecido às nossas crianças a partir da narrativa de viagens não 
era novidade. Em Através do Brasil (1910), Manoel Bomfim e Olavo Bilac se utilizaram dessa estratégia para divulgar o 
país redescoberto pela República. Tais obras fizeram parte do universo escolar de várias gerações, e ainda na década de 
1950 ambas continuavam sendo reeditadas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a obra de Ariosto Espinheira 
como uma leitura que contribuiu para a formação da idéia de Estado-nação entre nossos estudantes, com a circularidade da 
narrativa de viagem, escolhida pelo autor, para atingir tal fim. Dessa forma, tal estudo pretende contribuir com novas visões 
sobre a história da leitura escolar destinada em especial às disciplinas de História e Geografia. 
PALAVRAS-CHAVE: VIAGEM, HISTÓRIA, GEOGRAFIA 

TÍTULO: O ENSINO FEMININO PRIVADO EM PELOTAS: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE LEITORAS 
DOS COLLEGIOS FEMININOS E AULAS PARTICULARES, NO SÉCULO XIX
AUTOR(ES): PATRÍCIA DANIELA MACIEL 
RESUMO: Este texto faz parte da pesquisa de mestrado, concluída em 2007, no PPGE da FaE/UFPEL, na linha 
de História da Educação, sob o título: “O ensino feminino privado em Pelotas/RS, através dos anúncios de jornais 
(1875-1890)”. O trabalho analisou a educação feminina e teve como foco principal mostrar que havia na cidade 
de Pelotas, no século XIX, uma significativa e diversificada rede de ensino feminino (aulas particulares, escolas, 
externatos, internatos, etc.), e, em conseqüência, um amplo mercado de trabalho para as mulheres, especialmente para 
as professoras. Como fonte de pesquisa foi analisada diversas notícias e mais de mil anúncios de jornais de escolas 
femininas e aulas particulares para meninas publicadas nos jornais pelotenses do século XIX. A partir desses dados, o 
objetivo dessa comunicação é mostrar alguns registros das experiências de leituras escolares feita pelas “alumnas dos 
collegios femininos“, em Pelotas, entre os anos da pesquisa (1875-1890). Através do processo de escolarização das 
meninas apresentar algumas linhas e hábitos das leituras escolares, como poesias e diálogos, feitas nestes “collegios“ 
pelas leitoras, bem como os tipos de gêneros lidos e espaços de socialização das leitoras pelotenses. Conclui-se que 
nestes espaços escolares, destinados especificamente às mulheres, a leitura constituía-se uma importante atividade 
social e um passaporte para a cultura pelotense. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, HISTÓRIA DAS MULHERES, HISTÓRIA DA LEITURA 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 23

TÍTULO: CLARITA NO COLÉGIO: ENTRE A LITERATURA DE CUNHO MORALIZANTE E A 
FONTE HISTÓRICA
AUTOR(ES): PRISCILA KAUFMANN CORRÊA 
RESUMO: Este trabalho apresenta a obra “Clarita no Colégio“, de Maria Clarice Marinho Villac, em suas dimensões 
literária e histórica. “Clarita no Colégio“ é um livro voltado para o público infantil e juvenil, publicado em 1945 pela Edi-
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tora Cristo-Rei e que fez muito sucesso na época. O livro foi republicado em 2008 pela Editora Lacruce, baseado em seu 
sucesso anterior. Além de sua linguagem envolvente e seu tom moralista, o livro reconta a trajetória escolar da autora, a 
Clarita, sendo permeado por lembranças e saudades. Maria Clarice estudou no Colégio Progresso Campineiro no período 
de 1914 a 1920. Esta instituição existe até hoje e foi fundada em 1900 por cinco campineiros ilustres - entre eles Orosimbo 
Maia - e que buscavam suprir a cidade com um estabelecimento de ensino laico para meninas da elite. Clarita foi interna 
deste colégio, mostrando-se uma aluna geniosa e indisciplinada. O comportamento de Clarita é mostrado como negativo 
e suas faltas eram punidas com diversos castigos e sermões, que aos olhos da autora se mostraram adequados. Uma figura 
importante que estimulou Clarita a se comportar bem foi Dona Emília de Paiva Meira, a diretora da escola, que procurava 
inspirar a aluna ao bom comportamento por meio da fé religiosa. O tom moralista do livro se dá pela descrição de dife-
rentes momentos religiosos e conselhos baseados na religião que a autora fornece. Além de ser uma leitura agradável, o 
livro traz o cotidiano de um internato feminino no início do século XX e que, apesar de ser laico, possui uma forte tônica 
religiosa, compreendida como um fator necessário à disciplina e à moralização das alunas, futuras mães e esposas na socie-
dade. Neste sentido, “Clarita no Colégio“ se mostra uma fonte documental bastante rica para a compreensão deste universo 
escolar. * pesquisa orientada pela profª drª Maria do Carmo Martins.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FEMININA, ENSINO RELIGIOSO, COLÉGIO PROGRESSO 

TÍTULO: RECONTANDO HISTÓRIAS: CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR – LEITOR E SEUS 
ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO
AUTOR(ES): PRISCILA LICIA DE CASTRO CERQUEIRA 
RESUMO: Este trabalho surgiu como desdobramento da dissertação desenvolvida no Programa de Mestrado em Educa-
ção e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e tem como objetivo compreender como os mo-
dos de ler e interagir de um grupo de estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do município do interior da Bahia, 
com o universo literário, como orientam e/ou influenciam a sua prática com a Literatura Infantil. O resgate das histórias de 
leitura configura-se como estratégia significativa para suscitar discussões sobre as tensões que se inscrevem entre os espaços 
de formação de leitores formais e informais e suas intersecções com a formação do professor – leitor. O aporte teórico, no 
campo da leitura, da literatura e da formação de professores contou com estudos desenvolvidos por autores consagrados 
como Chartier (1990;1996), Larrosa (2002; 2005), Benjamin (1987), Nóvoa (1988;2000), Marcia Abreu (2001;2006), Tardif  
(2002), Zilberman (2005), dentre outros. A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como método de pesquisa a abordagem 
(auto)biográfica. Para a coleta dos dados foram utilizadas as entrevistas narrativas. Portanto, este estudo buscou dar visibi-
lidade às histórias de leituras e leitores para que se pudesse compreender em que medida a formação e/ou auto-formação 
do professor leitor pode influenciar na sua prática docente. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PRÁTICAS DE LEITURAS, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: LENDO O ESPAÇO PARA COMPREENDER A HISTORICIDADE DA ESCOLA: UM ESTUDO 
SOBRE ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL NA UMEI ARCA DE NOÉ. 
AUTOR(ES): PRISCILA PEDRO ANDRADE 
RESUMO: A presente comunicação visa compartilhar os resultados de uma pesquisa monográfica que teve como objeti-
vo a leitura do espaço arquitetônico e relacional da Unidade Municipal de Educação Infantil “Arca de Noé“, uma escola lo-
calizada no município de São Gonçalo. Buscamos a partir da investigação do cotidiano escolar, através de uma perspectiva 
de “alfabetização patrimonial” (TAVARES, 2003, 2005), compreender o caráter político-epistemológico dessa concepção 
alfabetizadora na escola. Procuramos levar em consideração a complexidade da escola, para além de seu caráter de sistema 
educativo, entendendo que esta deve ser um locus de formação de leitores críticos de seu mundo, que privilegie a discussão 
e reflexão das questões de ordem política, econômica, cultural e social, bem como às políticas ligadas ao direito à escola e a 
educação de qualidade. Através de uma “escuta sensível” (BARBIER, 1992), fundamentada na perspectiva freireana (1986) 
de “leitura de mundo” e trabalhando no campo da “alfabetização patrimonial”, a escola foi tomada como um “livro de 
espaços” (ALVAREZ, 1994), como um patrimônio que se encontra na materialidade, mas também em sua intangibilidade, 
que deve ser lido e interrogado. Foi proposto um movimento de ler e complexificar o espaço físico e as “texturologias” 
(CERTEAU, 1994) que o compõe e conseqüentemente as relações e discursos que acabam por ser expressos através destas, 
com a finalidade de conhecer a historicidade da escola e compreender o seu cotidiano. Neste sentido, foi possível aprender 
sobre as diferentes lógicas que permeiam este espaço, bem como os impactos gerados na vida dos sujeitos escolares, prin-
cipalmente das crianças, levando a compreensão de um projeto político para a infância. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL, COTIDIANO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: UM PROGRAMA EM REVISTA – A SELEÇÃO NA ESCOLA NOS ANOS 1930.
AUTOR(ES): REGINA CÂNDIDA ELLERO GUALTIERI 
RESUMO: Na capa dos exemplares da revista Escola Nova, órgão oficial da Diretoria Geral do Ensino de São Paulo, no 
início dos anos 1930, pode-se ler que sua seção bibliográfica seria organizada com o intuito de constituir um “repertório 
de informação retrospectiva e contemporânea da cultura pedagógica mundial, facilitando aos professores a organização e 
orientação de suas leituras”. Entre 1930 e 1931, período em que Lourenço Filho esteve à frente da diretoria da instrução 
pública, foram editados 10 (dez) números dessa revista, todos temáticos, ou seja, as edições eram voltadas para um assunto 
específico. A intenção era prestar “assistência técnica” aos professores, oferecendo, “por baixo preço”, nas palavras do 
diretor, “uma coleção de monografias” que incentivaria “o estudo aprofundado de cada assunto”. O presente trabalho 
analisa a natureza e o conteúdo dessas orientações e suas relações com uma questão relevante naquele momento e, parti-
cularmente, cara ao diretor da instrução pública: a “uniformização das classes e dos próprios métodos de ensino” como 
condição para reduzir as taxas de repetência e enfrentar o problema da não aprendizagem, dos “retardados pedagógicos”. 
A “uniformidade mental” das classes, a ser conseguida graças a uma organização baseada em processos seletivos de alunos 
com desempenho intelectual, pretensamente semelhante, era vista como fator facilitador da atuação dos professores e, 
por conseguinte, da aprendizagem. No entanto, os mecanismos para implementar tal proposta contribuíram para a cons-
trução de uma cultura escolar da meritocracia, da excelência que, ao mesmo tempo em que reforçava a superioridade de 
determinados coletivos, estimulava e promovia a exclusão escolar que constituiu a marca histórica da escola no Brasil, em 
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especial da instituição pública. O programa de formação de professor subjacente ao plano editorial da Revista Escola Nova 
é exemplar desse momento da história da escola pública brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: REVISTA PEDAGÓGICA, SELEÇÃO ESCOLAR, ESCOLA NOVA 

TÍTULO: LEITURA PARA PROFESSORES: MANUAIS PEDAGÓGICOS EM CIRCULAÇÃO NA ESCOLA 
NORMAL AMARAL FONTOURA
AUTOR(ES): RENATA DE ALMEIDA VIEIRA, FÁTIMA CRISTINA LUCAS DE SOUZA, LIZETE 
SHIZUE BOMURA MACIEL 
RESUMO: A leitura de manuais pedagógicos definida e ofertada pelas escolas normais aos seus alunos, nos cursos de 
formação de professores, visando a atuação no antigo ensino primário, foi uma prática corrente durante muitas décadas no 
Brasil, sobretudo no século XX. Com o objetivo de iniciar os estudantes, em especial, da escola normal, no trabalho docen-
te, os manuais pedagógicos traziam, sistematizados, os principais conteúdos relacionados ao ofício do professor, bem como 
reuniam, de forma fácil e acessível, referências nucleares para a formação docente. A leitura de manuais pedagógicos é, 
aqui, concebida como um instrumento educativo de grande importância, já que transmitiam saberes, modos de pensar e de 
agir na escola. O presente trabalho atenta-se para o modo pelo qual um manual pedagógico de ampla circulação na Escola 
Normal Amaral Fontoura, primeira escola para formação de professores primários instalada no município de Maringá-Pr, 
trazia em seu conteúdo determinada concepção de educação, que deveria nortear a formação docente e a formação dos 
alunos das escolas primárias. Trata-se do manual intitulado “Fundamentos da Educação: uma introdução geral à Educação 
Renovada e a Escola Viva“, de autoria de Afro do Amaral Fontoura, educador que exerceu notável influência pedagógica 
no ensino normal maringaense. Os vários manuais por ele produzidos foram leituras altamente recomendadas para as 
alunas da Escola Normal Amaral Fontoura, entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Por meio da análise desse manual 
pedagógico, busca-se acercar do tipo de leitura disponibilizada para as normalistas à época. Por tratar-se de um manual 
pedagógico largamente empregado para leitura de professores em formação no referido município, o mesmo fornece uma 
amostra do ensino no período em questão, bem como permite transver a concepção de educação e de formação apregoada 
pelo autor em análise. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA PARA PROFESSORES, MANUAIS PEDAGÓGICOS, HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: A INFERENCIAÇÃO NA ATIVIDADE DE LEITURA DE TEXTOS JORNALÍSTICOS
AUTOR(ES): RENATA FERREIRA TACINI 
RESUMO: Esta pesquisa, em fase inicial, tem por objetivo discutir a compreensão de textos jornalísticos por leitores de 
ensino médio, tendo o processo inferencial como um dos elementos para a produção de sentido na leitura. O propósito 
dessa pesquisa é investigar as bases textuais e contextuais utilizadas pelos leitores ao ler manchetes de jornais e a partir 
dos resultados obtidos conhecer o nível de compreensão processado pelos alunos na leitura dos textos. Tal propósito é 
motivado pelos estudos sociocognitivistas em que se postula a relação autor, texto e leitor dentro de um processo intera-
cional. De acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa: “a leitura é o processo no qual o leitor realiza um 
trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc.” Portanto, não se trata somente de extrair informação de um 
determinado texto, mas de uma atividade que implica seleção, antecipação, inferência e verificação. Propomos estudar a 
produção de inferências a fim de demonstrar o papel do leitor como sujeito ativo capaz de conectar idéias, concluir, deduzir, 
criar hipóteses a partir das informações explícitas no texto jornalístico. Para isso, analisaremos a produção de inferências 
de acordo com os estudos de Marcuschi (2008), que justifica os vários tipos de inferências produzidas no dia-a-dia pela 
natureza de raciocínios práticos do leitor. Segundo o autor, “procedemos muito mais por raciocínios práticos do que por 
raciocínios lógicos em sentido estrito. Nossa vivência é, sobretudo, institucional e convencionalizada e não se funda em 
relações estritamente lógicas.” Essa pesquisa contribuirá para motivar atividades educacionais que permitam a ativação de 
conhecimentos prévios e estratégias de leitura que direcionem nossos alunos na compreensão de textos que circulam, não 
somente na escola, mas em toda a sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INFERÊNCIA, TEXTO JORNALÍSTICO 

TÍTULO: OFICINAS DA MEMÓRIA: UM OLHAR PARA AS LÓGICAS DAS CRIANÇAS SOBRE O 
PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA
AUTOR(ES): RENATA KELLY DO ESPÍRITO SANTO, ERIKA MARIA ALBERNOZ DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho propõe apresentar alguns movimentos da pesquisa “Alfabetização, memória e formação 
de professores“ que possui como um de seus objetivos centrais colaborar para o fortalecimento de ambientes alfabetizado-
res potentes (Araújo 2001, 2003) tanto para os/as professores/as quanto para as crianças das escolas públicas gonçalenses. 
Metodologicamente a investigação se caracteriza como uma pesquisa-ação (ANDRÉ, 1995) estimulando os sujeitos esco-
lares e a comunidade a contarem sua própria história, criando, desse modo, espaços/tempos propícios para que as histórias 
contidas nas memórias dessas pessoas se tornem visíveis, desvelando as zonas de sombra, por vezes, sonegadas pela Histó-
ria Oficial. Para realizar essas propostas a pesquisa tem se fundamentado nos/as autores/as: Sharpe (1992), Araújo (2001, 
2003), Chauí (1987), Thompson (1992), Freire (1978, 1992), Nora (1993), Park (2003), dentre outros. Para que professores/
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as, alunos/as, funcionários/as e comunidade aceitem o convite de participar ativamente da pesquisa, temos tido como 
pretexto as “oficinas da memória”, que por sua vez configuram-se como metodologia preferencial do projeto de pesquisa. 
Para essa comunicação selecionamos duas das sete oficinas realizadas no segundo semestre de 2008 na Escola Municipal 
Raul Veiga, são elas: Quem mora dentro da gente? e O catador de pensamentos, ambas são propostas voltadas para crianças 
do Ensino Fundamental. Acreditamos no potencial dos espaços narrativos propiciados pelas oficinas, pois, aqueles que se 
envolvem, efetivamente, constroem conhecimentos na troca de experiências e, portanto, afirmamos que tais momentos se 
transformam em espaços de formação para todos/as que participam. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MEMÓRIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A POESIA NOS LIVROS DE LEITURA NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930)
AUTOR(ES): RENATO KIRCHNER 
RESUMO: Há cerca de meio século as pesquisas em História da Educação têm voltado sua atenção para uma nova fonte: 
os livros escolares. Justifica-se isso considerando que a produção e a comercialização de livros escolares fez intrinsecamente 
parte da política educacional pela difusão da instrução e do conhecimento desde o tempo do Império. A partir disso, a 
presente comunicação tem por objetivo circunscrever e apresentar o contexto histórico em que foram produzidos e comer-
cializados os primeiros livros escolares brasileiros, dando ênfase para a produção e a comercialização dos livros escolares 
do período da Primeira República (1889-1930). Entretanto, o objetivo específico da comunicação tem em vista abordar 
um dos temas recorrentes na produção dos livros escolares republicanos, a saber, a poesia. Para cumprir este fim, será 
apresentada uma análise comparativa de textos poéticos presentes na coleção “Livros de leitura”, editada pelos professores 
da Escola Gratuita São José, Petrópolis, Rio de Janeiro, a partir do início do século passado. Autores como Gonçalves Dias, 
Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Fagundes Varella, Bernardo Guimarães, José de Alencar e Alexandre Herculano serão 
sucintamente analisados, no intuito de evidenciar as idéias condutoras presentes nos textos publicados pelos professores da 
Escola Gratuita São José que, coincidentemente, constitui hoje duas instituições centenárias: o colégio Bom Jesus Canari-
nhos (1897) e a editora Vozes (1901).
PALAVRAS-CHAVE: LIVROS ESCOLARES, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, POESIA 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS CULTURAIS DE 
LEITURA DE PROFESSORES RURAIS
AUTOR(ES): RITA DE CASSIA BRÊDA MASCRENHAS LIMA 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo partilhar os estudos oriundos da pesquisa de mestrado intitulada: “Nas 
malhas da leitura: perfil leitor e práticas culturais de leitura de professores e professoras rurais da comunidade de Arrode-
ador – Jaborandi- Bahia”, na qual buscou-se traçar o perfil leitor e conhecer as práticas culturais de leitura dos professores 
e professoras da comunidade de Arrodeador, egressos do Curso Intensivo de Formação Inicial – Rede UNEB 2000. 
Mapeou-se, a partir das histórias de leitura, suas concepções de leitura, formas de ler, usos sociais de leitura, repertórios, 
marcas e práticas constituídas dentro e fora dos espaços formais e suas implicações na formação leitora e em suas práticas 
pessoais e profissionais. Nesta perspectiva, tomei como categorias de análise: história da leitura, formação de professores e 
políticas públicas de leitura, articulando-as aos estudos teóricos de autores como Chartier (1990, 2001, 2004), Burke (1992, 
2003, 2005), Nóvoa (2002), Tardif  (2002), Perrenoud (2002), Abreu (1999, 2004, 2005, 2006), Zilberman (2001), Moraes 
(2000, 2001), Lindoso (2004), Ribeiro (2004), Ramalho (2004), dentre outros. A decisão de pesquisar sobre as histórias de 
leitura e as práticas culturais de leitura se insere num movimento recente de formação que concebe as narrativas como 
importante instrumento de coleta de dados e ao mesmo tempo se configura como um rico trabalho formativo, pois per-
mite às pessoas envolvidas reflexão e reorganização de suas experiências. A pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou-se 
das histórias de vida como método de pesquisa e teve nas narrativas/entrevistas, histórias de leitura e diário de campo as 
fontes primárias de coleta de dados. Desse modo, este estudo pretendeu dar visibilidade às práticas culturais de leituras dos 
professores rurais da comunidade de Arrodeador, no interior baiano, por meio das narrativas/histórias pessoais de leitura, 
bem como compreender a influência da formação inicial na constituição leitora desses profissionais da zona rural.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE LEITURA, PRÁTICAS CULTURAIS DE LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE UM INVENTÁRIO PEDAGÓGICO: OS MANUAIS DE HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO DE AFRÂNIO PEIXOTO E THEOBALDO MIRANDA SANTOS PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORAS NORMALISTAS 
AUTOR(ES): ROBERLAYNE DE OLIVEIRA BORGES ROBALLO 
RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa sobre os manuais escolares que serviram de suporte para os processos 
de formação de professores a partir da década de trinta do século XX no Brasil. Optamos por recortar a análise em torno 
dos manuais escritos por intelectuais brasileiros, editados pela Companhia Editora Nacional, no âmbito do projeto editorial 
dirigido por Fernando de Azevedo (1931-1949). As obras pertencem à Coleção Atualidades Pedagógicas, que objetivava 
aperfeiçoar cultural e profissionalmente os professores, sendo elas: “Noções de História da Educação” (1933) de Afrânio 
Peixoto e “Noções de História da Educação” (1948) de Theobaldo Miranda Santos. A perspectiva metodológica utilizada 
para este trabalho visa compreender as relações entre as obras e seus contextos de produção; os sentidos produzidos, por 
intelectuais com projetos diferenciados. Apresentamos estes manuais como objetos culturais organizados e estruturados 
por meio de orientações pedagógicas que buscavam assegurar a aprendizagem e o ensinamento de conteúdos às “moças”. 
Buscamos analisar a materialidade destes objetos culturais e pedagógicos, procurando entendê-los como expressão de 
idéias sobre o conhecimento histórico e educacional, cuja finalidade formativa surge associada à Escola Normal. Neste 
sentido, por inventário pedagógico entendemos o legado deixado por Afrânio Peixoto e Theobaldo Miranda Santos sobre 
a educação, a sua prática e a sua teoria. Segundo nossas conclusões, a escrita destes manuais permite vislumbrar a represen-
tação do professor normalista e o lugar do conhecimento histórico no seu processo de formação. 
PALAVRAS-CHAVE: MANUAIS ESCOLARES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
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SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 34

TÍTULO: O ATO DE LER E A LEITURA MENOCCHIANA
AUTOR(ES): RODRIGO BASTOS CUNHA 
RESUMO: Este trabalho é a síntese de uma pesquisa de doutorado sobre a relação entre leitura e escrita, norteada pelo 
paradigma indiciário proposto por Ginzburg, através do qual se fez a busca de indícios de leituras em produções de texto 
de estudantes de um curso pré-vestibular, todos oriundos da rede pública de ensino, cujas construções de sentido são 
reveladoras de suas visões de mundo. As produções de texto estudadas nessa pesquisa foram feitas a partir de propostas 
de redação de vestibulares como o da Unicamp e o da Unesp, com a leitura das coletâneas originais de textos curtos que 
acompanham essas propostas e com a leitura de reportagens que as substituem. Esse trabalho teve como idéias centrais 
as noções de Bakhtin que permitem sinalizar o diálogo que os textos produzidos pelos estudantes estabelecem com suas 
leituras precedentes e a circularidade de sentidos em discursos que dialogam com essas leituras e com aqueles textos. A 
análise permite concluir que, no percurso entre a leitura e a escrita, uma teia de sentidos é construída a partir da mobilização 
de leituras precedentes desencadeada por uma atitude de resposta às propostas de redação. Entre os resultados desse estudo 
está a proposição de que termo “leitura menocchiana”, usado para descrever o modo como os estudantes envolvidos na 
pesquisa leram os textos das propostas, pode ser estendido para todo ato de ler.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, PARADIGMA INDICIÁRIO 

TÍTULO: PRIMEIRAS LEITURAS PSICANALÍTICAS NO BRASIL: O EMPREGO DA TEORIA DE 
FREUD NAS REFORMAS EDUCACIONAIS NAS DÉCADAS INICIAIS DO SÉCULO XX NO BRASIL.
AUTOR(ES): RONALDO AURÉLIO GIMENES GARCIA 
RESUMO: Nas primeiras décadas do século XX o Movimento Escola Nova liderado por Anísio Teixeira, Fernando Aze-
vedo, Lourenço Filho e outros intelectuais reivindicava a implantação de um novo modelo de educação no Brasil baseada 
nas idéias liberais e democráticas. Este foi o caso da reforma educacional que ocorreu entre 1930 e 1935 no ensino público 
do Rio de Janeiro. Como parte das mudanças implantadas neste período, estava o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, 
cuja função era diagnosticar possíveis transtornos de comportamento em crianças matriculadas no ensino público do Dis-
trito Federal, consideradas como “anormais” e desajustadas pelas escolas que frequentavam. O responsável pelo órgão foi 
o médico Arthur Ramos que, embora tivesse uma formação em psiquiatria, dedicou-se ao estudo de diversas temáticas. No 
campo específico da pedagogia Ramos defendia a contribuição da psicanálise para a solução dos problemas educacionais. 
É interessante observar que outros pensadores, ligados principalmente ao campo da medicina como Júlio Porto-Carrero, 
Afrânio Peixoto e outros, defendiam amplamente o emprego da psicanálise na educação. Estes intelectuais participaram 
ativamente das discussões por meio da publicação de obras e artigos científicos e de debates em diversos congressos de 
educação que ocorreram na época. Os referidos médicos foram leitores assíduos de Freud e propagadores da teoria psica-
nalítica no país. Os objetivos desta pesquisa são o de compreender o papel que as idéias dos pensadores e médicos tiveram 
nas reformas conduzidas pelos escolanovistas, bem como a possível contribuição da psicanálise nas discussões sobre a 
escola no Brasil, naquele contexto histórico. As fontes utilizadas foram obras publicadas pelos referidos autores nas quatro 
primeiras décadas do século XX e envolviam temas como a “criança problema”, psicanálise, educação e higiene mental. 
Trata-se de uma pesquisa de base empírica que busca refletir sobre os impactos das propostas da psicanálise na historia da 
educação brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PSICANÁLISE, REFORMAS EDUCACIONAIS 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA: TENSõES ENTRE PROPÓSITOS DIDÁTICOS E 
COMUNICATIVOS.
AUTOR(ES): ROSELI MARIA ROSA DE ALMEIDA 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo apresentar parte dos resultados de uma pesquisa concluída, desenvolvida 
em uma escola pública no Município de Ribas do Rio Pardo, no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 2007 a 2009. A 
pesquisa investigou algumas práticas de leitura na escola e suas expressões na cultura escolar. Como objetivos específicos o trabalho 
investigou as contradições engendradas a partir da escolarização de algumas práticas de leitura e a relação entre os propósitos 
didáticos e comunicativos. Os instrumentos para a coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas, com 18 alunos do sexto 
ano do Ensino Fundamental, quatro professoras da disciplina Língua Portuguesa e a funcionária responsável pela biblioteca 
escolar; 12 (doze) observações na biblioteca escolar e 12 (doze) observações em sala de aula, nas turmas de sexto ano; uma planta 
da biblioteca (com a organização interna do espaço), bem como um levantamento dos livros que se encontravam no armário da 
sala dos professores e dos livros emprestados pelos alunos dos sextos anos. O estudo buscou elementos norteadores na história 
da leitura, bem como da cultura escolar e foi possível perceber que as práticas e o valor atribuído às mesmas foram se alterando 
ao longo da história. A interface dos dados e os estudos da leitura e da cultura escolar evidenciaram a escola, especialmente a sala 
de aula, como um espaço construído por uma prática de leitura predominantemente realizada em voz alta. Palavras-chave: Práticas 
de leitura, escolarização, cultura escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, ESCOLARIZAÇÃO, CULTURA ESCOLAR 

TÍTULO: CLARISSA, A PROFESSORA LEITORA: UMA PERSONAGEM DE ERICO VERISSIMO 
AUTOR(ES): ROSELUSIA TERESA PEREIRA DE MORAIS 
RESUMO: A presente comunicação propõe apresentar representações de uma professora leitora, Clarissa, personagem 
principal e recorrente, em romances escritos por Erico Lopes Verissimo (1905-1975), entre os anos de 1933 e 1940. Esse 
período compreende as publicações dos seguintes romances selecionados para estudo: Clarissa, Música ao longe, Um lugar 
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ao sol e Saga. Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo, em desenvolvimento, que analisa os romances produzidos 
pelo referido escritor. Nessa perspectiva, a proposta de investigação pressupõe procedimentos teórico-metodológicos que 
compreendem a Literatura como fonte para os estudos da História da Educação. Para análise das obras investigadas foi uti-
lizado, principalmente, o conceito de representação de Roger Chartier (1990; 2002), que pressupõe reconhecer uma manei-
ra própria de grupos sociais estarem no mundo. Significa simbolicamente um estatuto, uma imagem e uma posição social 
evidenciados nos romances pesquisados. Clarissa é o primeiro romance de Erico Verissimo, publicado em 1933, trata das 
descobertas de uma jovem normalista de apenas quartorze anos de idade. Nos romances “Música ao longe“, produzido em 
1935, “Um lugar ao sol“, escrito em 1936 e “Saga“, de 1940, a personagem reaparece e desenvolve o ofício de professora. 
Nesses romances aparecem as leituras feitas pela normalista e professora que possibilitam questionamentos do que é lido. 
Um estudo desses romances poderá auxiliar na compreensão das imagens representadas em torno da figura de professora e 
leitora, como opção para fazer mediações entre a ficção e a “reinterpretação” (LOPES e GALVÃO, 2001) construídas pelo 
autor. Análises preliminares sobre as representações da personagem Clarissa a partir dos romances investigados indicam o 
perfil de uma professora leitora, escritora e questionadora do universo escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, DOCÊNCIA, ERICO VERISSIMO 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE UMA ESCRITA PENTECOSTAL: A INICIATIVA DA AÇÃO EDUCATIVA 
DA REVISTA LIÇõES BÍBLICAS DA ESCOLA DOMINICAL PARA CRIANÇAS (BRASIL, 1938 A 1939)
AUTOR(ES): SANDRA BATISTA DE ARAUJO SILVA, ANA MARIA DE OLIVEIRA GALVÃO 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que analisa o modo de 
apreensões das estratégias de produção escrita realizada pela ação educativa da Revista Lições Bíblicas - para crianças -, utilizada 
na prática religiosa denominada Escola Dominical, nas primeiras décadas de implantação da Igreja representante do Pente-
costalismo Clássico no Brasil: a Assembléia de Deus. Tomamos como fundamentação teórico-metodológica os estudos sobre 
história da leitura e da escrita, particularmente alguns estudos realizados por Robert Darnton, Roger Chartier, Michel Certeau, 
Harvey J. Graff, Antonio Viñao Frago e Umberto Eco. Neste texto utilizamos como fontes primordiais as edições da Revista 
Lições Bíblicas de 1938 a 1939, período em que a revista teve a iniciativa de inserir as crianças nas discussões que promovia, 
pois de 1930 até o primeiro semestre de 1938 o público visado pela Revista era apenas o adulto. Assim, questionamo-nos: que 
fatores foram importantes e decisivos para a iniciativa de inserção de um público infantil na ação educativa da revista? Que 
estratégias de produção escrita e do suporte material foram realizadas? Essas são algumas perguntas que buscamos responder 
na pesquisa. Os resultados parciais demonstram que nos primeiros anos de existência da revista Lições Bíblicas, o público 
infantil pentecostal começava a ter um crescimento significativo no contexto da Escola Dominical, no entanto, parece tratar-se 
de um público desconsiderado pela revista ao longo de quase oito anos de existência. Assim, parece que a iniciativa da revista 
foi influenciada pelos professores da Escola Dominical que solicitavam aos editores/comentadores a necessidade de meios 
(ou estratégias textuais) para inserirem, ou seja, envolverem as crianças nas discussões, pois sentiam dificuldades de ensiná-
las. Dessa forma, foi inserido na revista um tópico intitulado “comentário para as crianças”, escrito por filhas de pastores de 
origem estrangeira em forma de narrativa e numa linguagem direcionada às crianças.
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS PENTECOSTAIS, IMPRESSOS PENTECOSTAIS, HISTÓRIA DA LEITURA E DA 
ESCRITA 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: ATIVIDADES DE LEITURA E DE ESCRITA NO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA 
AUTOR(ES): SANDRA HELENA DIAS DE MELO 
RESUMO: O papel do letramento escolar tem sido pauta na discussão sobre a melhoria de ensino no país. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais expressam a necessidade do ensino formar alunos-cidadãos. Partindo do princípio de que tornar-se 
sujeito numa sociedade letrada é tomar parte das práticas de letramento diária dessa sociedade, destaca-se a responsabili-
dade que a Escola, como agência fomentadora do acesso do aluno-cidadão ao mundo das letras, deve assumir para que se 
cumpra esse fim. A análise das atividades de leitura e de escrita no livro didático na disciplina de Geografia objetivou refletir 
sobre o tipo de comprometimento de outras áreas do conhecimento, que não são especificamente de Língua Portuguesa, 
por entender que o letramento escolar não pode prescindir do esforço de todas as áreas do conhecimento (NEVES et al., 
2007). A seleção do livro didático se deu por ser um material dedicado para a prática de ensino no país, e por ser, na grande 
maioria dos casos, um dos únicos livros para leitura, realidade para um número expressivo de alunos da rede pública de 
ensino. Para refletir sobre o compromisso das outras áreas do conhecimento no ensino-aprendizagem de leitura e escrita, 
foram analisadas duas coleções de geografia, representativas na escola pública de Pernambuco. Mesmo que ainda incipien-
te, é possível apontar, como resultado da pesquisa dos livros didáticos de geografia, uma prática de letramento escolar que 
visa à compreensão de texto em detrimento da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO ESCOLAR, ENSINO DE GEOGRAFIA, ATIVIDADES DE LEITURA E DE 
ESCRITA 

TÍTULO: O NOVO OLHAR DE MÁRIO DE ANDRADE PARA O NORTE E NORDESTE BRASILEIRO
AUTOR(ES): SANDRA MARIA LUVIZUTTO GONÇALVES 
RESUMO: Profundas transformações sociais, econômicas e políticas ocorreram no mundo a partir do século XVIII. 
Essas mudanças propiciaram uma nova maneira de ver e perceber o mundo, abrindo caminho para uma nova era, a era da 
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Modernidade. O homem moderno se destituiu dos conceitos soberanos, fazendo tudo girar em torno de questionamentos 
críticos. É a partir dessa diferente maneira de ler o mundo que, na primeira metade do sec. XX, surge o movimento mo-
dernista. No Brasil, esse movimento aspirava à reverificação de teorias e mesmo à remodelação da inteligência nacional. 
Dentro desse cenário provocador encontra-se nosso proeminente escritor brasileiro Mário de Andrade. Diferentemente 
dos turistas burgueses que faziam viagens de recreio seguindo a rota Brasil-Europa, o itinerário de Mário fora, em maio 
de 1927, sair do Sul europeizado para a região amazônica e, em 1928, para o Nordeste brasileiro. Todo conhecimento 
apreendido dessas viagens foram compilados em um livro intitulado “O turista aprendiz“. Sendo Mário um homem mo-
derno, mas conservador por ser educado por meio dos conceitos europeus, é pertinente investigar como a obra “O turista 
aprendiz“ aborda o encontro do “ser bem-arranjadinho” europeizado com o ambiente selvagem e rude da Amazônia e 
como o narrador de “O turista aprendiz“ traduz o olhar do homem moderno. Pode-se afirmar, então, que a tensão entre 
o homem clássico e o moderno, entre Mário e o mundo, marcará todo o percurso realizado pelo turista. O viajante está 
imerso num ambiente provocador e instigante que o encherá de dúvidas, reflexões e questionamentos. Nesse sentido o 
presente trabalho pretende apontar o esforço do homem moderno em se destituir dos vícios da cultura dominante para 
apreender o objeto ora como um observador que investiga, ora como um ser seduzido, absorvido pelo Outro, criando, 
assim, um universo polifônico, rico em adversidades culturais. Mário se mostra, então, um ser inacabado, a caminho, em 
permanente evolução. 
PALAVRAS-CHAVE: MODERNIDADE, MÁRIO DE ANDRADE, TURISTA APRENDIZ 

TÍTULO: O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA NORMAL DE NATAL SEGUNDO O 
PROFESSOR NESTOR DOS SANTOS LIMA (1911-1923)
AUTOR(ES): SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM 
RESUMO: Esta pesquisa analisa a prática pedagógica do educador norte-rio-grandense Nestor dos Santos Lima na Esco-
la Normal de Natal, durante o período de 1911 a 1923. Buscamos compreender a prática pedagógica deste docente através 
da análise de seus escritos que versavam sobre os princípios e métodos do ensino de leitura e escrita. Trata-se de artigos, 
produzidos com o intuito de contribuir para a formação dos futuros docentes e que atuariam nos Grupos Escolares do 
Estado. Nos anos iniciais do século XX, Nestor Lima atuava como diretor da Escola Normal de Natal, período no qual 
se concentra seu maior número de publicações sobre as questões educacionais. Dentre as suas produções, encontram-se 
os relatórios da Escola Normal de Natal, bem como artigos publicados em jornais e revistas. Neste estudo destacamos 
as lições de metodologia para o ensino de leitura e escrita, direcionadas aos alunos da Escola Normal de Natal, através da 
coluna Pedagogia, escrita por este intelectual no jornal A República. O educador destaca a escrita como prática importante 
porque dá forma às idéias e aos pensamentos, assim como possibilita seu registro. Reconhece a leitura como a base de todo 
o ensino, uma vez que possibilita a aquisição de idéias por meio dos textos escritos ou impressos.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLA NORMAL, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE LEITURA DE PROFESSORES DE DIFERENTES DISCIPLINAS ESCOLARES: 
FORMAS DE LER E MODOS DE CONTAR.
AUTOR(ES): SELMA COSTA PENA 
RESUMO: Este trabalho trata de questões teórico-metodológicas relacionadas a uma pesquisa de doutorado, em anda-
mento, que toma como fonte de investigação as narrativas orais sobre histórias e práticas de leitura, produzidas por pro-
fessores de diferentes disciplinas escolares vinculados profissionalmente ao ensino público da cidade de Belém/Pa. Parto 
do pressuposto de que as concepções que temos sobre leitura e sobre o ato de ler, a experiência com diferentes práticas 
de leitura por nós vivenciadas no decorrer da nossa trajetória de vida, refletem diretamente nas nossas decisões quanto ao 
ensino da leitura nas práticas cotidianas em sala de aula. Por tais motivos a pesquisa resgata, junto aos professores, memó-
rias de suas experiências de leitura em três ambientes: família, escola e local de trabalho, refletindo sobre a relação dessas 
experiências ou a ausência delas, no exercício de suas funções como mediadores e formadores de leitores junto aos seus 
alunos. Fundamenta-se teoricamente no conceito de leitura desenvolvido por (Chartier,1996; 2001; Chartier & Hébrad, 
1995; Abreu, 2002; Zilberman & Silva, 1988; Zilberman, 2003; Larrosa, 2001; 2002); nos estudos sobre as disciplinas esco-
lares e a questão da leitura leitura (Chervel,1990; Rösing, 2001; Neves, 2006); e nas pesquisas sobre abordagem biográfica 
(Nóvoa, 1988; Ferrarotti, 1988; Dominicé, 1988; Josso 2004; Larrosa, 2001; 2002; Catani, 2000). Os resultados preliminares 
revelam a importância da pesquisa (auto) biográfica como método de investigação em Educação e sua contribuição para 
a formação de formadores de leitores em diversas áreas de conhecimento, enquanto territórios constitutivos do sujeito e 
de suas práticas sociais, na escola e fora dela e as concepções e práticas de leitura dos professores se constituindo e se (re) 
configurando em variadas formas, conceitos, tempos e espaços, num entrecruzamento de diferentes discursos (midiático, 
acadêmico, escolar, entre outros).
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS DE LEITURA, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: O PROBLEMA DA TRADUÇÃO NA BIBLIOTECA DO ESPÍRITO MODERNO (1938-1977)
AUTOR(ES): SILVIA ASAM DA FONSECA 
RESUMO: A coleção de livros “Biblioteca do Espírito Moderno” da Companhia Editora Nacional surgiu de um projeto 
editorial de Monteiro Lobato e teve como seu principal editor, em dois momentos distintos, o educador Anísio Teixeira. Os 
primeiros títulos com o emblema da Espírito Moderno apareceram em 1938 e os dois últimos novos títulos foram editados 
em 1977. Ao longo desse período, a coleção, cuja maioria dos textos era de origem estrangeira, precisou escolher como 
lidar com os problemas de tradução e de tradutores. Inicialmente, Monteiro Lobato, Godofredo Rangel e outros literatos 
foram os escolhidos para, em seguida, cederem espaço para os tradutores profissionais. Para essa comunicação, analiso as 
cartas da correspondência internacional da editora, os contratos de tradução e alguns pareceres internos da Editora em 
que o problema da tradução é comentado pelos responsáveis pela coleção, constituindo-se em fator determinante para a 
seleção ou não de reimpressões dos títulos. Procuro também acompanhar o destino de alguns títulos que, a longo prazo, 
significaram o fim da coleção. É possível, a partir desse material, identificar, ao longo do tempo, as representações que 
alguns editores da Companhia Editora Nacional possuíam do que seria a tradução “adequada” para o público da coleção 
(leitor médio) e a correta seleção de tradutores. Ao mesmo tempo, acompanhamos a mudança do público leitor que de 
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“leitor médio” passou a ser, cada vez mais, universitário com a expansão das matrículas no ensino superior. Essa mudança 
no quadro da escolarização do país significou para a Biblioteca do Espírito Moderno o final de sua publicação, com títulos 
vendidos, outros remanejados e outros adaptados para o uso escolar (caso de Livro da Jângal de Kipling que virou Mowgli 
para o público estudantil) 
PALAVRAS-CHAVE: COMPANHIA EDITORA NACIONAL, LEITURA, TRADUÇÃO 

SESSÃO - LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA 25
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 35

TÍTULO: IDENTIDADE E PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO EM UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA
AUTOR(ES): SOLANGE APARECIDA DO NASCIMENTO, VALDIRENE GOMES DOS SANTOS DE 
JESUS 
RESUMO: A Lei nº 10.639/2003,refere que os conteúdos sobre a História e Cultura Afro-Brasileira deveriam compre-
ender todo o currículo escolar, em especial as áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. A presente 
pesquisa, em fase de desenvolvimento, visa conhecer e analisar como o conceito de história e cultura afro descendente 
perpassa as práticas educativas na Escola Joaquim Ayres França, localizada na Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra, 
Arraias1, em Tocantins. Nas reflexões sobre a identidade afrodescente no mundo atlântico, apresentamos como referência 
teórica Thorton (2004), Gomes (2006), Lopes (2002) e Apolinário (2000) e para a realização das análises sobre os processos 
educativos Meyer (2003), Rosemberg (1996), Santomé (1995), Schmitt (2002). Os instrumentos metodológicos utilizados 
foram: a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os instrumentos aplicados foram: entrevista semi-estruturada com a 
professora da escola multisseriada, questionário fechado e entrevistas semi-estruturadas com moradores de 27 famílias da 
comunidade. Como resultado dos dados da pesquisa percebeu-se que a comunidade possui poucos registros escritos de sua 
história; os materiais trabalhados parecem não refletir os elementos culturais que permeiam as relações que se estabelecem 
fora e dentro do espaço; o ensino apresenta poucos elementos referentes à constituição histórica da comunidade, assim 
o sentimento de pertença das crianças a uma comunidade remanescente de quilombolas apresenta-se de forma diluída; o 
material didático utilizado, os contos e histórias disponíveis não refletem a identidade local, reforçando assim a necessidade 
da construção de materiais didáticos e paradidáticos que se adequem à realidade desta comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: QUILOMBO, IDENTIDADE, HISTÓRIA 

TÍTULO: AS SOCIEDADES DE MÚTUO SOCORRO E SUAS ESCOLAS ÉTNICAS ITALIANAS: A 
CIRCULAÇÃO DE SABERES E AS CONFORMAÇõES IDENTITÁRIAS
AUTOR(ES): TERCIANE ÂNGELA LUCHESE 
RESUMO: O objetivo do presente texto é apresentar as iniciativas escolares criadas, mantidas e difundidas pelas Socie-
dades de Mútuo Socorro na chamada Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul. A análise abrange o final do século 
XIX e início do século XX, momento em que houve maior participação e importância desta forma de escolarização, siste-
matizada pelas diversas associações – rurais e urbanas. Dentre as diversas funções estava a intermediação e preservação dos 
laços com a pátria de origem através de festividades cívicas – italianitá, assim como assumiram a organização de diversas 
escolas subsidiadas por materiais e mesmo professores provenientes da Itália. Constituíram-se, também, em espaços de 
auxílio mútuo em caso de doença, morte ou sinistro de seus sócios. São privilegiadas na análise a atuação da Sociedade 
Italiana de Mútuo Socorro Regina Margherita (1882) no atual município de Bento Gonçalves, a Sociedade Italiana Stella 
d’Itália (1884) criada em Garibaldi e a Sociedade Príncipe de Nápoles (1887) de Caxias do Sul. Quais os saberes ensinados 
e que conformações identitárias produziram? As “escolas italianas” foram consideradas importantes na manutenção da 
língua e do culto da Itália como a pátria dos filhos dos imigrantes. Tiveram atuação efetiva nesse sentido? Utilizando fontes 
historiográficas diversificadas como fotografias, correspondências, estatutos, relatórios de cônsules e agentes consulares, 
o artigo privilegia a análise desta iniciativa ímpar de organização escolar, procurando contribuir para o conhecimento da 
história da educação brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: IMIGRANTES ITALIANOS, ESCOLAS ÉTNICAS, SOCIEDADES DE MÚTUO SOCORRO 

TÍTULO: ENSINO DA LEITURA E ESCRITA EM ESCOLAS ISOLADAS RURAIS E URBANAS MATO-
GROSSENSES (1930 -1940)
AUTOR(ES): TEREZINHA FERNANDES MARTINS DE SOUZA, LÁZARA NANCI DE BARROS 
AMÂNCIO 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar aspectos de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida pelo gru-
po Alfabetização e Letramento – ALFALE, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), intitulada “Memória da 
Cultura Escolar Mato-grossense: ensino primário, práticas de leitura e de escrita em grupos escolares, escolas reunidas 
e isoladas (1910- 1970)“. O recorte visa analisar atividades propostas para o ensino da leitura e da escrita, em diários de 
classe de professores de escolas isoladas rurais e urbanas mato-grossenses, nas décadas de 30 e 40 do século XX. A opção 
pelo período vincula-se à localização de fontes documentais pertinentes ao objeto de estudo (diários de classe), bem como 
a possibilidade de cruzamento com documentos oficiais, especialmente, o Regulamento da Instrução Pública de Mato 
Grosso (1927), em vigência no período. Os procedimentos utilizados foram a reunião, seleção e análise de diários de classe 
e documentos oficiais, a partir dos pressupostos da História Cultural. De modo geral, os dados analisados possibilitam 
observar recorrências nas atividades para o ensino da leitura e da escrita tanto nas escolas isoladas rurais quanto urbanas, 
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nas décadas em estudo. E, ainda, contribuir para a compreensão/composição de uma história do ensino da leitura e escrita 
em escolas isoladas rurais e urbanas de Mato Grosso. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA LEITURA E ESCRITA, ESCOLAS ISOLADAS, DIÁRIOS DE CLASSE 

TÍTULO: AMAZÔNIA ACREANA: PALCO PARA A LEITURA DE FOLHETOS
AUTOR(ES): VALÉRIA BARBOSA FERREIRA SILVEIRA 
RESUMO: A comunicação fará uma exposição dos resultados prévios do projeto de pesquisa “Universo oral do seringuei-
ro acreano no início do século XX: Discurso e memória“, projeto este, vinculado ao GAEL- Grupo Amazônico de Estu-
dos da Linguagem, desenvolvido através do programa de Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade, da Universidade 
Federal do Acre. O contexto deste estudo centra-se nas formas e suportes de leitura nos seringais acreanos no início do 
século XX. Os sujeitos dessa pesquisa, ex-seringeiros com mais de sessenta e cinco anos de idade, revelaram-nos, através de 
entrevistas semi-estruturadas, que, apesar da ausência da escolarização institucionalizada nesse universo, hábitos de sociali-
zação privilegiavam a contação de histórias e a leitura socializada de folhetos nordestinos e até mesmo a declamação destes. 
Assim posto, a exposição será focada na recepção da leitura e performance dos folhetos pelos “ letrados” na Amazônia 
acreana. Nesse contexto específico, a relação “palco e platéia” apresenta-se configurada no homem que possui a habilidade 
da teatralidade, juntamente com os elementos que compõem a poética da oralidade e naquele que apresenta o exercício 
da audição. Como instrumental teórico, traremos à baila, discussões sobre teatralidade, pelo modo com que os leitores 
fazem uso dessa leitura, a literatura oral, visto que, a literatura de folhetos tem, no suporte material, somente o veículo para 
registro, pois, na sua construção a oralidade vem em primeiro lugar, ou seja, um escritor de folhetos oraliza primeiro para 
depois escrever, a memória, especialmente a memória coletiva, porque acreditamos que os sujeitos dessa pesquisa revelam-
nos, não somente as suas histórias pessoais, mas, também a história de uma sociedade e, por fim, as teorias sobre leitura, 
especialmente aquelas que abordam formas não convencionais de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: TEATRALIDADE , LITERATURA ORAL, MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA 

TÍTULO: LER E ESCREVER MÚSICA – ABORDAGEM HISTÓRICA DOS MÉTODOS E PROCESSOS 
DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DOS SABERES E PRÁTICAS MUSICAIS NO 
CURRÍCULO DA ESCOLA PÚBLICA 
AUTOR(ES): VERA LÚCIAGOMES JARDIM 
RESUMO: O interesse pela grande visibilidade dada à música e à Educação Musical, no período Vargas reforça, na his-
toriografia da educação, a idéia de que o ensino da Música na educação pública deu-se a partir de 1930, devido à atuação 
de Villa-Lobos. Este trabalho se propõe trazer à luz práticas da Educação Musical anteriores a 1930. O foco da análise 
recai sobre o aprendizado formal da escrita musical e sua leitura, que a partir da legislação de 1892, previa a matéria mú-
sica e leitura de música para o ensino Preliminar. Como não existiam recursos de reprodução técnica do som tornava-se 
necessário a presença do músico e do ouvinte, daí a prática dos saraus e concertos serem tão populares. Ler a partitura 
musical, então, era participar da vida social e tal conhecimento estava sendo, nesse momento, difundido dentro da escola, 
que de acordo com as fontes compulsadas – legislação, programas de ensino, métodos e materiais didáticos oficialmente 
instituídos e das prescrições para o seu ensino – manteve-se nos currículos durante todo o período. Fundamentada nas 
proposições de Chervel (1990), Goodson (1995) e Julia (2001), que ressaltam a importância do estudo histórico das disci-
plinas escolares, do currículo e da cultura escolar, foi possível caracterizar a Música como disciplina escolar e compreender 
seus processos de ensino pela análise da elaboração dos métodos que encontraram consonância nos processos de aquisição 
e compreensão da leitura e escrita, legitimados na época. Os pressupostos do método intuitivo foram transplantados para 
a música, visto ela também se expressar por meio de uma “linguagem falada” (sons) e uma “linguagem escrita” (notação 
musical). Da mesma forma, os procedimentos escolares ligados ao processo de alfabetização também foram incorporados 
às aulas de música, por meio das atividades e do uso de materiais: lousa, cópias, cadernos apropriados, e inclusive cadernos 
de caligrafia musical.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MUSICAL, NOTAÇÃO MUSICAL, “ALFABETIZAÇÃO” MUSICAL 
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SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: ESTUDO FONÉTICO-ACÚSTICO DE CONSOANTES LATERAIS DO PB: CONTRIBUIÇõES 
PARA SE PENSAR FATOS DE AQUISIÇÃO DE ESCRITA
AUTOR(ES): ADELAIDE HERCÍLIA PESCATORI SILVA 
RESUMO: Dúvidas sobre a maneira de grafar palavras como sandália ou folha, por exemplo, são usuais para crianças em 
fase de alfabetização, mas ocorrem também para usuários da língua já alfabetizados. Nossa hipótese é de que essas dúvidas 
ocorrem porque na fala teríamos um único som, que na escrita pode ser representado tanto pelo dígrafo lh como pela 
sequência “li + vogal”, embora ainda se insista em afirmar a oposição de dois segmentos, a lateral palatal e a lateral alveolar, 
na grande maioria dos estudos fonológicos para o português brasileiro. 
Para testar essa hipótese, conduziu-se um experimento de produção de fala, que teve como sujeitos crianças, já numa fase 
mais avançada de aquisição de escrita, adolescentes e adultos, divididos em grupos de dez indivíduos cada. Todos os três 
grupos foram submetidos à mesma metodologia de coleta: os sujeitos eram solicitados a ler um pequeno texto contendo 
palavras com lh e com “li + vogal”. Essa tarefa de leitura foi gravada em cabine com tratamento acústico ou em sala silen-
ciosa. Em seguida à coleta dos dados, procedeu-se à sua análise acústica. 
Apresentam-se neste trabalho os resultados da análise acústica, não só com o intuito de testar nossa hipótese de trabalho 
mas, sobretudo, com o objetivo de mostrar que a análise acústica de dados de produção de fala pode ser uma ferramenta 
útil para se pensar e, eventualmente, se responder questões sobre a aquisição da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE ACÚSTICA, CONSOANTES LATERAIS, AQUISIÇÃO DE ESCRITA 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO COM CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: UM OLHAR A PARTIR DA FORMAÇÃO INICIAL 
AUTOR(ES): ADRIANA BRAGAGNOLO 
RESUMO: O texto objetiva apresentar elementos que se evidenciam num processo de investigação pautado na formação 
inicial de acadêmicas do Curso de Pedagogia. O campo de pesquisa se delimitou em turmas de 1º ano do Ensino Funda-
mental, as quais tiveram como docentes, estagiárias do curso mencionado e a orientação pelos professores supervisores. 
Esses, durante a supervisão de estágio e orientação de propostas foram instigados a pesquisar sobre a concepção de 
infância e alfabetização que se desenhava. Tal processo investigativo justifica-se pelo fato de que, no contexto da maioria 
das escolas dos municípios de abrangência da Universidade de Passo Fundo, as primeiras experiências com o EF de 9 anos 
foram vivenciadas e acompanhadas, também pela academia. Foi utilizado como principal instrumento, a pesquisa docu-
mental dos registros realizados durante os estágios, especialmente dos últimos dois anos. Diante da análise, revelaram-se 
como categorias centrais, as mudanças no conceito de infância, a clareza X os equívocos no conceito de alfabetização, os 
obstáculos na experiência pedagógica com as crianças de seis anos, as intervenções pedagógicas e a formação da identidade 
docente com enfase na alfabetização. Frente a isso, exige-se um olhar atento aos desafios que se colocam na formação 
inicial, os quais inquietam o campo acadêmico. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL, INFANCIA 

TÍTULO: QUESTõES DE APRENDIZAGEM NA LEITURA:DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO 
COTIDIANO ESCOLAR 
AUTOR(ES): ADRIANA DA SILVA LISBOA TOMAZ 
RESUMO: 
A escola brasileira se vê diante do desafio e do dilema do letramento e da alfabetização. Como tornar a leitura mais próxima 
e interessante para os alunos? Como as estratégias didáticas têm dado conta das aprendizagens? São essas e outras tantas 
perguntas que convocam os profissionais da educação a refletirem sobre práticas cotidianas que contribuam de maneira 
eficaz para a aprendizagem da leitura e escrita em nossas escolas. Deve-se partir da premissa que a oportunidade de leitura 
é para todos. Ensinar a ler exige comprometimento, tomada de consciência, saber escutar, reconhecer que a educação é 
ideológica e outras especificidades como relata Paulo Freire. Um destaque é o trabalho desenvolvido no Colégio de Aplica-
ção da UERJ/RJ como uma estratégia didática denominada “Roda de Notícias”, que possibilita um resgate das lacunas no 
processo de alfabetização, pois favorece a oralidade, a leitura e a escrita, já que o trabalho vem sempre acompanhado de um 
registro. Ela ainda torna a leitura mais prazerosa uma vez que o aluno busca notícias do seu interesse e opina sobre o que 
leu, e faz com que o professor se posicione de forma crítica e reflexiva, pensando no cotidiano escolar como um espaço 
privilegiado de construção do conhecimento. A relevância do tema proposto reside na necessidade de se pensar a escola, a 
prática docente, a alfabetização e a relação professor – aluno como indivíduo que constrói o seu conhecimento. Partindo 
para uma aplicabilidade no cotidiano escolar, faz-se necessário descrever, ouvir e teorizar pensando em resgatar e garantir 
aos alunos o direito de lerem e escreverem. O referencial teórico escolhido para fundamentar esta prática está circunscrito 
no âmbito da relação da Psicologia Social e Educação, com os autores: Moscovici, Vygotsky e Warschauer. 
PALAVRAS-CHAVE: RODA DE NOTÍCIAS, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: CONSIDERAÇõES SOBRE METAENUNCIAÇÃO E POLIFONIA EM DADOS DE AQUISIÇÃO 
DA ESCRITA
AUTOR(ES): ADRIANA DE PAULA 
RESUMO: O acompanhamento longitudinal do percurso de escrita de um sujeito pode ser um caminho fecundo para a 
compreensão do próprio processo de aquisição da linguagem escrita, permitindo a elaboração de hipóteses sobre o modo 
como cada sujeito vai traçando seu percurso pelo mundo da escrita. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho, fruto 
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das reflexões iniciais do meu projeto de Doutorado, tem como objetivo aprofundar as investigações acerca da relação 
desenho/escrita em dados de aquisição, tomando como objeto de análise o corpus de M.L., autora de uma vasta produção 
de desenhos e textos escritos que se encontram arquivados no banco de dados do Projeto “A relevância teórica dos dados 
singulares no processo de aquisição da linguagem escrita”, desenvolvido desde 1992 no IEL/Unicamp, bem como dados 
transversais retirados desse mesmo banco de dados, que nos permitam verificar de que modo o desenho e a escrita são 
explorados ao longo do processo de aquisição de linguagem de um sujeito. A partir da análise dos dados de M.L., será 
discutido o processo através do qual emergem e vão se constituindo a polifonia e a metaenunciação na produção textual 
desse sujeito, características observadas nos dados já analisados e que parecem contribuir para a constituição da ironia que 
caracteriza o estilo desse sujeito (cf. Abaurre 1999, 2001 e 2003). Serão analisados também, a partir dos dados transversais, 
de que modo outros sujeitos exploraram o desenho em alguns momentos de seu processo de aquisição da escrita, de modo 
a enfatizar a idéia de que o desenho é uma linguagem capaz de expressar o querer-dizer de um sujeito num momento em 
que a escrita ainda não está plenamente desenvolvida e que através de uma análise longitudinal é possível reconstituir o 
percurso individual trilhado por esse sujeito ao longo de seu processo de aquisição da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: METAENUNCIAÇÃO, POLIFONIA, AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

TÍTULO: LEITURA DE JORNAL: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL ADRIANA 
PASTORELLO BUIM ARENA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – FACED AGÊNCIA: 
CAPES GRUPOS DE PESQUISA: PROCESSOS DE LEITURA E DE ESCRI
AUTOR(ES): ADRIANA PASTORELLO BUIM ARENA 
RESUMO: O artigo apresenta uma seqüência de dados coletados com um dos sujeitos integrantes de uma pesquisa-ação 
realizada em nível de doutorado, cujo tema central era a leitura do jornal impresso e digital por crianças brasileiras e portu-
guesas, matriculadas no ensino fundamental. Trata-se de uma investigação de cunho essencialmente qualitativo e interpre-
tativo. A leitura do jornal impresso e do jornal on-line foi o objeto de análise da tese cujo objetivo era o de compreender 
e discutir os indícios que se destacam nessas práticas de leitura em contextos educacionais diferentes. Foram selecionadas 
seis professoras e trinta alunos, entre 9 e 10 anos, de quatro escolas públicas, sendo uma do Brasil e três de Portugal. Meto-
dologicamente, o trabalho de pesquisa foi dividido em duas partes, a primeira realizada no Brasil e a segunda em Portugal. 
Discutirei aqui apenas dados representativos de uma experiência de ensino com 6 alunos brasileiros de uma escola pública 
da cidade de Marília. A metodologia escolhida para o desenvolvimento da primeira parte deste estudo visava a encontrar 
indícios de práticas de leitura do jornal impresso transportadas para situações de leitura do jornal on-line. Neste artigo serão 
analisados os dados que apresentam o percurso de leitura feito por um dos sujeitos da pesquisa com o jornal impresso. Esse 
recorte tem como objetivo discutir o fator que determinava a seleção de uma notícia para a leitura. A análise demonstra 
que o sujeito encontrava informações, palavras-chave que acionavam seu interesse e por esse motivo continuava a ler. As 
escolhas passavam pelo conhecimento sócio-cultural do sujeito. Seus olhos eram guiados por palavras que faziam sentido 
para busca. Concluiu-se, com os dados, que o fator decisivo que impulsiona a leitura do jornal impresso é a experiência que 
o leitor possui sobre os assuntos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE JORNAL, PALAVRA-CHAVE, INTERESSE CULTURAL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: ALFABETIZANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A NARRATIVA DE UMA EXPERIÊNCIA 
NO JARDIM 3 
AUTOR(ES): ALESSANDRA CORREIA XAVIER 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é narrar uma experiência em alfabetização e letramento, realizada no ano de 2008, 
com crianças de 5 anos em uma escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tomamos por referencial teórico o Cons-
trutivismo piagetiano a partir da Epistemologia Genética (1973); a Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky (1984); a teoria de desenvolvimento proposta por Vygotsky (1962); o conceito de letramento proposto por Mag-
da Soares (1998). Já mencionado anteriormente, o trabalho foi realizado no ano letivo de 2008, em uma creche pequena. A 
turma foi composta por 6 crianças de idades iniciais de 5 anos e 3 meses e 4 anos e 8 meses. A metodologia desenvolvida foi 
inspirada nas teorias acima relacionadas, trazendo para a turma a possibilidade de interagir com o objeto de conhecimento 
da forma mais rica e significativa possível, acreditando que escrever e ler são processos de construção não-escolares, mas 
efetivamente sociais. Ao final do ano, as crianças, cada uma com suas particularidades, construíram esses conhecimentos 
de forma contextualizada, significativa e principalmente desafiadora; por sua vez a professora teve a oportunidade de fazer 
uma reflexão crítica da sua práxis educativa, trazendo para a sala de aula o que Paulo Freire chamou de “natureza da prática 
docente”: a permanente formação do educador. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: DIALOGANDO COM EDUCADORES E EDUCANDOS SOBRE A PRODUÇÃO TEXTUAL 
NAS SÉRIES/ANOS INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ALESSANDRA MARQUES DA CUNHA, STELLA DE LOURDES GARCIA 
RESUMO: Este trabalho tem como finalidade socializar os resultados de nossas pesquisas, desenvolvidas no Doutorado, 
e que tem como temática os dizeres de educadores e educandos do Ensino Fundamental de Nove Anos, sobre a prática 
de produção textual, quais os conhecimentos que constroem a partir de um grupo de estudos e o que relatam sobre suas 
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aprendizagens. Assumimos a concepção sociointeracionista de linguagem, inspirada em Bakhtin e que entende o sujeito 
constituindo-se como tal à medida que interage com os outros. No interior desta abordagem nos pautamos nas atuais pes-
quisas representadas pelos trabalhos e investigações do Grupo de Genebra. Estes pesquisadores defendem o pressuposto 
de que comunicar-se oralmente e por escrito, pode e deve ser ensinado de forma sistemática. A metodologia utilizada foi a 
colaborativa, em que o conhecimento é enfocado no contexto de sua constituição e contribuição potencial para a evolução 
social. Evolução social entendida na perspectiva de emancipação simbólica e progressiva, que enfatiza o conhecimento 
dentro da percepção social e histórico desenvolvimentista pautado no potencial opressivo ou transformador. Os dados 
foram coletados durante a realização de um Curso de Extensão - PROEX-UFSCar, oferecido aos educadores de uma 
das escolas que é Comunidades de Aprendizagem de São Carlos – SP. Os encontros realizados junto aos educadores, no 
curso de extensão, tornaram-se dialógicos, portanto, facilitadores de trocas de experiências, configurando-se em um lócus 
de reflexão sobre a própria prática pedagógica em torno da temática de produção textual, favorecendo assim, a objetivação 
das dificuldades e a visualização de alternativas para a sua superação. Foi-nos possível constatar que o trabalho desenvolvido 
com a produção textual, focado em gêneros e organizados com base em sequências didáticas, respaldam a aprendizagem, 
tanto oral quanto escrita, dos educandos. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGENS, DIÁLOGO, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: LETRAMENTO EM UMA ESCOLA DE HORÁRIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE NOVA 
IGUAÇU / RJ
AUTOR(ES): ALESSANDRA VICTOR DO NASCIMENTO ROSA, VALDENEY LIMA DA COSTA 
RESUMO: Este trabalho relata experiência de letramento realizada em uma escola de horário integral da rede de Nova 
Iguaçu, município situado na Baixada Fluminense/Estado do Rio de Janeiro. Essa proposta de letramento acontece em 
oficinas desenvolvidas no horário integral, atendendo alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental. O estudo tem, 
como objetivos, analisar e socializar as práticas de leitura e escrita realizadas nessa escola pública. O percurso metodológico 
utilizado consistiu numa abordagem qualitativa de pesquisa. Em um primeiro momento realizou-se um estudo teórico- bi-
bliográfico sobre letramento, educação e tempo integral. Em outro momento foi realizado uma investigação empírica com 
observação e aplicação de questionários com os sujeitos envolvidos nas oficinas de letramento. Foram realizadas leituras de 
Coelho e Cavaliere (2002) e Cavaliere (1996), que discutem a educação em tempo integral. Para a discussão de letramento 
utilizamos Soares (1998). Realizamos também um diálogo com Freire (1989) e Smolka (1998) sobre concepções de leitura 
e escrita. Os questionários foram realizados com sete professores regentes da escola investigada. Através da análise dos 
questionários respondidos, os resultados da investigação apontam uma significativa mudança na concepção de leitura e 
escrita dos envolvidos nesse processo. Além disso, a observação do cotidiano escolar permitiu inferir que as oficinas pro-
porcionaram um estímulo na construção de práticas de letramento nesses alunos.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: ATIVIDADES DIVERSIFICADAS EM SALA DE AULA: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA O 
AVANÇO DAS CONCEPÇõES INFANTIS ACERCA DA LEITURA E DA ESCRITA
AUTOR(ES): ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, FRANCINE DE BEM ROSSI 
RESUMO: Esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo interinstitucional e integrado de cunho qualitativo, a partir da 
qual busca-se compreender o processo de construção do conhecimento em classes de alfabetização. Nessa investigação 
visa-se o trabalho compartilhado entre professoras regentes das escolas públicas e particulares de Santa Maria, alunos 
das classes envolvidas, bem como acadêmicas dos Cursos de Pedagogia, Educação Especial, Especialização, Mestrado e 
Doutorado da UFSM e UNIFRA. Considerando-se a importância de constantemente refletir sobre a apropriação da lecto-
escrita, o objetivo deste estudo é compreender os impactos do lúdico no processo de alfabetização, bem como a formação 
inicial e continuada de professores. Para tanto, optou-se pela pesquisa etnográfica, pois o processo interativo entre os parti-
cipantes é registrado e acompanhado a partir das descrições realizadas. Assim, desenvolveram-se observações participantes 
para reconhecer a realidade das turmas. Fez-se estudos bibliográficos, tendo como referência base estudos de Ferreiro e 
Teberosky (1987); Ferreiro (2001, 1990, 1987), Bolzan (2003 a 2007). Logo, confeccionou-se jogos a serem utilizados nes-
sas classes. Após, realizou-se os circuitos nas classes envolvidas a partir da escolha de quatro a cinco jogos e/ou atividades, 
em seguida dividia-se a turma em grupos. Cada grupo realizava as atividades em seu tempo e, após, repassava até que todos 
experienciassem todas as atividades, dando caráter dinâmico aos circuitos. Vale ressaltar a importância do registro das ati-
vidades realizadas pelos alunos, bem como a interação entre os colegas e os objetos de aprendizagem. A possibilidade de 
construção do conhecimento de forma compartilhada, através da evolução das hipóteses da lecto-escrita é um dos fatores 
mais significativos da aprendizagem colaborativa. Desse modo, evidenciou-se que as atividades diversificadas colaboraram 
para o avanço das concepções infantis, à medida que elas se utilizam do lúdico como um elemento para a aprendizagem 
significativa, além de proporcionar aos regentes um momento de análise sobre suas práticas. 
PALAVRAS-CHAVE: LECTO-ESCRITRA, APRENDIZAGEM, LÚDICO 

TÍTULO: UMA EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE LEITURA E ESCRITA COM CRIANÇAS 
DE 1O ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): ALYNE FRANCO BRANDÃO 
RESUMO: Apresenta-se uma prática de sala de aula com alunos de 1o ano do ensino fundamental abrangendo propostas 
de atividades de linguagem oral e escrita realizadas na Escola Instituto Educacional Criança Ativa & Ativa, Itapira, SP, com 
base em princípios da corrente pedagógica construtivista e da epistemologia piagetiana. As atividades tiveram por objetivo: 
contribuir com a construção da alfabetização, propiciar uma experiência de vida democrática, tornar as crianças boas leito-
ras, com capacidade de ler e com enfoque nos interesses ligados à afetividade, à motivação e ao prazer. Foi realizada uma 
sequência de atividades com a finalidade de se estudar um determinado gênero (poesia), o qual foi escolhido pelas próprias 
crianças, trabalhando as concepções de leitura, escuta e produção escrita. Realizou-se uma roda de conversa para poder ana-
lisar o conhecimento prévio dos alunos, montou-se na biblioteca o “cantinho da poesia”, onde todas as poesias trabalhadas, 
atividades feitas e livros pesquisados na própria biblioteca foram expostos. Outras atividades foram realizadas, tais como: 
leitura em voz alta tanto do professor como do aluno, expressão dos sentimentos após a leitura, leituras em grupo, leituras 
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críticas, representações através do desenho sobre o que a criança entendeu da poesia ou estrofe e entre outras. Os trabalhos 
deveriam provocar discussões, tomada de decisão, questionamentos, levantamento de hipóteses, realização de atividades e 
avaliação. Dentre os resultados obtidos, pode-se destacar que as crianças se mostraram envolvidas, trazendo sugestões de 
outras atividades, tendo iniciativa própria para ler qualquer tipo de texto inclusive o gênero escolhido.Por fim, é essencial 
ressaltar que cabe ao professor ensinar seus alunos a realizarem uma leitura crítica, em que eles sejam capazes de atribuir 
sentido ao que leem, distinguir contextos, argumentos, pontos de vista, para que se tornem leitores mais competentes, 
capazes de compreender o mundo ao seu redor e agir de maneira crítica e reflexiva.
PALAVRAS-CHAVE: PRAZER, ALFABETIZAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: O LETRAMENTO E SUAS FORMAS DE APROPRIAÇÃO: ANÁLISE DE NARRATIVAS DE 
PROFESSORES 
AUTOR(ES): AMÉLIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO, ALESSANDRA RIBEIRO BATISTA 
RESUMO: Muito se tem dito e publicado sobre letramento, de tal sorte que o termo já foi incorporado ao discurso 
pedagógico de professores, independente de terem ou não, participado de programas de formação inicial e continuada 
no âmbito das secretarias de educação estaduais e/ou municipais, ou lido outros materiais, como livros, revistas e artigos, 
sobre esse tema. Ao que parece, mesmo diante da aparente profusão de publicações acerca dessa temática, ainda não há 
consenso em torno do entendimento e formas de apropriação de conceitos e indicações didático-pedagógicas dele decor-
rentes, sobretudo entre os professores dos anos iniciais da escolarização. Tem-se como hipótese principal que essa aparente 
falta de entendimento (ou um entendimento equivocado) sobre letramento provoca dicotomização do ato de ler e escrever, 
sugerindo, conseqüentemente, oposição entre o uso social da linguagem e a decodificação dos códigos de leitura e escrita. 
Investiga-se, a partir da análise das narrativas de professores, de um lado, o modo como o discurso desses professores se 
apropria do que se entende por letramento: se como conceito, postura, metodologia, militância ou mito. De outro, buscam-
se elementos que permitam identificar sob quais enfoques – político-social, metodológico, lingüístico, entre outros – o 
letramento é entendido e sob quais “matrizes de entendimento” os professores organizam o conceito de letramento. Os 
resultados apontam para que o letramento parece ter se instaurado, para muitos, como APENAS uma alternativa na reso-
lução de questões pertinentes à aprendizagem de leitura e escrita que a alfabetização não “resolveu”. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, NARRATIVAS DE PROFESSORES, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM TEXTOS VISUAIS NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES
AUTOR(ES): ANA ARLINDA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Esta comunicação aborda sucessivas experiências vivenciadas em salas de aula de escolas da Educação Básica 
de Cuiabá-MT, por alunos do curso de Pedagogia da UFMT-IE, relacionadas às práticas alfabetizadoras, tendo como 
ênfase o trabalho com leitura de Textos Visuais pelas crianças. Os alunos perceberam a importância do trabalho docente, 
para tornar as crianças em processo de alfabetização mais letradas com relação ao texto visual, pois a leitura desse gênero 
de texto ainda é pouco frequente na escola. Como a criança, em nossa sociedade, tem contato com as mais variadas formas 
da linguagem, muito antes de entrar no universo escolar, cabe à escola ampliar suas experiências culturais, promovendo sua 
alfabetização estética. Os próprios alunos, futuros docentes, afirmam não ter tido em sua escolarização contato com texto 
visuais diversificados, pois sua aprendizagem foi centrada nas práticas de aquisição do código escrito. Os resultados tem 
mostrado a importância da imersão nas práticas pedagógicas pelos alunos em fase de formação inicial, pois este é o mo-
mento em que a relação teoria-prática necessita ser refletida, para que as mudanças na educação possam acontecer, fazendo 
surgir práticas alfabetizadoras mais significativas. A prática docente deve constituir-se como resultado de reflexão teórica e 
de uma vivência pedagógica consistente, capaz de direcionar o aprimoramento como pessoa e como profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO INICIAL 

TÍTULO: INTERAÇõES E MEDIAÇõES NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
AUTOR(ES): ANA CARLA HOLLWEG POWACZUK 
RESUMO: Este trabalho tem como foco as interações e mediações que permeiam a organização do trabalho escolar 
com relação à leitura e a escrita inicial. Parte-se dos resultados de um estudo qualitativo, de cunho etnográfico, realizado 
em uma escola do Sistema Público de Educação do município de Santa Maria/RS. Esta investigação teve como objetivos: 
compreender como se dá a organização do trabalho escolar, envolvendo a leitura e a escrita inicial; reconhecer os pressu-
postos teórico-práticos que embasam tal organização; refletindo em que medida esta organização restringe ou potencializa 
o processo de construção da lecto-escrita dos alunos. A partir dos estudos realizados é possível indicar que muitos dos 
problemas do ensinar e do aprender são decorrentes de proposições didáticas centradas na codificação e decodificação de 
palavras, desvinculadas dos usos e funções da linguagem escrita, assim como do distanciamento que as práticas escolares 
assumem em relação ao contexto sociocultural dos alunos. Desta forma pontua-se para a necessidade de redimensionar a 
organização do trabalho escolar no processo de alfabetização a partir da construção de práticas que tenham como ponto de 
partida e de chegada os eventos sociais de leitura e de escrita, tendo como elemento balizador as experiências socioculturais 
dos alunos, uma vez que são justamente estas que as crianças farão uso para atribuir sentido e significado ao que aprendem. 



Letramento e Alfabetização 

308 309

Acredita-se que tal intento viabilizaria que as atividades escolares ultrapassassem os muros da escola e adentrassem os 
diferentes mundos que habitam os bancos escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS SOCIAIS , MEDIAÇÃO 

TÍTULO: A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA NAS PRÁTICAS PEDAGÓGCIAS COM SÍNDROME 
DE DOWN.
AUTOR(ES): ANA CRISTINA DIAS ROCHA LIMA 
RESUMO: O trabalho, que teve a duração de um ano, foi realizado numa instituição que atende somente pessoas com Sín-
drome de Down, na cidade de Jundiaí. Esteve pautado nas reflexões sobre as práticas sociais em sala de aula, que derivam 
de projetos da Secretaria Municipal de Educação, que podem, ou não, ser alinhadas aos projetos pedagógicos institucionais 
de organizações especializadas no trabalho com síndrome de down. O objetivo da pesquisa esteve pautado no trabalho 
de alfabetizar alunos entre 11 a 23 anos, a partir do uso de práticas sociais de leitura e escrita presentes na vida de cada um 
deles. Foram utilizados diferentes portadores de textos conforme as necessidades individuais de aprendizagem. A escrita 
ora era coletiva, ora individual. Às vezes a professora era a escriba, às vezes era o próprio aluno. Foram realizados grupos 
na sala de aula com os alunos para a realização do trabalho, o que ajudou no registro das observações, dos avanços e das 
dificuldades de cada um e do grupo. O projeto foi dividido em dois períodos: primeiro e segundo semestres, como uma 
forma de poder verificar e avaliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico aplicado ao grupo e às metas exigidas pela 
Secretaria de Educação do Município. Verificou-se que é possível trabalhar com o Down, tendo como método a psicogê-
nese da língua escrita.
PALAVRAS-CHAVE: PSICOGÊNESE, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, SÍNDROME DE DOWN 

TÍTULO: O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A AQUISIÇÃO E ENSINO DA ESCRITA NO 
BRASIL
AUTOR(ES): ANA CRISTINA RODRIGUES SERRANO 
RESUMO: Em minha pesquisa, desenvolverei um estudo sobre o estado do conhecimento a respeito da aquisição e 
ensino da escrita no Brasil, organizando, classificando e analisando um conjunto de artigos publicados no período com-
preendido entre 1980 e 2008 em revistas científicas de diferentes localidades do país. Com base no trabalho de autores que 
desenvolveram estudos semelhantes a este a que me proponho realizar – tais como Soares, Santos e Ferreira – assim como 
na história do desenvolvimento da escrita e de sua trajetória como objeto de interesse para estudiosos e interessados no 
assunto, analisarei tais artigos buscando identificar as seguintes categorias: temas e objetivos, metodologia seguida, ideário 
pedagógico, aportes teóricos e tipos de dados analisados. Buscarei verificar as relações estabelecidas entre esses aspectos, 
analisando, por exemplo, se determinado tema é apresentado sempre em ligação a um mesmo ideário pedagógico, ou se 
a articulação entre eles é algo aleatório, ‘mutável’, de acordo com as preferências e atitudes de cada autor. Os resultados 
obtidos devem permitir um maior conhecimento sobre o assunto em questão, oferecendo aos pesquisadores e estudiosos 
um material para que, conhecendo aquilo que já fora produzido e pesquisado, tenham condições de identificar as lacunas 
existentes e trabalhar de modo a contribuir para o desenvolvimento desse tema. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA , AQUISIÇÃO , ESTADO DA ARTE 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: AVALIANDO A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA MATERNA EM CRIANÇAS DO PRIMEIRO 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PRÁTICA EM COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM
AUTOR(ES): ANA LUCIA MASSON LOPES, CLAUDIA RAIMUNDO REYES 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo socializar as discussões de uma pesquisa que se desenvolve em três escolas 
da periferia do município de São Carlos, no estado de São Paulo, que estão inseridas no projeto Comunidades de Aprendi-
zagem. Este projeto, elaborado pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades 
(CREA), da Universidade de Barcelona, pautado na ação comunicativa de Habermas e na dialogicidade de Paulo Freire, 
tem por objetivo a transformação social e cultural da escola e de seu entorno e visa a máxima aprendizagem e a convivência 
respeitosa entre todos e todas. Nosso objetivo com esse trabalho é apresentar os resultados provenientes de parte da pes-
quisa, onde foram construídos coletivamente instrumentos avaliativos com professoras e pesquisadoras participantes. Para 
a elaboração dos mesmos, o grupo discutiu sobre os descritores utilizados na avaliação nacional e conteúdos e habilidades 
necessários para a formação de leitores e escritores cidadãos na busca da máxima aprendizagem dos estudantes. Os instru-
mentos avaliativos contemplavam questões relacionadas ao processo de apropriação do sistema da escrita, da leitura e da 
escrita. Os dados coletados foram tabulados e analisados pelas participantes e pesquisadoras e observados os fatores que 
provocavam exclusão ou transformação, conforme os princípios da metodologia comunicativa crítica. A análise permitiu 
observar como ocorreu o processo de apropriação da língua materna, além de colaborar na construção de indicadores 
quantitativos e qualitativos sobre a aprendizagem das crianças. Os resultados permitiram um replanejamento das ações 
das professoras, das coordenadoras e das escolas, aumentando as possibilidades de uma aprendizagem mais bem sucedida 
das crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA MATERNA, APROPRIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA, PRIMEIRO ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
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TÍTULO: PRÁTICAS DE ESCRITA E FORMAÇÃO DOCENTE: DA PRODUÇÃO TEXTUAL COTIDIANA 
À CONSTRUÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO
AUTOR(ES): ANA PAULA BERFORD LEÃO DOS SANTOS BARROS 
RESUMO: O presente estudo objetivou descrever e analisar as práticas de escrita desenvolvidas na formação inicial, do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, buscando compreender como este espaço de formação vem 
favorecendo o desenvolvimento da escrita ao longo da graduação. A amostra foi composta por 14 discentes que estavam 
cursando a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II - TCCII (manhã, tarde e noite), no segundo semestre do ano de 
2007. Os dados foram coletados através de um questionário, aplicado coletivamente, e de uma entrevista semi-estruturada, 
realizada individualmente. Cada entrevista foi gravada e, posteriormente, transcrita para a análise dos dados. Esses dados 
foram analisados tendo como referência a análise de conteúdo das respostas. As verbalizações dos participantes sugerem 
que os mesmos reconhecem o progresso alcançado em suas produções textuais no decorrer da formação inicial, assim 
como o importante papel que a escrita representa para o exercício da docência. Diante das dificuldades ainda existentes 
quanto ao uso da escrita, os discentes citam, como as principais responsáveis pela não superação de suas deficiências, a 
pouca diversidade dos gêneros textuais trabalhados e a conduta dos professores, muitas vezes caracterizada pela pouca valo-
rização à reflexão do aluno, ausência de devolutiva e correções em suas produções textuais. A realização do artigo científico 
foi considerada uma vivência enriquecedora, pelo fato da assistência exclusiva de um professor (orientador), destinado a 
orientar o aluno durante o percurso de construção do trabalho de conclusão de curso (TCC), auxiliando-o tanto na busca 
do material teórico quanto na superação de suas dificuldades em relação à escrita. Os resultados sinalizaram que, embora a 
formação inicial contribua para o desenvolvimento da escrita de seus alunos, ainda necessita favorecer a inserção dos alunos 
no universo das práticas letradas de leitura e produção de textos.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE ESCRITA, FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, ESCRITA ACADÊMICA 

TÍTULO: LEITURA, APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
EM TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
AUTOR(ES): ANA PAULA CAMPOS CAVALCANTI SOARES 
RESUMO: Esta pesquisa de mestrado procurou compreender como se relacionam os progressos na aquisição da leitura 
e da escrita com o desenvolvimento das habilidades de reflexão fonológica em aprendizes que ainda não dominam o 
Sistema de Escrita Alfabético, da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a realização desta pesquisa aplicamos dois 
testes elaborados pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita (Ceale) utilizados pelo Programa Brasil Alfabetizado para 
avaliar como se relacionam as aprendizagens da leitura, da escrita e as habilidades de reflexão fonológica. Nossos resultados 
corroboram com os estudos que afirmam que a relação entre consciência fonológica e a aquisição da escrita é de causali-
dade recíproca, ou seja, estas se relacionam entre si de maneira interativa. Morais e Lima (1989) e Morais (2004) indicam 
que o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica constituiria uma condição necessária para a aquisição da 
escrita alfabética, mas não uma condição suficiente. Participaram desse estudo 107 alunos de turmas da EJA (de diferentes 
instituições de ensino) que estavam em processo inicial ou final de alfabetização. Realizamos duas testagens com o uso de 
dois instrumentos. Na aplicação dos testes fizemos registros áudios-visuais para melhor detectarmos as estratégias utili-
zadas pelos aprendizes no momento da resolução das questões. Para a análise dos dados, elegemos itens dos testes, cujos 
descritores estavam relacionados à leitura, escrita e habilidades fonológicas, procurando verificar as possíveis correlações 
entre os resultados. Identificamos que os índices de acertos nas questões de consciência fonológica, escrita e leitura sugerem 
a relação de causalidade recíproca destas aprendizagens, demonstrado por aprendizes em diferentes etapas do processo de 
alfabetização ou expostos a diferentes metodologias de ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

TÍTULO: DIFERENTES CONCEPÇõES DE APRENDIZAGEM EM BUSCA DA EXCELÊNCIA
AUTOR(ES): ANA PAULA DE BRITTO GARCIA 
RESUMO: Este trabalho busca apresentar os resultados de uma pesquisa realizada na cidade de Três Lagoas-MS Brasil, 
em uma sala de segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal. Buscamos investigar os métodos 
de alfabetização utilizados em sala de aula, bem como o curso de formação continuada que capacita o professor alfabetiza-
dor, intitulado PROFA. Analisamos também as diferentes concepções sobre o processo de alfabetização dentro e fora do 
contexto escolar e se a professora demonstrava ter clareza da importância de inserir os alunos nas práticas sociais de leitura 
e de escrita. Para o desenvolvimento deste trabalho realizamos, uma pesquisa bibliográfica a fim de aprofundar as questões 
teóricas referentes ao tema, fizemos também uma pesquisa de campo que nos permitiu um contato direto com o objeto 
investigado. Para coleta de dados realizamos um questionário com a professora, observações em sala de aula e entrevista 
com alunos e com a coordenadora do PROFA. Partindo da análise feita averiguamos que a professora busca não só propi-
ciar a aprendizagem das habilidades técnicas de alfabetização, mas trabalha também com o intuito de inserir os alunos nas 
práticas sociais de leitura e de escrita. Constatamos ainda, que não há no processo de alfabetização um método “adequado” 
ou “eficiente”, mas que são vários fatores que compõem o processo educativo, dentre eles, professor - aluno - ambiente 
escolar. Por isso, faz-se necessário haver uma articulação entre os componentes do processo educativo e os fatores que o 
condicionam, para que assim consigamos trilhar em busca da excelência.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA, MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO SAEB: ESPAÇO PARA A POLISSEMIA?
AUTOR(ES): ANDRESSA PERES TEIXEIRA, DANIELA WERNECK LADEIRA RECHE 
RESUMO: O presente trabalho propõe-se a uma discussão sobre a perspectiva das práticas de letramento, mais especi-
ficamente das práticas de leitura e de interpretação, da prova do 5º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação educacional, tal como é realizada hoje, repercute o discurso 
pedagógico escolar, que, para Eni Orlandi (1987), é considerado um discurso autoritário. Na prova de língua materna, esse 
discurso é inserido nas questões do teste, que admitem apenas uma reposta correta, um sentido único, aquele aceito pela 
sociedade hegemônica. Assim como na prática escolar, a prova do Saeb permite apenas o assujeitamento do aluno, a sua 
submissão a esses sentidos pré-estabelecidos pela escola e pela sociedade. Ainda na análise das perguntas dos itens, percebe-
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se que o gesto de leitura proposto aos alunos é o que visa apenas à extração do sentido transparente, do sentido óbvio. Essa 
leitura não procura ser um exercício de compreensão, já que compreender é inferir; é inferir o não-dito ou o por quê do 
dito. Na perspectiva de letramento da avaliação do Saeb, se coloca a dicotomia “alfabetizado” e “não-alfabetizado” como a 
prática de letramento maior. Nela se funda a intenção de saber se o aluno conhece ou não os modos de utilização da leitura 
em sua forma menos elaborada. Nessas discussões, o embasamento teórico utilizado será o da Análise do Discurso de 
linha francesa, da abordagem sócio-histórica do letramento e dos subsídios teóricos fornecidos por Bakhtin no que tange 
aos gêneros do discurso. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LEITURA, AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: O LETRAMENTO NA VIDA DE ALFABETIZANDOS JOVENS E ADULTOS 
AUTOR(ES): ANDRÉIA APARECIDA DE SOUZA 
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um debate teórico em torno do letramento na vida dos 
alfabetizandos, por meio de uma pesquisa de iniciação científica, na qual investigou-se a relação desses sujeitos com 
o universo cultural e social. Os sujeitos pesquisados são alfabetizandos que estão na faixa etária de 17 ao 71 anos e 
participam do Programa de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, um dos Programas de Extensão 
da Universidade Cruzeiro do Sul, que trabalha em parceria com a Alfabetização Solidária – Alfasol. Objetiva-se 
perceber como o letramento se faz presente na vida dos alfabetizandos do programa e como ocorrem as práticas 
desse letramento na vida destes sujeitos. Para referenciar este debate, utilizamos os conceito de letramento de Soares 
(2003) com a finalidade de compreender os usos sociais da leitura e da escrita nos processos de participação social 
e construção do conhecimento. Assim, realizamos revisão bibliográfica e fichamentos dos livros que tratavam sobre 
letramento e alfabetização, elaboramos e aplicamos um questionário com quarenta sujeitos. Utilizamos o Indicador 
Nacional de Analfabetismo Funcional – INAF (2001), numa segunda etapa da pesquisa, para identificar o nível de 
alfabetismo dos sujeitos pesquisados. Os resultados do questionário foram confrontados com a história de vida de 
cinco sujeitos. A pesquisa aponta para alguns aspectos importantes. Destacamos que os alfabetizandos não tinham 
acesso a espaços culturais, como teatro, museu, biblioteca e o acesso a esses espaços eles atribuem ao trabalho pe-
dagógico desenvolvido pelo programa e que as visitas realizadas a esses espaços contribuíram muito no processo de 
letramento destes alfabetizandos. Concluímos que o acesso ao espaços culturais tende a ampliar o conhecimento dos 
sujeitos. Pesquisa financiada pelo CNPq.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO , CULTURA, JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LEITURA NA ESCOLA NA PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-
CULTURAL: O PAPEL DO ‘OUTRO’ NAS INTERAÇõES 
AUTOR(ES): ANDRÉIA DA SILVA PEREIRA 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo discutir a leitura, seu ensino e sua aprendizagem a partir da 
perspectiva da interação entre os sujeitos, compreendendo o ato de ler como invenção, apropriação e criação de sig-
nificados. Deste objetivo, a base de discussão se dá a partir dos modos como a apropriação da leitura ocorre. Disso, 
é necessário observar como se dão as práticas de leitura na escola, tendo como objeto de pesquisa a leitura na escola 
do ponto de vista das suas práticas e de como elas se dão nas relações. Posto isso, esta comunicação, com base na 
epistemologia materialista histórico-dialética, entende a leitura como trabalho que se dá nas relações sócio-históricas. 
A dialeticidade presente nessa epistemologia se caracteriza na apropriação, abstração e objetivação, considerada a 
condição humanizadora do homem, pois toda lei do desenvolvimento humano possui raízes históricas que surgem 
das interações concretas do ser humano - o que inclui a leitura. As bases teóricas adotadas são de vertente, ainda, da 
teoria Histórico-Cultural – que é histórico-dialética – e que compreende o homem com seus textos e signos, indo 
além do homem como fenômeno da natureza/coisa. Ler significa, do ponto de vista desta comunicação, humanizar. 
Isso justifica a busca da compreensão da leitura na sala de aula e de como estudantes e professores vivenciam suas 
práticas de leitura e constroem o sentido do texto.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICAS DE LEITURA, INTERAÇÃO 

TÍTULO: IMPLICAÇõES DA CULTURA GRAFOCÊNTRICA NA APROPRIAÇÃO DA ESCRITA E DA 
LEITURA EM DOIS DIFERENTES CONTEXTOS 
AUTOR(ES): ANGELITA MENDES 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultado de pesquisa realizada entre 2005 e 2008, cujo tema da apropriação da 
escrita e da leitura em diferentes contextos grafocêntricos foi investigado em classes de alfabetização (1ªsérie/2ºano), 
em duas cidades no estado de Santa Catarina, uma metrópole e uma pequena cidade interiorana. Em cada uma das 
cidades, foram selecionadas duas escolas, uma pública e uma privada, como campo de estudo. O processo valeu-se 
de pesquisa qualitativa de base etnográfica, tomando o estudo de caso como condução norteadora do olhar investi-
gativo. Ao longo do estudo, a conjunção de duas importantes agências de letramento (KLEIMAN, 1995), escola e 
família, ratificou-se como lugar de oferecimento de oportunidades efetivas à criança para que se aproprie da escrita 
e da leitura. Assim, a pesquisa buscou compreender as implicações que distintos contextos com distintas culturas 
grafocêntricas trariam ao processo de apropriação da escrita por crianças em fase de alfabetização, encontrando, 
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porém, respostas mais efetivas nas relações entre ambientação familiar e tipologia de escola. Tal constatação permitiu 
que emergissem características que explicam o comportamento das escolas públicas analisadas: impermeabilidade e 
invisibilidade, fatores, ao que parece, comprometedores, em maior ou menor grau, das possibilidades de apropriação 
da escrita e da leitura por parte das crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇAO, CULTURA GRAFOCÊNTRICA 

TÍTULO: O DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO FAVORECE NA INTERVENÇÃO COM ALUNOS 
CLASSIFICADOS PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO.
AUTOR(ES): ANTONIO DOS REIS LOPES MELLO 
RESUMO: Os alunos com dificuldades no processo de aquisição da leitura e escrita, nas séries iniciais, mantêm rendimen-
tos escolares insuficientes. A assimilação dos conteúdos formais fica prejudicada, quando essas habilidades fundamentais 
estão mal desenvolvidas ou inadequadas para o nível de escolarização. Mesmo que o aluno tenha boa desenvoltura na orali-
dade, não consegue obter aproveitamento escolar suficiente. A baixa qualidade da escrita e da leitura limitam a participação 
do aluno. A situação se agrava, quando ao final do ciclo I, o aluno ainda não está alfabetizado. O projeto de Recuperação 
e reforço escolar é um dos recursos oferecidos aos alunos da rede pública de ensino, para superarem suas dificuldades ou 
minimizá-las. Tem ocorrido a prevalência dos mesmos alunos nestes projetos, ano a ano. Por esse motivo, realizou um 
diagnóstico diferenciado com estes alunos, cujo objetivo foi o de descobrir quais variáveis interferem em suas aprendiza-
gens e possivelmente provocam o baixo rendimento. A sondagem do rendimento dos alunos encaminhados foi realizada 
pelo professor da classe, através de observações diretas e correções dos registros produzidos. A partir dos resultados o 
professor classificou os alunos em duas categorias: alunos com defasagens de aprendizagem e alunos com dificuldades 
de aprendizagem. Embora ambas as categorias fossem constituídas por alunos com proficiência inadequada de leitura e 
escrita, suas finalidades eram apenas para determinar os tipos de intervenções que os alunos teriam. Trabalhou-se com 80 
alunos, do período da manhã e da tarde, sendo que 23 eram das 2ª séries, 29 alunos das 3ª séries e 28 alunos das 4ª séries 
(11,57% do total dos alunos da escola). Os alunos das 3ª séries e 4ª séries participaram do projeto em anos anteriores. As 
sondagens realizadas vêm demonstrando menor índice de faltas e melhor rendimento dos alunos no projeto e uma melhora 
na participação em classe.
PALAVRAS-CHAVE: REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESCOLAR, LEITURA E ESCRITA, APRENDIZAGEM ESCOLAR 

TÍTULO: A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA LINGUAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA
AUTOR(ES): ARORAIMA MARIA BAGGIO PRADO, CARLA COMAN FRANÇA 
RESUMO: O trabalho relata o projeto pedagógico desenvolvido nos grupos de alfabetização e letramento, em uma escola 
pública municipal da rede de ensino de Blumenau. Prevê ações com estratégias diferenciadas, fazendo com que todos 
(as) os (as) educandos (as) avancem na elaboração e apropriação do conhecimento, no complexo processo da linguagem 
da leitura e da escrita. Este trabalho tem por objetivo socializar, discutir e fundamentar uma prática pedagógica inclusiva, 
desenvolvida na sala de aula concreta. Buscamos enfatizar a importância da contribuição da leitura e da escrita, refinando as 
práticas e redimensionando o processo ensino-aprendizagem. A nossa capacidade de compreensão do mundo, está ligada 
diretamente a essa construção de conhecimento. A estrutura pedagógica deve estar sempre atenta às transformações que 
os atores sociais promovem no ambiente. Esta importância se faz cada vez mais presente na medida em que o ciclo de 
mudanças é cada vez mais curto, por este motivo a adaptação e a readaptação ocorrem incessantemente. A capacidade de 
criação e inovação deve ser a marca do educador do novo milênio. O projeto pedagógico referido, contribuiu de maneira 
significativa na aprendizagem de todos (as) os (as) educandos (as) que compunham os grupos de letramento e alfabetização. 
Este trablho também tornou-se referência na rede pública de ensino do município de Blumenau. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO, LEITURA, LETRAMENTO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: O SILÊNCIO E A TRANSGRESSÃO:CONTRIBUIÇõES DAS NARRATIVAS DE UMA MENINA 
E DE UM MENINO COM TRAJETÓRIAS MARCADAS PELO INSUCESSO NA ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO
AUTOR(ES): ÁDRIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES 
RESUMO: O presente trabalho se situa na discussão sobre o insucesso escolar na leitura e na escrita e tem como objeto 
o insucesso na alfabetização e letramento de adolescentes no sexto ano de escolaridade, espaço onde esse fenômeno não 
deveria mais acontecer. Foram sujeitos da investigação uma menina e um menino do sexto ano do Ensino Fundamental 
que estavam na condição de insucesso/fracasso escolar e ainda seus pais e os professores que atuaram com os sujeitos. A 
metodologia utilizada foi o estudo de dois casos. Durante o processo de levantamento de dados associou-se aos estudos de 
caso a intervenção-ação, no intuito de contribuir para a superação de algumas das dificuldades relativas à leitura e a escrita. 
Buscou-se referenciais teóricos sobre leitura e escrita em Freire (2007), Soares (2002), Mortatti (2004), Amâncio (2002), 
Cardoso (2008), Geraldi (2002) e outros. Para compreender o papel docente diante da situação de insucesso escolar dos 
sujeitos, para alicerçar a metodologia da pesquisa, e para a análise dos dados coletados foram utilizadas as produções de Mi-
zukami (2002), André (2005) Bodan e Biklin (1994) Rocha (1999), Bourdieu (1989), Foucault (1998), Bakhtin (1988), Garcia 
(1999), entre outros. Os resultados da pesquisa mostram as diferentes formas como os sujeitos lidaram com as trajetórias 
de insucesso na alfabetização e letramento, bem como o processo de aprendizagem da leitura e da escrita construídos pela 
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menina e pelo menino, durante o desenvolvimento da presente pesquisa por meio da intervenção-ação. O estudo realizado 
aponta reflexões que podem contribuir nas discussões sobre o tema nos espaços de formação docente. 
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO EM TURMAS DO1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DO RECIFE-PE
AUTOR(ES): BÁRBARA SABRINA ARAÚJO DE SOUZA, MIRIAM XAVIER BARBOSA 
RESUMO: Nossa pesquisa buscou verificar as práticas de alfabetização desenvolvidas em duas turmas do 1º Ano do 
Ensino Fundamental em uma escola da rede pública e outra da rede privada, ambas localizadas em Recife-PE. Para auxiliar 
nessa compreensão procuramos: identificar as atividades de leitura e escrita trabalhadas, compreender quais os objetivos 
dessas atividades e analisar o papel da tarefa de casa na rotina pedagógica das turmas observadas. Acreditamos que as 
atividades que constituem as práticas de alfabetização devem explorar de forma desafiadora no que se refere à leitura e 
escrita. O professor, na organização de seu trabalho pedagógico, deve não só diversificar as atividades a serem realizadas, 
como fazer o melhor aproveitamento possível do tempo escolar. Os alunos necessitam de um maior número possível de 
situações reflexivas e interessantes que explorem conhecimentos adquiridos e consolidados. Neste contexto, as práticas de 
alfabetização no que se refere ao trabalho com a leitura e a escrita, são os pilares que fundamentam nossa pesquisa. Para tal 
utilizamos observações de aula e entrevistas às docentes sobre suas práticas de alfabetização, buscando perceber as ativi-
dades que desenvolvem e dentre elas, aquelas que vão para casa. Os resultados encontrados demonstraram que as práticas 
de escrita eram priorizadas em ambas as turmas, uma vez que as atividades em sala e as tarefas de casa pouco englobavam 
a leitura. Percebemos que a tarefa de casa era o eixo central da proposta de ensino da professora da rede privada, ou seja, 
dedicava-se em grande parte à correção, cópia e ensino do conteúdo. Já a professora da rede pública trabalhava de maneira 
dinâmica no que se refere às atividades no geral, principalmente aquelas que iam para casa. Essas prescrições simbolizavam 
a consolidação do trabalho vivenciado em sala, configurando-se como um bom recurso para a aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA, TAREFA DE CASA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO DE NOVE ANOS: TENDÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PARANÁ
AUTOR(ES): BENEDITA DE ALMEIDA, ANA MARIELI DOS SANTOS 
RESUMO: Entre 2005 e 2006, o Brasil efetuou uma reforma educacional, ampliando o Ensino Fundamental para nove anos de 
duração, com o objetivo de expandir o acesso à educação obrigatória e beneficiar, principalmente, as crianças das camadas popula-
res, com restrita participação na cultura escrita e baixos desempenhos escolares. A medida, promovida por lei federal e regulamen-
tada pelo Conselho Nacional de Educação, causou impactos estruturais e pedagógicos nas redes de ensino, principalmente por 
interferir na organização e redução da etapa de Educação Infantil e exigir uma nova proposta pedagógica, adequada à alfabetização 
das crianças dessa faixa etária. Nessa comunicação, apresentamos os fundamentos da reforma e refletimos sobre os impactos nas 
redes de ensino, com base em dados de pesquisa empírica que analisa a implantação da mudança num município do interior do 
Paraná, estado que incluiu no 1º ano do EF crianças com cinco anos de idade. A reflexão orienta-se pela consideração do papel da 
educação e da escola no processo de formação humana, na perspectiva sócio-histórica. Os principais resultados evidenciam o des-
preparo das escolas para efetivar o trabalho pedagógico com a criança integrada ao Ensino Fundamental, especialmente no que se 
refere à seleção de atividades e conteúdos a serem trabalhados na faixa etária, o que resulta numa prática nem sempre favorecedora 
ao ensino e aprendizagem de conhecimentos fundamentais para o indivíduo viver e atuar na sociedade. Evidenciam também a 
necessidade de conjugação com outras políticas, principalmente à de formação de professores, que dêem suporte e densidade à 
reforma para atuar na redução da desigualdade, eliminar a exclusão e melhorar a qualidade da educação oferecida. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL , ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A COMPREENSÄO DO LETRAMENTO E SUAS IMPLICAÇõES DA GESTÃO NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA
AUTOR(ES): BRUNA ALEXANDRA FRANZEN, OTILIA LIZETE DE OLIVEIRA MARTINS HEINIG 
RESUMO: A pesquisa, de cunho qualitativo, “A Compreensão do Letramento e suas Implicações da Gestão na Prática Pedagó-
gica” foi realizada com os gestores educacionais dos quatorze municípios que compõem a região do Médio Vale do Itajaí de Santa 
Catarina. Seus objetivos são compreender as concepções de alfabetização e letramento que fundamentam o ensino da leitura e da 
escrita nos municípios de atuação desses gestores e de que forma essas concepções influenciam nas políticas públicas dos municí-
pios. A pesquisa foi realizada através de um questionário estruturado, enviado por e-mail aos gestores educacionais. Dos quatorze 
municípios, nove participaram. Para esta apresentação, selecionaram-se três municípios para uma reflexão em torno das seguintes 
questões: 1. O ensino de 9 anos já foi implantado? Quando ocorreu a implantação? 2. Os professores dos primeiros anos do 
ensino fundamental de 9 anos receberam alguma formação ou orientação para o trabalho com os alunos de 6 anos? 3. Qual a 
concepção de alfabetização e letramento que tem norteado a orientação do trabalho dos professores nos primeiros anos do Ensi-
no Fundamental? 4. O município adota algum método de alfabetização? A partir desses e outros questionamentos, identificou-se 
a compreensão dos gestores quanto à alfabetização e ao letramento. Os dados revelam que a compreensão de ensino para os 
primeiros anos do ensino fundamental de 9 anos oscila de um município para o outro. Há municípios que não adotam métodos 
específicos, mas utilizam metodologias que propõem o alfabetizar letrando; há os que afirmam terem ofertado formação para 
os professores, mas não apresentam claramente a concepção teórica que sustenta a proposta do município. Os dados, por fim, 
apontam para uma reflexão acerca do diálogo entre propostas legais e a efetivação destas por cada secretaria de educação.
PALAVRAS-CHAVE: GESTORES EDUCACIONAIS, LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: DESEMPENHO ESCOLAR DE CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E ACESSO A PRATICAS LETRADAS. BRUNA ODORÍSSIO – PEDAGOGIA UFMS 
ANA LUCIA ESPÍNDOLA (ORIENTADORA) 
AUTOR(ES): BRUNA LATORRE DA SILVA ODORISSIO 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo investigar a possível relação existente entre o desempenho escolar e o 
acesso a praticas letradas vivenciados por crianças oriundas das camadas populares. Assim, buscamos investigar de que 
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forma a participação de um grupo de crianças em um projeto de contagem de histórias desenvolvido por uma equipe de 
professores e alunos da universidade federal de mato grosso do sul possibilita a superação de dificuldades especialmente em 
relação à língua escrita. Trabalhamos com uma pesquisa de cunho qualitativo em uma abordagem etnográfica. Os métodos 
utilizados para a obtenção dos dados se arrolaram em analises documentais e entrevistas com as professoras das crianças 
pesquisadas. Os documentos que foram analisados são boletins escolares, fichas avaliativas, avaliações, cadernos, todos 
estes relativos aos anos de 2006 (ano anterior ao ingresso no projeto), 2007 (ano em que ocorreu o projeto) e 2008(ano 
posterior a primeira fase do projeto). As entrevistas procuraram identificar na fala das professoras se houveram mudanças 
significativas principalmente em relação a praticas letradas apresentadas pelas crianças. O trabalho investigativo que vimos 
realizando desde agosto de 2007 sobre práticas de letramento em meios populares tem nos levado a refletir sobre algumas 
questões que a principio não estavam previstas no trabalho. Ao realizarmos uma avaliação parcial ao final do ano de 2007 
do trabalho de contagem de histórias feito durante o segundo semestre deste ano nos deparamos com diversos depoi-
mentos de mães participantes do projeto apontando melhora no desempenho escolar das crianças. As mães creditavam 
à participação no projeto e aos momentos de contagem de histórias a origem de tais mudanças. A avaliação que vimos 
realizando desde agosto de 2008 nos indica que tal hipótese tende a se confirmar. 
PALAVRAS-CHAVE: DESEMPENHO ESCOLAR, LETRAMENTO, CRIANÇAS 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: CARTILHA DE ALFABETIZAÇÃO: O CAMINHO DE MATO GROSSO PARA ENFRENTAR O 
FRACASSO ESCOLAR NOS ANOS SETENTA
AUTOR(ES): CANCIONILA JANZKOVSKI CARDOSO 
RESUMO: O tema desta comunicação está vinculado a uma pesquisa, em andamento, cujo foco é a história dos livros 
escolares, tomando como objeto de análise o funcionamento do circuito que foi organizado em torno de um deles, ao 
longo da segunda metade do século XX, no contexto escolar mato-grossense. A investigação partiu do “circuito das 
comunicações”, modelo proposto por Robert Darnton (1990), para examinar o percurso da produção mato-grossense 
Nossa Terra Nossa Gente, posteriormente transformada em Cartilha Ada e Edu. Como metodologia procurou localizar, 
recuperar, selecionar, organizar e analisar fontes documentais primárias e secundárias sobre o ciclo de vida dessa cartilha. 
O recorte apresentado registra as escolhas feitas pela Secretaria de Educação de Mato Grosso para enfrentar a dramática 
situação relacionada com o rendimento efetivo do ensino, traduzida pela expressão fracasso escolar, que em Mato Grosso 
se manifestava no intolerável índice de 65,6% de evasão e repetência na passagem da 1ª. para a 2ª. série. O II Plano Setorial 
de Educação e Cultura (1975-1979) do Ministério da Educação previa o Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias 
Aplicáveis ao Ensino-Aprendizagem do 1º. Grau. Mato Grosso aderiu a esse projeto e desencadeou uma ampla política 
de alfabetização, cujo motor principal foi a elaboração e a aplicação de uma cartilha de alfabetização. Os resultados preli-
minares, obtidos por meio de fontes documentais (projetos, relatórios, ofícios, planos, fichas, Boletins Informativos, etc) 
e fontes orais (entrevistas com autoras, supervisoras e professoras) apontam para um lugar de centralidade ocupado pela 
cartilha Ada e Edu, elaborada a partir do pressuposto de que a aprendizagem seria mais eficaz se o professor empregasse 
uma cartilha que atendesse aos complexos aspectos da língua e que fosse adequada à realidade mato-grossense. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, CARTILHA, HISTÓRIA DO LIVRO 

TÍTULO: LINGUAGIZANDO POTENCIALIDADES
AUTOR(ES): CARLOS AUGUSTO FERREIRA TORIANI 
RESUMO: Este trabalho se pauta em apresentar uma proposta tanto de letramento quanto de alfabetização baseada em 
aulas com características diferentes, por assim dizer. Talvez a melhor palavra para tal descrição fosse inovador. Mas, enfim, 
é difícil se definir o quanto disso seria inovador. Aliás, talvez isso nem precise ser inovador. Talvez baste que isso seja bem 
arquitetado e bem usado. Porque, caso seja bem arquitetado e bem usado, dificilmente não terá ao menos algum bom 
nível de completude, e, como isso é mais importante que a mera inovação, então, acredita-se que este trabalho tenha algo a 
ensinar. O trabalho, pelo menos teoricamente, estaria completo porque tenta lidar com vários níveis de linguagem sem que 
haja divisões extremamente estanques entre eles. Assim sendo, a linguagem seria encarada de maneira natural. Inclusive, 
neste trabalho utiliza-se material do homenageado desta edição do COLE, o ilustre Manoel de Barros, devido ao fato de 
que ele, assim como Guimarães Rosa e outros, utilizou as potencialidades da língua ao máximo, principalmente por não 
restringir as possibilidades de realização da língua, neste caso, o português. Enfim, como já se tentou evidenciar, exatamente 
por se tratar de algo que explora potencialidades, este trabalho não tenta ter caráter definitivo e irrevogável. A não ser como 
proposta de que este fio condutor de explorar possibilidades deve ser definitivo e irrevogável. 
PALAVRAS-CHAVE: POTENCIALIDADE, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO 

TÍTULO: A RELEVÂNCIA DE DADOS SOBRE A AQUISIÇÃO DA ESCRITA PARA AS REFLEXõES E 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
AUTOR(ES): CARMEN REGINA GONÇALVES FERREIRA 
RESUMO: Este estudo trata das questões envolvidas na maneira como os espaços em branco, que delimitam as unidades 
gráficas nos textos de adultos, se relacionam com o das crianças em fase de alfabetização (Abaurre,1991 e Cunha,2004). 
Espera contribuir com reflexões teóricas que auxiliem numa intervenção pedagógica que entenda a aquisição da escrita 
como um processo que pode ocorrer para cada um de uma forma singular, revelando de que forma os alunos aprendem. 
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Segundo Ferreiro e Teberosky,(1999) a criança, quando começa a escrever, tem muita dificuldade em considerar seqüências 
de uma ou duas letras como palavras, por isso, muitas vezes, junta esses segmentos à palavra seguinte ou os separa de forma 
inadequada. Com o objetivo de verificar se os adultos passariam ou não pelos mesmos processos que a criança, no que diz 
respeito às hipersegmentações (quando ocorrem mais espaços em branco do que os previstos na grafia convencional), fo-
ram analisados dados de EJA (Educação de Jovens e Adultos), extraídos do Banco de Textos de Aquisição da Escrita (FaE 
UFPel) através de oficinas que propiciaram a produção de textos espontâneos. Verificou-se que há uma estreita relação 
entre o comportamento de ambos em fase de aquisição da escrita, especificamente, no que diz respeito à influência dos 
constituintes prosódicos sobre os casos de hipersegmentação. Portanto, as escolhas de onde segmentar não são aleatórias, 
mas reflexo da organização rítmica e prosódica que já possuem dos enunciados. 
PALAVRAS-CHAVE: AQUISIÇÃO DA ESCRITA, PROSÓDIA, ADULTOS 

TÍTULO: O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS FONTES DOCUMENTAIS QUE SUBSIDIAM A 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA
AUTOR(ES): CAROLINA CAIRES MOTTA 
RESUMO: A implantação da Lei (nº11.274/2006) implicou na ampliação do ensino fundamental para nove anos com a 
matrícula obrigatória para crianças de seis anos de idade. Essa nova legislação representa um marco na história das políticas 
públicas para a infância escolarizada, uma vez que, engendra modificações significativas para a prática docente. A organi-
zação da proposta pedagógica e a elaboração do currículo escolar são paralelas à maneira como os professores e a escola 
estão compreendendo a antecipação da escolaridade obrigatória. A antecipação do ingresso no ensino fundamental pode 
acentuar as práticas pedagógicas que priorizam a alfabetização. O próprio documento que propõe algumas orientações no 
sentido de subsidiar esse processo, enfatiza a importância da alfabetização que deve iniciar-se nesse período. No entanto, 
devemos estar atentos se a antecipação está assegurando à criança maior qualidade no ensino, tendo-se em vista, que a 
simples imersão da criança na cultura letrada não lhe assegura sua apropriação. É necessário, portanto, que a criança parti-
cipe de situações de leitura e escrita de modo a compreender sua função social. As atividades que se pautam em exercícios 
repetitivos e tradicionais de treino de leitura ou ditado acabam por se restringir ao hábito motor e encobrem a função social 
da leitura e da escrita. Se essas fontes documentais se propuserem a apenas elaborar orientações sem uma devida avaliação 
acerca dessas práticas, a educação pode estar longe de seu ideal de ampliar o acesso e garantir um ensino de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, FONTES DOCUMENTAIS, AMPLIAÇÃO DA ESCOLARIDADE 
OBRIGATÓRIA 

TÍTULO: (RE) SIGNIFICAR A PROPOSTA CURRICULAR NA LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
AUTOR(ES): CECÍLIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 
RESUMO: O currículo é concebido apenas como uma relação de conteúdos delimitados ou isolados, sendo restrito 
somente ao âmbito da escola ou da sala de aula, com pouco ou nenhum espaço para discussão e análise crítica do processo 
educativo. Hoje, porém, a educação vem se fortalecendo com novas concepções sobre a construção do conhecimento, 
,possíves de serem vivenciadas se forem trabalhadas num ambiente que permita à criança o seu desenvolvimento global: 
físico, intelectual, emocional e cognitiv.Se forem analisadas sob uma visão sócio interacionista, associadas a outros aspectos 
lingüísticos, políticos, sociais e filosóficos essas concepções podem ser melhor compreendidas. Essa abordagem permite 
aos professores desenvolverem com seus alunos uma proposta curricular pautada na linha cognitiva e num processo ins-
tigante e prazeroso, levando a criança a ser estimulada a construir seu conhecimento com situações de aprendizagens pro-
blematizadoras e reais. O trabalho foi desenvolvido na Escola Santa Cecília nas turmas de educação infantil (do maternal a 
alfabetização) mediatizado pela proposta curricular intitulada “Não construímos o Brasil sozinhos”. Vivenciada em quatro 
momentos, buscando o papel da leitura e da escrita na construção do conhecimento e a implementação de uma política de 
leitura envolvendo diferentes dimensões: lingüística, matemática, social, histórica, geográfica e política. Consideramos os 
conhecimentos prévios e valores culturais que as crianças, já têm, e buscamos a ampliação de novos saberes possibilitando 
a construção da autonomia e da cooperação, o enfretamento e a solução dos problemas, a responsabilidade, a criatividade 
a formação do auto conceito, a comunicação e a expressão em todas as formas, contribuindo para a formação da cidadania 
na busca da integração efetiva entre a escola e a realidade social fazendo a leitura do mundo e com o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, LEITURA E ESCRITA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: A PRÁTICA DE ESCRITA “ESCOLAR” E “NÃO ESCOLAR” DE CRIANÇAS EM PROCESSO 
DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): CLÁUDIA STARLING BOSCO 
RESUMO: Este trabalho apresenta alguns dados da pesquisa em desenvolvimento intitulada “A prática escrita escolar 
de gêneros textuais de crianças em processo de alfabetização”, que visa compreender o modo como a criança produz e 
utiliza os gêneros textuais escritos na escola. A pesquisa está sendo realizada em uma escola pública de BH e engloba duas 
turmas do 1º ciclo. Geralmente, há um momento específico para a produção de texto na escola, realizada em horários 
determinados na rotina escolar e a partir da proposta da professora. Podemos perguntar: Quais são os usos que as crianças 
fazem da linguagem escrita na escola? Como as crianças estão vivenciando as diferentes condições de produção a partir dos 
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usos sociais que elas fazem da escrita? Que conhecimentos as crianças estão construindo sobre as escritas “escolares” e não 
“escolares”? A pesquisa baseia-se na concepção dialógica da linguagem a partir dos estudos de autores como Bakthin, Sch-
neuwly, Bazerman, Marcuschi e Rojo, sintonizados com uma perspectiva discursiva da linguagem, que considera os gêneros 
não simplesmente na sua forma lingüística, mas nas situações dialógicas de realização. Em uma perspectiva etnográfica, 
busca-se considerar a complexidade que envolve as práticas de escrita na escola, tentando compreender como as crianças 
(re)constroem suas práticas de escrita. Através da observação e participação do cotidiano escolar é possível identificar 
várias práticas de escrita vivenciadas na sala de aula e em outros ambientes que nem sempre tem a intervenção direta da 
professora, como recreio, intervalo entre as aulas e horário da saída. Os resultados iniciais revelam que a produção escrita 
na escola em momentos não direcionados pela professora é intensa entre as crianças, possibilitando a construção de vários 
conhecimentos sobre os gêneros textuais escritos e seus usos sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, GÊNERO TEXTUAL, PRÁTICA DE ESCRITA 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
AUTOR(ES): CLEONARA MARIA SCHWARTZ 
RESUMO: Entendendo que a avaliação é uma ação fundamental das políticas públicas para o enfrentamento dos desafios 
da alfabetização e que a escola é uma instituição importante para a inserção dos indivíduos nas práticas sociais de leitura e 
de escrita, esta comunicação apresenta resultados de um estudo que analisa princípios teóricos e metodológicos que funda-
mentam a avaliação elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Mi-
nistério da Educação (MEC). Vale destacar que a referida avaliação é a Provinha Brasil que tem como objetivo diagnosticar 
a aprendizagem dos estudantes com um ano de escolaridade fundamental. O trabalho de investigação seguiu os contornos 
metodológicos da análise documental e as análises foram efetivadas a luz da perspectiva Histórico-Cultural. Portanto, auto-
res como Bakhtin (1992, 2003) e Vygotsky (1991) ancoraram as análises da política de avaliação do ministério. No entanto, 
outros estudiosos que contribuem para pensar uma proposta de ensino da língua que contemple as práticas de leitura e 
de escrita como fundantes da prática pedagógica também foram utilizados. Assim, os estudos de Soares (1999, 2003), de 
Koch (2006) e de Geraldi (2001) também ancoraram as reflexões. Com o estudo foi possível identificar os aspectos que 
foram considerados pela política do MEC na Provinha Brasil como pertinentes para avaliar conhecimentos de alfabetização 
e de letramento. Tais aspectos demarcam, no instrumento utilizado pelo ministério, a presença de orientações teóricas de 
base linguística e discursiva que dialogam entre si na perspectiva de um trabalho que pode contribuir para diagnosticar as 
fragilidades de um ensino da leitura e da escrita que se distancie da perspectiva do letramento.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, LETRAMENTO 

TÍTULO: A QUESTÃO DO LETRAMENTO NO LIVRO DIDÁTICO DO BRASIL E FRANÇA
AUTOR(ES): CRISTIANA VASCONCELOS DO AMARAL E SILVA, ANDRÉA TEREZA BRITO 
FERREIRA, PRISCILA ANGELINA SILVA DA COSTA SANTOS 
RESUMO: A avaliação de como o livro didático se apresenta e como contribui para o ensino da língua materna, num 
país onde a realidade faz com que ele assuma diferentes funções, é de suma importância. Diante disso, essa comunicação 
visa compartilhar os resultados obtidos por meio de uma pesquisa documental que envolveu a análise do livro didático da 
coleção de Magda Soares, Português – uma proposta para o letramento, volume 1 e de um livro didático francês do mesmo 
nível de ensino: o Abracadalire, CE. O objetivo da pesquisa foi o de investigar como nesses livros as atividades de leitura e 
produção de textos estão colocados, tendo em vista as práticas sociais de leitura e escrita. Teve-se como embasamento teó-
rico a teoria da transposição didática, centrada na diferença dos saberes científicos e os saberes a ser ensinados (Chevallard, 
1985) e os estudos sobre letramento. Com a análise dos dados obtidos, foi possível a percepção de que a diversidade textual 
se fez presente em ambos os livros, assim como a exploração de diferentes estratégias de leitura. A relação das orientações 
de leitura e a exploração das estratégias de compreensão de texto com as especificidades dos gêneros a serem lidos também 
pôde ser observado nos dois livros analisados, o que contribui de forma mais efetiva para a aprendizagem dos alunos e a 
formação de leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LIVRO DIDÁTICO, ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

TÍTULO: SITUAÇõES DE LEITURA EM CLASSE DE 3ª. SÉRIE
AUTOR(ES): DAGOBERTO BUIM ARENA 
RESUMO: Este artigo descreve e analisa situações de leitura em uma classe de 3ª. série do ensino fundamental em uma 
escola municipal de cidade do interior de São Paulo. A primeira situação é a de leitura do poema Quero, de Thomas Roth, 
cantado por Elis Regina, em aula de português, e a segunda se dá em aula de Ciências, com uma professora em substitui-
ção momentânea, na apresentação de um texto informativo sobre alimentação e com outro no formato de histórias em 
quadrinhos, em aula preparada pelo titular. Realizada diretamente em sala de aula, de acordo com os princípios da pesquisa 
etnográfica, a pesquisa teve como objetivo analisar os diálogos sobre leitura mantidos entre alunos e professor para verificar 
o modo como o ensino da leitura era abordado, de acordo com a variação do gênero do discurso. Em duas aulas observa-
das, em agosto e setembro de 2006, foi possível constatar que o gênero orienta o modo como o docente ensina os alunos 
durante a abordagem do texto e que o ensino de leitura da literatura se dá nas aulas de português, mas são nas aulas das 
demais disciplinas que ocorre mais intensamente o ensino de leitura de outros gêneros. Deste modo, as interlocuções entre 
professor e alunos indicam claramente a qualidade da formação docente e a diversidade de abordagens do texto com a in-
tenção de ensinar a ler. Enquanto o professor, com graduação em Pedagogia, cursando Letras, manteve farta interlocução, 
a substituta, com formação de ensino médio, apoiou-se basicamente na ação de copiar textos.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE, GÊNEROS DO DISCURSO 

TÍTULO: LEITURA E LETRAMENTO NO MUNDO DOS BLOGS: A FORMAÇÃO DO LEITOR
AUTOR(ES): DANIEL DANTAS 
RESUMO: O eixo principal da reflexão teórica de nosso artigo se fundamenta nas questões de leitura, especialmente na 
definição do que seja o que chamaremos de leitor autônomo, numa abordagem vinculada ao hipertexto virtual e, mais 
precisamente, aos blogs. Desse modo, em uma pesquisa em que nos propusemos a analisar a leitura e a produção de blogs, 
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os construtos teóricos da leitura se revestem de fundamental relevância. A partir das noções acerca da própria leitura e do 
que constitui um leitor autônomo, buscaremos vincular esses conhecimentos ao contexto de produção textual dos blogs, 
suas leituras e a formação de leitores. Podemos concluir que o processo de formação de leitores, o que é válido também na 
formação de leitores nos blogs, é dependente da experiência e experimentação dos leitores, conduzidos por mediadores. 
O blogueiro, então, se torna um mediador de leituras, porque possibilita experiências de leitura enriquecedoras aos sujeitos. 
E, sendo mediador de leituras, o blogueiro é, também, um promotor de letramentos digitais, ao possibilitar e conduzir a 
emergência do blog como evento de letramento. Essas experiências alcançam o auge quando o próprio leitor se torna, ele 
mesmo, blogueiro. Afinal, todo blogueiro, o que é quase óbvio, um dia foi leitor de blogs até que decidisse também escrever 
suas próprias páginas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO, BLOGS 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 9
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: HISTÓRIA DE VIDA DE UMA ALFABETIZADORA RURAL: FORMAÇÃO, REPERESENTAÇÃO 
E CONSTITUIÇÃO DOCENTE 
AUTOR(ES): DANIELA CEZAR CRUZ 
RESUMO: Nesta pesquisa busco resgatar a história de vida de uma alfabetizadora rural para investigar os saberes e as 
significações docentes mobilizados pela alfabetizadora do meio rural do município de Dilermando de Aguiar/RS. Busco 
resgatar a identidade profissional através do método da história de vida, uma vez que o professor encontra-se desvaloriza-
do em sua profissão e as autobiografias evidenciam o modo com que cada pessoa articula seus conhecimentos e valores 
latentes. É preciso buscar um novo olhar para a formação docente, uma vez que este profissional se encontra fragilizado 
pelo processo de desvalorização que a profissão tem acarretado. Neste sentido é preciso desmistificar a história de que 
“ser professor“ é “bico“. Sendo assim, o método autobiográfico da história de vida vem carregado de significações que 
precisam ser desvelados, pela fala, pela escuta, pelas significações imaginárias criadas ao longo da carreira docente. Dessa 
forma, a reconstrução de sua história de vida docente dá voz aos docentes, uma vez que constroem sentidos individuais e 
sociais frente à docência. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZADORA DO MEIO RURAL, HISTÓRIA DE VIDA, SIGNIFICAÇõES DOCENTES, 
SABERES PROFISSIONAIS 

TÍTULO: REFLETINDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DA LECTO-ESCRITA.
AUTOR(ES): DANIELA HÖEHR ALVES 
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões acerca da relação entre a teoria e a prática educativa, baseado em 
experiências com crianças entre sete e treze anos de idade que apresentam dificuldades de aprendizagem. A principal 
finalidade deste estudo é refletir sobre a utilização do jogo como uma metodologia alternativa no processo de ensino-
aprendizagem da lecto-escrita, buscando compreender o seu significado e sua função incorporada na realidade social dos 
alunos. Como atividades pedagógicas utilizaram-se de construções de histórias coletivas baseadas em filme, músicas e his-
tórias infantis; representações da realidade em forma de desenho; construções de frases; jogos da memória; quebra-cabeças 
de frases e palavras; bingo dos nomes e das palavras; sorteio de letras e sílabas; entre outros. A abordagem metodológica 
adota um caráter qualitativo, que utiliza como coleta de dados a observação participante, realizada como base em com-
parações e análises das atividades desenvolvidas nos projetos de pesquisa: “Estabelecendo uma relação dialética entre os 
saberes e as práticas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: em busca de um currículo permeado pela qualificação do 
processo ensino-aprendizagem” e “Informática, dança e educação infantil: inclusão x exclusão”. As considerações teóricas 
tomam como referência alguns pensadores como: Freire, Piaget, Ana Teberosky, Emília Ferreiro, Soares, entre outros. Até 
o momento verificou-se através das atividades realizadas, que as crianças, em um primeiro momento, não compreenderam 
os métodos de ensino do projeto, mas após um mês de contato com os jogos e brincadeiras acabaram se envolvendo 
com entusiasmo. A partir das interações das crianças e reações frente ao conhecimento implícito em cada atividade lúdica, 
percebeu-se a evolução no processo educativo, sanando algumas dúvidas e aprimorando o conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: LECTO-ESCRITA, JOGO, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: O CONCEITO DE LETRAMENTO NOS DIZERES DAS PROFESSORAS-
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): DANIELI SEBASTIANA OLIVEIRA TASCA 
RESUMO: Neste estudo, que contempla uma pesquisa de mestrado em andamento, baseando-me na perspectiva da 
História Oral (Alberti, 2007; Portelli, 2001), trabalho com os depoimentos de professoras-alfabetizadoras da rede muni-
cipal de ensino de Campinas. O foco das entrevistas diz respeito tanto a re-constituição de suas trajetórias de formação 
profissionais, quanto a respeito de como elas têm elaborado os conceitos difundidos nos cursos de formação continuada, 
como o conceito de letramento. Através das análises dos dizeres das professoras que vivem e produzem práticas de letra-
mento escolares junto a seus alunos, busco problematizar como elas têm elaborado as propostas e concepções relativas aos 
estudos do letramento diante da tarefa de alfabetizar. Quais são as questões que surgem ao longo desse processo? O que 
as professoras perguntam acerca do letramento? Como perguntam? O que perguntam? Esses conhecimentos, derivam ou 
não, em mudanças pedagógicas no trabalho em sala de aula? Assumindo a narrativa como uma arte de dizer (Certeau, 1994) 
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e tomando-a como uma versão possível (Portelli, 1997) do presente e do passado, procuro trazer as vozes das professoras 
e nelas buscar indícios de seus processos de apropriação dos conceitos mais recentes do âmbito da Pedagogia e que estão 
em circulação nos muitos dizeres dos atores sociais que compõem o cotidiano da escola básica. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORAS-ALFABETIZADORAS, LETRAMENTO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE LETRAMENTO PRESENTE NA PROVINHA BRASIL.
AUTOR(ES): DARLIZE TEIXEIRA DE MELLO 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar como o letramento tem tido uma presença marcante na imple-
mentação de diferentes políticas públicas, sejam políticas públicas avaliativas como no caso da Provinha Brasil, sejam em 
outras políticas públicas como a do Ensino Fundamental de Nove Anos, do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) ou 
do Programa de Formação Continuada: Rede Nacional de Formação. Tal presença tem provocado reflexões relacionadas 
com o papel que o social e a cultura tem nas práticas escolares de letramento. O referido trabalho está alicerçado nos Novos 
Estudos do Letramento que apontam para o caráter escolarizado das situações de letramento na escola e nos pressupostos 
teóricos dos Estudos Culturais em Educação sendo que, destes estudos, interessam as análises pós-estruturalistas. Os 
estudos dessas concepções teóricas têm problematizado a análise a cerca dos riscos de concepções homogeneizadoras das 
práticas escolares, considerando-se as concepções de letramento emergentes nos estudos sobre a avaliação nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Assim sendo, ao destacar a concepção de letramento em relação às suas regras constituintes, se 
procurará mostrar como tais discursos são instáveis, contestados e provisórios. Para este estudo, se apresentará a análise da 
aplicação da Provinha Brasil em uma turma de Progressão de segundo ciclo de uma escola situada em comunidade periféri-
ca de Porto Alegre. As análises produzidas podem contribuir para que melhor se entendam os baixos índices de letramento 
de tais comunidades, bem como podem ser úteis para se discutir o processo de construção de discursos legitimados sobre 
leitura e escrita na elaboração de provas e exames nacionais.
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, PROVINHA BRASIL, LETRAMENTO 

TÍTULO: O ENSINO-APRENDIZADO DA LEITURA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO RN: O 
QUE (NÃO) SABEM AS CRIANÇAS?
AUTOR(ES): DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES, GIANE BEZERRA VIEIRA, MARIA ESTELA 
COSTA HOLANDA CAMPELO 
RESUMO: O trabalho é um recorte de investigação desenvolvida mediante parceria interinstitucional (UNICEF, UN-
DIME, INEP, UFRN, SEEC, SME) no estado do Rio Grande do Norte entre 2007 e 2008 com o objetivo de construir 
um diagnóstico do processo de alfabetização de crianças de oito e nove anos matriculadas no terceiro ano do Ensino 
Fundamental em escolas da rede pública. Envolvendo um contingente de 24.503 alunos de escolas das zonas urbana e rural 
do estado, a pesquisa, de natureza quanti-qualitativa, e com um caráter de avaliação institucional em larga escala, enfocou 
conhecimentos construídos pelas crianças relativos à escrita e à leitura, bem como dados acerca das condições de ensino-
aprendizagem da língua escrita, segundo as perspectivas dos alunos e dos professores. O presente trabalho sintetiza e discu-
te dados pertinentes aos conhecimentos apresentados por 24.503 crianças com relação à leitura. O estudo orientou-se por 
uma perspectiva interacionista de leitura, a partir da qual a compreensão resulta de interações/negociações entre leitor (seus 
conceitos, procedimentos e atitudes) e texto (intenções do autor e características do texto). Nesse sentido, foram propostos 
às crianças textos considerados familiares e significativos ao seu contexto sócio-cultural: textos de tipo enumerativo (lista de 
palavras – nomes de animais, de frutas, de brincadeiras) e narrativo (contos da tradição popular). Frente a essas tarefas, as 
crianças – já no terceiro ano de escolaridade – demonstraram conhecimentos significativamente restritos, seja em relação à 
compreensão do funcionamento do sistema de escrita – seus elementos e convenções (decodificação) – seja em relação às 
estratégias de compreensão da leitura. As lacunas percebidas apontam relevantes implicações para as instâncias de gestão 
escolar e dos processos de ensino-aprendizagem, tanto de alunos, como de professores, perspectivando uma melhoria da 
aprendizagem da leitura pelas crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LEITURA, APRENDIZAGEM ESCOLAR 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 10
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: LETRAMENTO DIGITAL E DESENVOLVIMENTO: DAS AFIRMAÇõES ÀS 
INTERROGAÇõES
AUTOR(ES): DÉBORA CASTILHO DURAN PRIETO NEGRÃO DE SOUZA 
RESUMO: Na denominada Sociedade da Informação, a inclusão digital é tratada como um compromisso urgente da 
agenda educacional. Letramento digital é desenvolvimento, eis o argumento corrente. O discurso vigente está fundamenta-
do no pressuposto segundo o qual haveria uma relação monolítica entre o acesso às tecnologias da informação e comuni-
cação (TIC) e os processos de desenvolvimento em suas múltiplas dimensões, argumento que aponta para o ressurgimento 
do discurso redentor pela via tecnológica. Palavras como progresso, emprego, competência, cooperação, conexão, habilida-
de, auto-estima e muitas outras são freqüentemente arroladas no teor do corolário em questão. Nesse discurso reiterativo 
pode ser identificada uma miscelânea de argumentos redundantes que carece de um rigor teórico e empírico que seja capaz 
de lhe garantir a devida legitimidade. Como um contraponto e na contramão da visão corrente, entendemos que a utilização 
das TICs pode ou não encetar certos processos de desenvolvimento, a depender das mediações humanas que envolvem 
as práticas de letramento digital. Os usos diversos dos recursos tecnológicos podem instilar processos de desenvolvimento 
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plurais, razão pela qual é preciso considerar os sujeitos, os contextos, as práticas e os motivos que regem a utilização das 
TICs. Diante do agravamento dos problemas sociais decorrentes do processo de globalização de inspiração capitalista, a 
educação exerce um papel fundamental no processo de superação da desigualdade. No entanto, o argumento redentor 
que superdimensiona os poderes da escola, da universidade e das tecnologias como objetos autônomos revela-se frágil e 
insustentável. Mais do que instrumentalizar, a educação deve contribuir para que as pessoas se posicionem como sujeitos 
capazes de transformar sua própria história a partir de projetos individuais e coletivos. Em relação à exclusão, as tecnologias 
da informação e comunicação não são o único problema, mas também não são a única solução.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, DIGITAL, DESENVOLVIMENTO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES: UM MOVIMENTO DE ACENDER PALAVRAS 
AUTOR(ES): DULCINÉIA DE FÁTIMA FERREIRA PEREIRA 
RESUMO: Refletir sobre a alfabetização no Brasil é um desafio e uma necessidade de todos e todas nós educadores(as). 
No entanto, se quisermos transformar as práticas meramente mecânicas de alfabetização, ainda muito presentes, tanto na 
Educação de Jovens e Adultos, como nas séries iniciais do Ensino Fundamental é preciso muito mais que reflexão/ for-
mação técnica-teórica. É preciso acender palavras que despertem no corpo o desejo de criar, de transformar o processo de 
alfabetização num movimento de criação. Por acreditar que “uma outra educação é possível”, venho experienciando com 
as(os) alunas(os) do curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre Anchieta, um movimento de acordar sentidos na 
disciplina Alfabetização e Letramento. Buscamos criar possibilidades para uma alfabetização com o corpo todo. Além dos 
textos científicos, acadêmicos levamos para dentro da sala de aula diversos estilos de textos. Sempre lembrando que texto 
é o ponto de partida e o ponto de chegada da alfabetização, não entendendo texto por quantidade de palavras, mas pelo 
sentido que o leitor constrói, pelas possibilidades de interlocução criamos. Além de teorizar estudamos brincando, poeti-
zando, confabulando, historiando tudo isso com o apoio das diversas linguagens. A alfabetização que conta é aquela que 
vem grávida de sentidos e que possibilita o despertar de sonhos adormecidos, que abre portas e janelas e que empodera, 
reinventa a vida e transforma o cotidiano nos pequenos gestos. O desafio está em possibilitar a ampliação de possibilidades 
do uso da linguagem alfabética, habilitando-o no uso de diferentes linguagens. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, MOVIMENTO DE CRIAÇÃO 

TÍTULO: A PRÁTICA REFLEXIVA ENQUANTO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
AUTOR(ES): EDINALVA PERSONA 
RESUMO: Baseando-se na realidade em que se encontra a educação hoje,em que o acesso e a permanência do aluno são 
bens públicos de direito,o que a escola tem feito para garantir que isto ocorra de fato,com qualidade,pertinência e eficácia 
principalmente no âmbito do letramento ou no desenvolvimento da capacidade leitora de indivíduos? Frente a esta premis-
sa ,faz-se necessário uma prática permeada de reflexão em que o educador questione-se quanto a sua prática pedagógica.
Que tipo de leitores a escola vem trabalhando?Qual é o leitor real da nossa sociedade?O presente trabalho apresenta algu-
mas práticas realizadas com alunos de educação infantil e ensino médio que buscaram e buscam sensibilizar e desenvolver 
o ato de ler,assim como significar e resignificar esta conduta enquanto prática pautada nos diferentes contextos histórico 
–sociais do educando,cujo universo e acesso ao texto escrito ocorrem de diferentes formas.Em uma sociedade globalizada 
em constante mudança é notório o reflexo que isto perpassa no universo educativo com grandes mudanças,tendências e 
concepções que regem o ambiente escolar.Existirá uma receita para isto?Qual o norte a ser tomado quando pensamos no 
processo formativo de seres humanos ?Qual a nossa responsabilidade social frente a isto?O trabalho realizado buscará 
ilustrar algumas práticas dinamizadoras neste processo que podem acima de tudo vir de encontro às necessidades de um 
leitor real existente em nosso meio,meio este em que muito se diz sobre leitura ,mas em que persistem questionamentos em 
torno de uma temática problemática e deficitária-a leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LEITOR, REFLEXÃO 

TÍTULO: LEITURA E COMPREENSÃO TEXTUAL: CONTRIBUIÇõES DA PROVA BRASIL
AUTOR(ES): EDNA MARA LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Dados das avaliações oficiais como a Prova Brasil têm revelado que a grande maioria dos alunos está concluin-
do a 4ª série do ensino fundamental sem atingir o nível esperado em relação à leitura e interpretação textual. Partindo dessa 
questão, o presente trabalho tem como objetivo discutir as contribuições da Prova Brasil para a organização do trabalho de 
leitura e compreensão textual em sala de aula. O estudo se orienta pelo referencial da Teoria Histórico-Cultural, segundo a 
qual a leitura e a compreensão são essenciais para a aprendizagem em todas as áreas do conhecimento e que a aprendizagem 
adequadamente organizada é fator de desenvolvimento. O trabalho se inicia com uma análise geral das avaliações oficiais 
sobre leitura, destacando a importância de serem contempladas, na prática docente das séries iniciais di ensino fundamen-
tal, as habilidades avaliadas na Prova Brasil de Língua Portuguesa da 4ª série. Nesse sentido, o texto aborda os tópicos e 
descritores da referida prova, comentando-os e analisando a sua viabilidade para a sistematização do ensino da leitura e 
compreensão textual em sala de aula. A seguir, faz uma reflexão sobre o trabalho com leitura e compreensão textual na 
rotina das aulas de Língua Portuguesa, considerando as habilidades contempladas pela Prova Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ENSINO, PROVA BRASIL 

TÍTULO: LETRA E VOZ: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA ESCOLARES 
NUMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): EDNA MARIA SANTANA MAGALHÃES 
RESUMO: Insere-se este estudo no eixo de pesquisas sobre letramento e escolarização ao abordar práticas escolares de 
leitura e de escrita e a sua relação com o ensino, a aprendizagem e a apropriação de conhecimentos pelos alunos do último 
ano do Ensino Fundamental para atuar em situações concretas de letramentos. O objetivo geral é apresentar, caracterizar e 
analisar as concepções e práticas de leitura e de escrita adotadas pelos professores de Ciências, de Geografia e de Matemá-
tica de uma Escola de Educação Básica de Belo Horizonte na sua relação com o processo de formação de competências 
de letramento desses alunos.. O suporte teórico é formado pelo escopo de teorias que têm as práticas de leitura e de escrita 
como objetos de estudos de um ponto de vista discursivo: Análise do Discurso, Teoria da Enunciação, Sociolingüística In-
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teracional e Análise da Conversação, pois essas concebem a linguagem como uma atividade em processo, visando à intera-
ção lingüística entre interlocutores. Isso pressupõe a existência de variadas condições de produção presentes e constitutivas 
do processo de interação verbal nos mais variados contextos sociais: os sujeitos, os espaços, os objetivos e resultados da 
interlocução realizada, os tempos e modos de sua enunciação e a inter/relação dos sujeitos com outros contextos sociais e 
desses contextos entre si. Os dados foram coletados segundo princípios da Etnografia numa perspectiva interacional e se 
deve, pois, a alguns fatores importantes: 1) necessidade de apre(e)nder, na interação entre alunos/professores, as concep-
ções e práticas de leitura e de escrita de textos e quais materiais são utilizados na sala de aula; 2) busca por uma metodologia 
de tratamento de dados que pudesse dialogar com as teorias lingüísticas que concebem a linguagem discursivamente; e, 
assim, 3) possibilitar uma análise dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos no contexto da sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO(S), PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA ESCOLARES, INTERAÇÃO EM 
SALA DE AULA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 11
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: A REESCRITA DE TEXTOS BÍBLICOS: LEITURA E LETRAMENTO
AUTOR(ES): EDSEL RODRIGUES TELES 
RESUMO: O trabalho que apresento a seguir é parte do resultado da minha pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC/
CNPq), que tem três objetivos principais: analisar a reescrita dos textos bíblicos que constam no Evangeliário, observar o 
impacto que ela tem no letramento de leitores da Bíblia e verificar como utilizar este material no ensino de língua portu-
guesa. A pesquisa surgiu com a percepção de que, atualmente, a Igreja Católica no Brasil faz uso de uma versão reescrita 
da Bíblia nas missas. Esta reescrita, baseada numa das edições da Bíblia (Ave-Maria) e reunida em dois livros (Lecionário e 
Evangeliário, dos quais escolhi o último para a pesquisa), traz estratégias que eu chamo de universalização e oralização dos 
textos bíblicos. Entretanto, aqueles que frequentam a missa levam a versão antiga da Bíblia. Monta-se, assim, uma situação 
curiosa de letramento: os fiéis leem uma versão e ouvem outra, a reescrita. Nesta apresentação, vou me dedicar à questão 
específica da reescrita dos textos. Procurarei responder às seguintes questões: quais são as alterações que acontecem na ver-
são do Evangeliário? É possível estabelecer regras gerais que orientem essa reescrita? Que fatores motivam essas alterações? 
Quais são as imagens de texto e de leitor que se formam com essa reescrita? Levando em consideração que o catolicismo 
e a Igreja, mesmo hoje, exercem significativa influência na população brasileira, o trabalho verifica em que medida essas 
alterações influenciam a percepção sobre texto dos católicos que vão à missa, como sua relação com a palavra escrita (e 
ouvida) é afetada, seu letramento, enfim.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, REESCRITA, LEITURA 

TÍTULO: LIBRAS; O SILÊNCIO QUE FALA.
AUTOR(ES): EDUARDO DE CAMPOS GARCIA 
RESUMO: O estudo realizado pretende apresentar, por meio de análise bibliográfica, o modo como o surdo desenvolve 
seu cognitivo. O trabalho se respalda numa visão sócio-antropológia procurando desconstruir a visão clínica que desde o 
século XIX (congresso de Millão, onde ficou definido que a língua de sinais deveria ser proibida) imperou nas sociedades. 
Para que a concepção sócio-antropológica seja compreendida, o estudo parte do processo de formação biológica da língua, 
considerando os aspectos construtores do sujeito que tem na LIBRAS sua identidade linguística. Dentro dessa proposta 
de identidade linguística, numa análise endoexogena da importância da lingua de sinais para o indivíduo surdo, o trabalho 
propõe uma intertextualização com as idéias de Wallon, Piaget, Merleau-Ponty, Lent, Morin, Saussure e La Taylle. Deste 
modo se propõe a contemplar as estapas de letramento e alfabetização do surdo, observando a importância da imagem 
na construção do signo mental dos surdos, e suas experiências cinésicas o que dá a LIBRAS e ao surdo uma característica 
linguística Visuoespacial. Segundo os estudos, mesmo o aprendizado da segunda lingua dos surdos (língua Portuguesa) se 
desenvolve com maior facilidade quando o surdo é respeitado em seu potêncial linguístico; o fato é que o sinal é a língua 
dos surdos, e o surdo aprende por meio de experiências visuais. No processo de escrita as construções elaboradas por meio 
dos surdos terão um valor visual e não silábico sonoro. 
PALAVRAS-CHAVE: CINÉSICA , SIGNO MENTAL, LIBRAS 

TÍTULO: A PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA AO FINAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ELAINE CRISTINA DE PAULA 
RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa de mestrado, desenvolvida 
junto às escolas da rede estadual de ensino, em que investigamos a produção textual escrita de alunos ao final do Ensino 
Fundamental. Nosso interesse nasce do fato de que, no Brasil, novas visões sobre o ensino e o aprendizado da língua es-
crita na escola vêm sendo propostas desde os anos 80, com a introdução dos estudos sobre o letramento (Soares, Tfouni e 
Kleiman). Em consequência, para muitos surge a divisão dos processos de alfabetização (a apropriação do código escrito) e 
de letramento (o domínio da escrita e da leitura voltado às práticas sociais). Entre as propostas educacionais em circulação, 
muitas se pretendem inovadoras e são validadas por documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, que para o 
ensino de língua materna sugerem o estudo por gêneros do discurso (Bakhtin). Assim, nos interrogamos por saber como, 
afinal, escrevem os alunos prestes a concluir o Ensino Fundamental. Em nossa pesquisa temos por objetivo conhecer 
os resultados destas propostas, pelo olhar mais apurado sobre o desempenho em escrita dos alunos ao final do Ensino 
Fundamental, contrastando gêneros escolares e gêneros não escolares, tendo também como foco as relações com o saber 
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e os saberes (Charlot) construídos por e na escola. Como metodologia de pesquisa de nosso estudo qualitativo-quantitativo 
entre alunos de 8ª. série, propomos a análise da produção textual, assim como a análise de dados coletados com a aplicação 
de questionários e a realização de entrevistas semi-estruturadas. 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA ESCRITA, GÊNEROS TEXTUAIS, PRODUÇÃO DE SABERES 

TÍTULO: LEITURA E A ESCRITA INICIAIS: UM ESTUDO COM PROFESSORAS 
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): ELIANE APARECIDA GALVÃO DOS SANTOS 
RESUMO: Esta pesquisa insere-se na linha de Formação, Saberes e desenvolvimento Profissional do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFSM. O objetivo foi investigar quais são as concepções das professoras alfabetizadoras so-
bre a leitura e a escrita iniciais e compreender a repercussão dessas concepções na suas práticas diárias. Estudos de Ferreiro 
(1993, 1999, 2001, 2005), Bolzan, (2001, 2002) Vygotsky, (2003) Nóvoa, (1991, 1992, 1997), entre outros, foram utilizados 
como aportes teóricos para o desenvolvimento dessa investigação. A pesquisa foi realizada com quatro professoras que atu-
avam em primeiras e segundas séries do Ensino Fundamental em uma Instituição de Ensino, localizada na zona periférica 
da cidade de Santa Maria-RS. A investigação foi desenvolvida através de um estudo qualitativo narrativo, fundamentado nas 
falas/vozes das professoras. A busca dos dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas e de observações 
das aulas. Os achados da pesquisa evidenciaram que a prática pedagógica das professoras estava diretamente relacionada 
com a concepção de alfabetização que elas construíram ao longo de sua experiência escolar, acadêmica e profissional. 
Essas construções teórico-práticas repercutiram diretamente no modo como desenvolviam suas atividades pedagógicas. 
Assim, os achados apontam que o momento que as professoras estão vivendo é de desestabilização entre a necessidade de 
implementar novas formas de atuação em sala de aula e os conhecimentos objetivados por elas durante sua formação. A 
disponibilidade e o interesse por parte das professoras em aprofundar estudos relacionados à alfabetização mostram que o 
investimento na formação continuada do professor a partir do processo de reflexão é indispensável à assunção da relação 
teoria e prática no cotidiano da escola.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LEITURA E ESCRITA INICIAIS 

TÍTULO: A ALFABETIZAÇÃO NA NOVA ESCOLA
AUTOR(ES): ELIANE CRISTINA FREITAS DE SOUZA, KAIRA WALBIANE COUTO COSTA 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar os principais textos que trataram da temática alfabetização, veiculados 
na revista “Nova Escola” durante os anos 1990 à 2005. Escolhemos essa revista, devido sua grande circulação no meio do-
cente, nosso interesse em analisar as matérias, textos e reportagens veiculadas no período indicado se justifica pelo fato de a 
teoria construtivista ganhar força no Brasil, a partir da década de 1990. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, 
onde foram selecionados quarenta e um textos sobre alfabetização, após a análise critica dos textos, verificamos determina-
das recorrências, as quais nos permitiu organizar o corpus do trabalho em três categorias de análise conceituais: conceito 
de alfabetização, construtivismo e práticas de ensino. Em nossa análise vimos que o conceito de alfabetização veiculado na 
revista relaciona-se com a teoria construtivista, porém em muitas reportagens notamos também um ecletismo conceitual. 
A partir de nossas análises concluímos que as práticas de alfabetização divulgadas pela revista Nova Escola apresentam 
algumas lacunas, pois não se trabalha com a alfabetização dentro de uma perspectiva sócio-histórica, desconsiderando seu 
caráter emancipatório, além de se reduzir a figura do professor a um facilitador do processo de ensino aprendizagem. Es-
peramos que este trabalho contribua para a reflexão das editoras, para que possam oferecer à seus leitores outras propostas 
de alfabetização e não só aquelas que se dizem como as “melhores”. Que possam ter como base pesquisas produzidas no 
meio acadêmico que seguem a perspectiva histórico-cultural.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, COSNTRUTIVISMO, PRÁTICAS DE ENSINO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 12
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: LETRAMENTO ACADÊMICO: BREVE ANÁLISE DOS CONFLITOS QUE EMERGEM NO 
USO DE RESENHAS POR PARTE DE ALUNOS INGRESSANTES NO DOMÍNIO ACADÊMICO
AUTOR(ES): ELIANE FEITOZA OLIVEIRA 
RESUMO: O letramento acadêmico é caracterizado por requerer formas diferenciadas para escolarização, que emergem 
das práticas sociais tecnologicamente mais sofisticadas em comunicades mais escolarizadas. Sendo a instância acadêmica 
um espaço de produção e sitematização do conhecimento, espera-se que circulem, em seu interior, textos cujos padrões se 
diferenciem daqueles que circulam em outros níveis de escolarização e nos meios menos formais. Trazendo essa questão 
para o contexto acadêmico, é possível dizer que o aluno que ingressa na universidade rompe inicialmente com alguns re-
quisitos de textualidade que são próprios desse domínio. Essa ruptura não se dá de forma intencional, mas pelo desconhe-
cimento de quais são esses requisitos, já que ao longo de sua trajetória escolar o aluno foi submetido ao que Street (1984) 
chamou de modelo autônomo de letramento, caracterizado por entender o ato de ler como mera atividade de decodificação 
das palavras, sem considerar a leitura e a escrita como práticas sociais. Desse modo, partindo do princípio de que alguns 
conflitos são estabelecidos quando o estudante universitário se vê obrigado a produzir um gênero discursivo que nunca lhe 
foi ensinado, mas que lhe é exigido, o objetivo deste trabalho é o de investigar os conflitos que emergem no uso de resenhas 
nos trabalhos escolares de calouros. A pesquisa será organizada a partir da análise, de base interpretativa, do artigo de Brian 
Street, que trata dos conflitos que são estabelecidos entre professores e alunos na esfera acadêmica: “Student Writing in Hi-
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gher Education: an academic approach“. A escolha dessa temática justifica-se pelo fato de haver poucas pesquisas voltadas 
para a investigação das exigências que este domínio coloca para os alunos em termos de produção textual, bem como sobre 
os conflitos que são estabelecidos quando o aluno não se engaja, de imediato, no discurso acadêmico.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO ACADÊMICO, RESENHA, CONFLITOS 

TÍTULO: PROJETO: DESPERTANDO O PRAZER DE LER E COM TEXTOS VARIADOS
AUTOR(ES): ELIANE HEIDEMANN, ELIANE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 
RESUMO: Considerando a dificuldade de aquisição da escrita, leitura e interpretação que nossos alunos tem na fase de 
alfabetização e levando em conta as dificuldades econômicas das famílias para aquisição de livros e outros materiais, de-
senvolvemos este projeto durante o ano letivo de 2008, em duas salas de 2ª. Série, do Município de Hortolândia. Objetivo: 
desenvolver a aquisição da escrita e despertar o interesse pela leitura.O projeto se constituiu basicamente na organização de 
material para leitura, criados a partir de livros didáticos fora de uso. Foram recortados textos e ilustrações desses livros, os 
quais foram reorganizados em “cadernos de textos” e “cadernos de imagens”. Os cadernos de textos e imagens foram dis-
ponibilizados para todos os alunos, que, diariamente os levavam para casa. A tarefa dos alunos era escolher um texto, fazer 
a atividade referente e no dia seguinte ler para a classe. O mesmo acontecia com o caderno de imagens, porém neste o aluno 
tinha que escrever um texto e no dia seguinte ler para os colegas. Encerramos o projeto com uma coletânea de textos, apre-
sentados numa tarde de autógrafos e uma grande festa, a qual denominamos “ Formatura da Alfabetização.” Avaliamos que 
o material criado pelas docentes e o modo como foi utilizado possibilitou o desenvolvimento da criatividade, afetividade, 
socialização, atenção, oralidade, autonomia, da critica e da auto-critica, além de promover o envolvimento da família. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS E A QUESTÃO DA ALFABETIZAÇÃO. UM 
ESTUDO EM OITO MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL ELIANE PERES 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO PROFESSORA DA FAE/UFPEL APOIO FINAN
AUTOR(ES): ELIANE TERESINHA PERES 
RESUMO: Desde 2006 o grupo de pesquisa HISALES (História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares, 
FaE/UFPel), vem desenvolvendo a investigação “Implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos em municípios da 
Região Sul do Rio Grande do Sul” (Bagé, Capão do Leão, Jaguarão, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, 
São Lourenço do Sul). Esta pesquisa passou a contar com apoio financeiro do CNPq em 2008. Os procedimentos meto-
dológicos da investigação consistem em: 1) coleta e análise de documentos oficiais e escolares; 2) realização de entrevistas 
semi-estruturadas; 3) observação em sala de aula; 4) acompanhamento e registro de reuniões, cursos e encontros promo-
vidas pelas SMEs e/ou pelas escolas escolhidas para a observação.O objetivo geral da pesquisa é desenvolver uma ampla 
investigação sobre a implantação do ensino fundamental de nove anos com a inserção das crianças de seis anos de idade, 
comparando a política adotada em oito municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul e suas propostas pedagógicas. 
Como objetivos específicos propomos: a) fomentar o debate em torno das questões do ensino fundamental, da alfabetiza-
ção, do letramento, da infância, da educação infantil, etc; b) contribuir na avaliação e no planejamento de novas políticas de 
alfabetização da infância; c) discutir propostas curriculares para o 1º ano do ensino fundamental de nove anos; d) debater 
a relação entre ensino fundamental e a educação infantil; e) avaliar os impactos da nova política do ensino fundamental no 
cotidiano escolar; f) analisar as posições de pais, professores e alunos em relação à mudança proposta e sua efetivação. Nesta 
comunicação tecemos considerações em torno da questão da alfabetização no 1º ano do ensino fundamental de nove anos 
a partir dos dados coletados na pesquisa, que indicam para uma pluralidade de práticas de alfabetização e letramento.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, CRIANÇAS, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: MANUSCRITOS ESCOLARES E PRÁTICA DE TEXTUALIZAÇÃO: RELAÇõES DE 
ALTERIDADE ENTRE O QUE SE PROPõE COMO PRODUÇÃO DE TEXTO E O QUE SE ESCREVE 
EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): ELIENE ESTÁCIO SANTOS, EDUARDO CALIL 
RESUMO: Este trabalho insere-se em uma investigação mais ampla cujo objeto de estudo é precisamente o uso que 
professores de 2ª série do Ensino Fundamental fazem de propostas de produção de texto sugeridas pelo livro didático de 
português (LDP) adotado pela escola, em 2006. Tendo como apoio metodológico o acompanhamento e a observação do 
trabalho docente com o LDP junto aos seus alunos, discutiremos de que modo essas propostas se estabelecem durante 
a prática de textualização efetivada. Analisaremos a prática de textualização que se constituiu a partir de uma proposta 
de produção sugerida pelo LDP Vitória-Régia (Gomes, 2002) e inserida em uma “sequência didática” com questões de 
interpretação que favorece a compreensão do gênero textual “história em quadrinhos (HQ)”, cuja culminância pede para o 
aluno transformar uma pequena piada em uma HQ. Mostraremos de que modo o caráter genérico e idealizado da proposta 
(toda proposta apresentada por um livro didático supõe, necessariamente, um professor e um aluno “ideal”) é transfor-
mado em função da singularidade do processo enunciativo (DUFOUR, 2000) que se configura pela relação entre a fala 
do professor (e sua leitura da proposta do LDP) e os 13 manuscritos escritos individualmente pelos alunos, ao final dessa 
prática de textualização. Se, de um lado, a alteração da proposta do LDP efetivada pelo professor indica a ausência de um 
planejamento da proposta a ser realizada por seus alunos e significativo desconhecimento da orientação didática proposta 
pelo LDP, de outro, os manuscritos dos alunos trazem pontos de ancoragem textual que consideram o próprio LDP como 
lugar de alteridade para sua escritura, mas também refletem a prática de textualização aí configurada. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO DE PROTUGUÊS, CONDIÇõES DE PRODUÇÃO, MANUSCRITOS 
ESCOLARES 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE ALFABETIZAÇÃO: O QUE DIZEM ALGUNS PROFESSORES (AS) DO 
ESPÍRITO SANTO SOBRE SUA PRÁTICA.
AUTOR(ES): ELIS BEATRIZ DE LIMA FALCÃO, LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA 
RESUMO: Avaliações como o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), o Programa Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB) e Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) realizadas em nosso país têm eviden-
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ciado que as crianças brasileiras nas diferentes etapas da educação básica demonstram comprometimentos no que se refere 
ao processo de Alfabetização. Estudos como o de Braggio (1992) e Silva (2007) focalizam respectivamente as concepções de 
Alfabetização e as práticas delas decorrentes e os desafios do processo de Alfabetização, entendido como um processo de 
natureza múltipla e complexa. Nesse sentido, nosso estudo também é um trabalho que se preocupa com essa prática social, 
que é a Alfabetização, tendo por objetivo mostrar os resultados de um estudo que se propôs investigar como as professoras 
que atuam nas turmas de 1º e 2º anos da Educação Básica vêm desenvolvendo o trabalho de Alfabetização em suas salas de 
aula. Dessa maneira, buscamos apreender quais concepções de Alfabetização têm sustentado tais práticas. As participantes da 
pesquisa são professoras que fazem parte do Projeto de extensão intitulado de Alfabetização: Teoria e Prática, fruto de uma 
parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura 
e Escrita do Espírito Santo, e a Secretária de Educação do Estado do Espírito Santo. Durante a investigação foi solicitado 
às professoras que refletissem e escrevessem sobre a própria prática por meio da seguinte questão: Como você desenvolve o 
trabalho na sua sala de aula para alfabetizar as crianças? Os dados foram coletados no ano de 2008. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO, CONCEPÇõES DE ALFABETIZAÇÃO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 13
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE LETRAMENTO E ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA: ESTRATÉGIAS 
FACILITADORAS PARA DEFICIENTES VISUAIS.
AUTOR(ES): ELISA CRESSONI MARTINI, SONIA MARIA CHADI DE PAULA ARRUDA 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo pontuar nas Atividades de Vida Diária (AVD) as estratégias que favorecem o 
letramento de pessoas com deficiência visual. Será realizado estudo descritivo por meio de pesquisa qualitativa, visando as 
estratégias do terapeuta ocupacional que estimulam o letramento por intermédio das AVD. As AVD se constituem de ativi-
dades essenciais realizadas ao longo do dia, cujo objetivo principal é proporcionar condições para a formação de hábitos de 
autonomia e independência, permitindo assim a participação ativa do individuo no ambiente em que vive. Estas propiciam 
um contato direto com o letramento por diversas atividades realizadas cotidianamente, como: na culinária, pela diferenciação 
de sabores, marcas e produtos pela embalagem e acesso a livros de receita; na locomoção/localização, por observação de 
placas e indicação dos ônibus; higiene, com a identificação dos diferentes produtos encontrados no banheiro, como shampoo, 
condicionador, pasta de dente, sabonete, etc; até mesmo no lazer, em parques, museus ou outros ambientes culturais, pela 
identificação e leitura das explicações presentes nestes ambientes, entre muitas outras atividades. Recursos ópticos, não ópti-
cos, o sistema braile, ampliação do tamanho de letra, contraste, equipamentos de informática, entre outros, funcionam como 
facilitadores do contato das pessoas com deficiência visual com o letramento, tais recursos podem ser inseridos nas AVD por 
meio de adaptações no ambiente, ocasionando assim uma melhora na inclusão social e qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, AVD, DEFICIENCIA VISUAL 

TÍTULO: CRIANÇAS DE HOJE, PROFESSORAS DO PASSADO: DIFICULDADES NO ENSINO-
APRENDIZAGEM DA LINGUA ESCRITA 
AUTOR(ES): ELISÂNGELA DE MELO PAES LEME MENEZES 
RESUMO: Nesta comunicação apresento parte de uma pesquisa qualitativa, cuja finalidade é compreender melhor as di-
ficuldades apontadas por professoras no processo de aprendizagem da linguagem escrita. Fundamentada nos pressupostos 
da abordagem sócio interacionista, será enfocada a importância do papel do adulto como mediador no ensino, despertando 
na criança o desejo de aprender. A pesquisa está sendo realizada com crianças indicadas por professoras para atendimento 
psico-pedagógico– como de difícil aprendizagem e comportamento - das séries iniciais do ensino fundamental, numa 
escola de Rondonópolis, em Mato Grosso. Os procedimentos metodológicos incluíram entrevistas, questionários com 
professoras e crianças, observação da prática docente e registro do atendimento semanal das crianças indicadas para apoio 
psico-pedagógico, durante um semestre letivo. A expectativa com relação aos resultados é provocar uma reflexão sobre as 
práticas escolares de leitura e escrita do professor nos tempos atuais, enfatizando os valores da cultura do consumo e do 
prazer imediato provocado pelas exigências da modernidade que se manifestam/evidenciam no processo de aprendizagem 
da linguagem escrita. Procurando compreender as razões do encaminhamento pelas professoras e o desempenho das crian-
ças, uma análise provisória indica dificuldades de compreensão por parte de algumas professoras dos valores constitutivos 
da subjetividade infantil da criança contemporânea. Acredito que conhecendo melhor e respeitando essa subjetividade, 
seja possível refletir sobre suas implicações e proporcionar/criar meios para que as intervenções pedagógicas resultem em 
maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem da linguagem escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM ESCRITA, APRENDIZAGEM, MODERNIDADE 

TÍTULO: ESCRITA INFANTIL: ENTRE DITOS E NÃO DITOS, A VOZ OU O SILÊNCIO DO SUJEITO-
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): ELISÂNGELA NASCIMENTO IAMAMOTO 
RESUMO: Filiados às construções teóricas da Análise do Discurso, que nos permite investigar os sentidos além do campo 
lingüístico, e em especial, à análise das condições de produção do discurso, pretendemos investigar as possibilidades de mo-
vimento do sujeito-aluno na produção e leitura dos textos, suas posições de autor e leitor. Esses sujeitos são alunos da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fundamental, estão na produção e leitura dos textos, isto é, assumindo as posições discursivas 
de autor e leitor, pois entendemos que ao ler e interpretar, o sujeito assume determinados lugares discursivos, denominados 
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como fôrma-leitor ou como função-leitor (Pacífico, 2002), conceitos relacionados às possibilidades de leitura que marcam 
a posição discursiva ocupada pelo sujeito-aluno, nas atividades de linguagem, desde as séries iniciais. A Análise do Discurso 
fornece um dispositivo teórico que permite ao analista, mesmo sendo interpelado pela ideologia, duvidar dos sentidos 
legitimados e buscar os indícios presentes nos textos e a inscrição do sujeito em determinado espaço sócio-ideológico para 
compreender a singularidade da existência do enunciado produzido. Muitas vezes, constatamos na prática que estas ques-
tões não são conhecidas pelos professores que lecionam nas séries iniciais, já que trabalham com a linguagem sem perceber 
se a criança assume uma determinada posição discursiva ou outra. De acordo com os pressupostos teóricos da Análise do 
Discurso, sabemos que sujeito e sentido constroem-se junto com o texto e que o sentido sempre pode vir a ser outro. Com 
base nessas considerações, este trabalho propõe-se a analisar redações de alunos do Ensino Fundamental, observando, por 
meio das marcas lingüísticas presentes nos textos, quais posições discursivas eles podem ocupar ao construir sentidos, se 
eles repetem os sentidos dos textos lidos (fôrma-leitor) ou se eles podem disputar os sentidos postos em jogo, questionar, 
historicizar o dizer (função-leitor). As redações foram coletadas durante um ano e as análises se encontram em fase inicial. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA INFANTIL, LEITURA, ANÁLISE DO DISCURSO 

TÍTULO: O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA INFÂNCIA: A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA 
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
AUTOR(ES): ELISIANE DE FÁTIMA EICH ILHA 
RESUMO: Este trabalho apresenta as reflexões acerca de uma experiência desenvolvida como visitadora do Programa Pri-
meira Infância Melhor (PIM) proposto como uma política pública pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. O referido 
programa tem como objetivo orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que possam estimular o desenvol-
vimento pleno das capacidades e potencialidades de suas crianças. Nesse sentido, esse estudo propõe uma reflexão teórico-
prática de situações de aprendizagem criadas no cotidiano familiar das crianças participantes, no que concerne ao caminho 
percorrido por elas até se tornar alfabetizadas, considerando a relevância da infância na epistemologia da construção destes co-
nhecimentos. Utilizando a abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa participante, a visitadora desenvolveu as atividades 
pedagógicas, semanalmente, por meio da visita domiciliar com duração aproximada de uma hora. Participaram como sujeitos 
os integrantes de vinte e seis famílias vinculadas ao Programa Primeira Infância Melhor no Município de São Pedro do Sul nos 
anos de 2006 e 2007, que contavam com a participação de crianças de zero a seis anos de idade. Conclui-se, que a infância é um 
período que precisa ser respeitado e valorizado, pois é uma etapa fundamental para a vida de todo ser humano, já que é nessa 
fase que se constitui enquanto sujeito, assim, o processo de construção da lecto-escrita precisa acontecer de forma prazerosa, 
significativa e lúdica. A experiência resultante do programa permite acreditar que a compreensão da realidade aponta caminhos 
para refletir, discutir e intervir no espaço de aprendizagem que constitui o ambiente familiar. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, INFÂNCIA, POLÍTICAS PÚBLICAS 

TÍTULO: O ENSINO DE CIÊNCIAS ENQUANTO INSTRUMENTO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 
AUTOR(ES): ENEIDA MARIA MOLFI GOYA 
RESUMO: Ao refletirmos sobre os objetivos do Ensino Fundamental II, percebemos que, ao final deste o aluno deve es-
tar apto a ler, escrever, interpretar, relacionar, argumentar, calcular, enfim, ser capaz de decodificar as diferentes linguagens. 
Sabemos da especificidade da linguagem dos diferentes componentes curriculares e da necessidade do aluno desenvolver 
a competência do domínio das linguagens específicas. O presente trabalho é parte da tese de doutorado que irei defender 
na FE/UNICAMP e surgiu com uma incômoda frase frequentemente dita em salas dos professores “Aquele aluno não 
sabe escrever, não sabe interpretar uma questão!” e, a partir daí estou desenvolvendo um trabalho onde assumo que, a 
responsabilidade de ensinar a ler e a escrever não é algo que diga respeito somente ao professor de Língua Portuguesa e, 
neste sentido discuto como o professor de Ciências, em sua prática em sala de aula e em suas avaliações, pode contribuir 
no processo de alfabetização e letramento do aluno. Por meio de relatórios e textos científicos (e de divulgação científica), 
músicas e poemas, charges e quadrinhos, propagandas publicitárias e obras de arte trabalhados em sala de aula, busco com 
meus alunos um maior significado dos conteúdos trabalhados, na intenção de que eles percebam as Ciências presentes em 
seu cotidiano, suas aplicações e como elas permeiam a nossa sociedade. A avaliação desses conteúdos é feita por meio de 
questões dissertativas, onde avalio os conteúdos por meio das cinco macrocompetências, utilizando diferentes linguagens 
(gráfica, ícones, artística, poética). Os resultados desse trabalho desenvolvido com alunos de 7ª e 8ª série do EFII – prática 
em sala de aula, desenvolvimento das competências, apropriação de conteúdos, resultados das avaliações dos alunos – estão 
presentes no trabalho completo.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE CIÊNCIAS, AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS, MACROCOMPETÊNCIAS 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: DOS SABERES TEÓRICOS AOS SABERES DA AÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇõES 
E PRÁTICAS ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): ERCILÉIA BATISTA DO ESPÍRITO SANTO 
RESUMO: O objeto da pesquisa se encontra inserido no âmbito da compreensão de todas as situações vividas pelo 
professor alfabetizador no contexto de sua formação para construir a sua pedagogia da alfabetização. Tem como objetivo 
geral compreender os processos de mobilização e de apropriação de saberes teóricos por parte do alfabetizador, na sua 
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prática de sala de aula. Como objetivos específicos identificar quais são os saberes que os professores alfabetizadores mo-
bilizam para produzir suas práticas; identificar as possíveis origens ou condicionantes desses saberes; analisar as práticas e 
metodologias de alfabetização dos professores alfabetizadores, concretizadas nos materiais didáticos, nas interações com os 
alunos em sala de aula e na trajetória de formação desses profissionais. Muitas pesquisas em vários países têm demonstrado 
a preocupação dos pesquisadores com as questões relativas à formação dos docentes, dentre elas a questão dos saberes 
que são mobilizados por suas práticas ou da relação entre teoria e prática. Alguns dos principais autores que constituem 
o referencial teórico da pesquisa são Tardif, Perrenoud, Zeichner, Shön, Chartier, e Soares. A metodologia que está sendo 
utilizada é a da pesquisa colaborativa que utiliza observação participante, vídeo-formação, narrativas, entrevistas e diário de 
campo. As análises serão feitas por análise de conteúdo e de discurso. Os resultados obtidos são parciais devido à pesquisa 
estar em andamento. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, SABERES TEÓRICOS, SABERES PRÁTICOS 

TÍTULO: CONTEÚDOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DA LÍNGUA MATERNA PARA CRIANÇAS 
DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS
AUTOR(ES): ESTER ALMEIDA HELMER, DANITZA DIANDERAS DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho discute os resultados de duas investigações de mestrado cujo foco refere-se ao processo 
de aquisição da linguagem oral, da leitura e da escrita de crianças de seis anos de idade. Ao longo do segundo semestre de 
2007 foi oferecido um curso denominado “Letramento: reflexões sobre os saberes no primeiro ano do Ensino Fundamen-
tal” - PROEX/UFSCar. O curso objetivou formar um grupo colaborativo entre pesquisadoras e professoras do primeiro 
ano do Ensino Fundamental de nove anos, para discutir quais os conteúdos eram trabalhados e verificar a aprendizagem 
das crianças por meio de instrumentos avaliativos a serem elaborados coletivamente, tal como proposto na Metodolo-
gia Colaborativa. A primeira etapa dessa investigação consistiu em realizar entrevistas com docentes que lecionavam no 
primeiro ano. Questionou-se sobre os conteúdos que as docentes consideravam fundamentais de serem lecionados no 
primeiro ano. Durante o grupo de discussão, debateu-se sobre os conteúdos da língua materna ensinados pelas professo-
ras, confrontou-se com os indicados pelas políticas públicas, como também realizou-se estudos teóricos a respeito desses 
conteúdos. Na etapa seguinte, foi elaborado e aplicado instrumentos avaliativos a fim de refletir sobre as concepções de 
avaliação das participantes, as características atribuídas aos instrumentos avaliativos e as suas implicações para o processo 
de intervenção docente. As pesquisas revelaram que as professoras lecionavam uma maior quantidade de conteúdos do que 
os indicados nas propostas curriculares das políticas públicas, bem como a importância da sistematização dos instrumentos 
avaliativos como forma de sinalizar ao professor as necessidades discentes. Os resultados destes estudos serviram de base 
para fundamentar o planejamento e a ação da pesquisa que integra o projeto “Comunidades de Aprendizagem: aposta na 
qualidade da aprendizagem, na igualdade de diferenças e na democratização da gestão da escola”, financiado pela FAPESP 
e pelo CNPq, no eixo: “Aprendizagem da Leitura e da Escrita”.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, METODOLOGIA COLABORATIVA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LEITURA PARA ALÉM DAS LETRAS IMPRESSAS.
AUTOR(ES): FABIANA ANDREA DIAS JACOBIK 
RESUMO: O ato de leitura implica em desvendar as inúmeras relações que se estabelecem nos textos e através dos textos, 
descortinando os sentidos que se encontram para além das letras impressas. Todo ato de leitura é um ato de “re-conheci-
mento” de outras leituras que se escondem por trás de cada texto, de cada autor e de cada leitor. Neste sentido, a leitura 
é instrumento de formação de sujeitos num sentido amplo, não apenas nas capacidades de decodificação de palavras ou 
frases, e nem de aquisição de conhecimentos escolares. No entanto, há concepções que entendem a aprendizagem da leitura 
como um processo linear, como se fosse necessário às crianças aprenderem primeiro as habilidades de decodificação para, 
só então, participar de atos de leitura com compreensão. Mais ainda, há concepções que consideram que seja impossível 
aos sujeitos não alfabetizados, sua participação em situações significativas de leitura, com capacidade de compreensão e 
análise dos textos. Neste trabalho, pretende-se discutir o conceito de aprendizagem da leitura como um processo linear, da 
decodificação à compreensão, e debater pressupostos teóricos que sustentem a afirmação de que a compreensão leitora se 
constrói simultaneamente à capacidade de decodificação. Além disso, apresentar exemplos de situações de ensino e apren-
dizagem de leitura realizadas com crianças de primeiro ano de ensino fundamental, portanto, em processo de alfabetização, 
que levam em conta a importância do ensino de procedimentos de compreensão leitora e análise de textos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, COMPREENSÃO LEITORA, ENSINO E APRENDIZAGEM 

TÍTULO: PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO CRIOLLA: O LETRAMENTO CAMINHANDO JUNTO 
COM AS NARRATIVAS FEMININAS NA COMUNIDADE DO PARQUE DAS MISSõES
AUTOR(ES): FABIANA DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho faz parte dos resultados parciais de uma pesquisa que vem acontecendo junto ao Grupo 
de Pesquisa “Narrativas, memórias e atualização identitária em contextos educativos”, que funciona no Laboratório de 
Educação Imagem da Faculdade de Educação. Este grupo, neste momento, desenvolve o Projeto de Pesquisa “Narrativas, 
memórias e imagens da diáspora: práticas culturais afro-brasileiras em escolas públicas do Rio de Janeiro e seus praticantes”. 
O referido projeto tem como objetivo geral compreender as práticas culturais afro-brasileiras pelos sujeitos no cotidiano 
das escolas públicas do Rio de Janeiro. Sabemos que a escrita é um objeto cultural que cumpre distintas funções sociais e 
apresenta-se de maneira concreta, principalmente, nos ambientes urbanos, onde somos cercados de diferentes informa-
ções inseridas numa complexa rede de relações. Buscamos com esse trabalho, desenvolvido na comunidade do Parque das 
Missões em Duque de Caxias, trazer um relato de aquisição da escrita através das imagens utilizadas como objetos culturais 
alfabetizadores na formação do sujeito, apresentando como objetivo compreender o papel das imagens na aquisição da 
escrita, fazendo uso das narrativas dos sujeitos que ocupam aquele espaço. A fim de elencar as categorias de análise, efetiva-
se um recorte nas atividades estudadas, focando a confecção da aquisição da escrita pelo uso das imagens. Nessa análise 
ficou bastante evidente a influência da mídia na apropriação da leitura e da escrita. Por fim, a pesquisa vem mostrando que 
os objetos culturais, quando trabalhados significativamente pelo educador, permitem que sujeitos a margem da sociedade 
vejam mais do que breves informações, não se restringindo apenas à decodificação da palavra, mas, também, à formação 
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do indivíduo, ao desenvolvimento da leitura crítica e à emergência da construção da identidade. Pois as conseqüências dessa 
aquisição trazem a idéia de pertencimento segundo Bauman (2004) muito importante para se libertar da guetização. 
PALAVRAS-CHAVE: MULHERES NEGRAS, COMUNIDADE, LETRAMENTO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO: O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA NO LIVRO DIDÁTICO 
AUTOR(ES): FABIANA GIOVANI 
RESUMO: A comunicação tem por objetivo analisar uma unidade de trabalho referente ao ensino de escrita presente no livro 
didático ‘Alfabetização sem mistério’, escrito pelas autoras Avani Xavier e Sulamita Lima. Foi feita uma análise do capítulo ‘Recei-
tas’ com o objetivo de discutir questões da relação entre alguns fundamentos teóricos, metodológicos e lingüísticos da concepção 
vinculada pelas autoras no manual do professor, em que ocorre a proposta a ser trabalhada com as crianças. Do ponto de vista 
do ensino, a proposta das autoras representa um ideal didático. Concebem a educação como um componente de um conjunto 
de alternativas que buscam a construção de uma sociedade e de uma escola democráticas. Dentro desse contexto, acreditam que 
o ensino de Língua Portuguesa tem um papel importante na construção daquele tipo de sociedade e de escola, pois amplia as 
possibilidades do acesso ao saber, à participação política, bem como propicia maiores condições para que transformações sociais 
ocorram. Além disto, buscam superar algumas concepções comuns sobre a alfabetização, como a de que ler é simplesmente 
decodificar, converter letras em sons. A leitura como processo de compreensão parte da decodificação, mas precisa ir muito além 
disso. Os objetivos do ensino da leitura vão, pois, além do simples processo de alfabetizar. Nesse cenário mais abrangente, o livro 
traça um caminho metodológico que leva à construção de uma sociedade e de uma escola democráticas. Saindo da teoria, apre-
sentada nas instruções para o professor, nas ações em sala de aula, propõem atividades sem as práticas sociais recomendadas, por 
exemplo, sem indicar a realização de diálogos, tratando a classe como um grupo homogeneizado. Ao comparar as duas atitudes, 
teórica e prática, nota-se uma disparidade entre elas. E muitas ocasiões, a teoria não induz a uma prática democrática e as atividades 
desenvolvidas pelos alunos não se apóiam nas teorias apresentadas aos professores. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LEITURA/ESCRITA, LIVRO DIDÁTICO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: RELAÇõES ENTRE CRIANÇAS E LEITURA NO INÍCIO DA VIDA ESCOLAR
AUTOR(ES): FABIANA RODRIGUES CRUVINEL 
RESUMO: O objetivo desse trabalho é compartilhar resultados acerca de pesquisa sobre a apropriação da leitura na pers-
pectiva de crianças pré-escolares. Tem o intuito de investigar os conceitos que elas constroem em relação a essa atividade 
no curso do último ano da educação infantil, momento que se inicia de forma sistematizada o ensino da leitura na escola. 
Um estudo cuidadoso das relações que se estabelecem entre crianças e leitura no contexto escolar permite compreender, 
de forma mais aprofundada, como esta instituição interfere no processo de formação de leitores. Os estudos podem con-
tribuir para que a escola, como instituição, possa repensar políticas educacionais mais favoráveis e eficazes para o ensino da 
leitura como prática cultural. Nesse sentido, a pesquisa ocorreu em uma escola municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (anos iniciais) no Município de Marília-SP, Brasil. Partciparam como sujeitos 19 crianças com idade entre 5 
e 6 anos. Como instrumento para geração de dados fez-se uso de sessões de observação e entrevistas semi-estruturadas 
e análise documental (cadernos dos alunos e projeto educativo da unidade escolar). A análise dos dados aponta que as 
crianças entendem, no início do processo de escolarização, que a leitura é uma atividade cultural, mas a instituição de ensino 
costuma ignorar essa informação ao insistir em ensiná-la como uma atividade restrita à mera aquisição do sistema alfabético 
de escrita. Essa ação intencional da escola provoca o afastamento das crianças da atividade de ler como prática cultural.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, PRÁTICA CULTURAL 

TÍTULO: COMUNIDADE E ESCOLA: AS RELAÇõES ENTRE O CONTEXTO SOCIAL E A 
PROBLEMÁTICA DA REPETÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR.
AUTOR(ES): FABIO PEREIRA DA SILVA 
RESUMO: A problemática social que assola as comunidades carentes pode promover o distanciamento do conhecimento 
formal da língua escrita que encontramos na sala de aula em escolas da periferia. Este estudo apresenta as dificuldades 
encontradas no sentido de legitimar as políticas públicas para a educação brasileira no contexto de uma escola da rede 
pública estadual, localizada no município de Santa Maria, RS. Tem como objetivo estabelecer as relações entre as práticas 
pedagógicas utilizadas no ensino da lecto-escrita e a realidade social, econômica e cultural dos alunos que freqüentam as 
etapas iniciais do Ensino Fundamental, considerando as condições de acesso e permanência na escola. A abordagem me-
todológica baseia-se nos pressupostos de uma pesquisa qualitativa, apontando para as características de um estudo de caso 
que almeja descrever uma realidade específica. A pobreza, a fome e a falta de oportunidades são fatores que colaboram com 
o afastamento das crianças da escola e contribuem para a pseudo aprendizagem da leitura e da escrita, causando o baixo 
rendimento e a evasão. O deslocamento das crianças em geral se faz por trilhas no meio do cerro e matos das adjacências 
da comunidade, o que proporciona situações de risco por causa do difícil acesso. Em dias de chuva, quando as ruas ficam 
alagadas, é evidente o não comparecimento dos alunos provenientes dessa comunidade. Esses fatores são alguns dos 
problemas que encontramos e que contribuem fortemente para a exclusão dessas crianças, que não conseguem exercer a 
sua condição cidadã, o que nos leva a afirmar a importância de considerá-los nas propostas das políticas públicas para a 
educação, que visam superar a alfabetização funcional no país. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, POLÍTICAS PÚBLICAS, ALFABETIZAÇÃO 
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TÍTULO: HISTÓRIAS DE LEITURA: ORIENTAÇõES E PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO
AUTOR(ES): FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SOZZA 
RESUMO: Este artigo relata resultados de uma pesquisa cujos corpora constituíram-se de relatos/histórias pessoais de 
leitura de professoras, como reflexão sobre práticas de letramento literário, vivenciadas e relembradas em atividades sig-
nificativas na escola e fora dela. Seus objetivos foram: a) pesquisar de que forma professores de Língua Portuguesa leem 
textos literários e de que modo essa prática é influenciada pelas orientações de letramento vivenciadas durante sua história 
de leitura; b) realizar um estudo bibliográfico sobre conceitos de letramento e observar modulações aplicáveis aos estudos 
literários; c) verificar se a leitura literária desses sujeitos decorre ou não de orientações de letramento diversas ao longo da 
vida: família, igreja, escola, mídia e outras. Este trabalho analisou as orientações de letramento literário presentes nas histó-
rias de leitura de professores de Língua Portuguesa, como profissionais diretamente envolvidos na formação de leitores. A 
pesquisa desenvolvida utilizou uma abordagem qualitativa compreendida como uma atividade de investigação específica, 
cujo objetivo é atingir certa interpretação da realidade. Os corpora da pesquisa constituíram-se de cinco textos produzidos 
por professores do Estado do Paraná, sendo todos de um mesmo município. Os dados foram analisados com base em es-
tudos sobre o letramento. A partir dos anos 1980, as perspectivas psicológicas e históricas predominantes nos estudos e nas 
pesquisas sobre letramento somaram-se a uma perspectiva social e etnográfica. Além de novos princípios e pressupostos 
teóricos para análise do fenômeno, destacam-se dois pares de conceitos: os modelos de letramento, a saber, o autônomo 
e o ideológico, e os eventos e as práticas de letramento. O letramento literário é um recorte das ideias do letramento que 
consiste nos usos sociais do texto literário. Esperamos que os resultados deste trabalho corroborem a crítica e a reflexão e 
que os dados obtidos sirvam às discussões voltadas à temática do letramento literário e à formação de leitores.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS DE LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR, LETRAMENTO LITERÁRIO 

TÍTULO: A ARGUMENTAÇÃO NOS TEXTOS DE OPINIÃO PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO JORNAL 
ESCOLAR: ASPECTOS PROTOTÍPICOS E INTERACIONAIS
AUTOR(ES): FÁBIO DELANO VIDAL CARNEIRO 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar a argumentação presente nos textos de opinião dos alunos do 5º ano 
do Ensino Fundamental, no âmbito do jornal escolar “Primeiras Letras”, especificamente em relação às seqüências argumen-
tativas, analisando os aspectos prototípicos e dialógicos dessas seqüências. O Interacionismo Sociodiscursivo é a teoria que 
fundamenta o trabalho. Nesta concepção, os textos são a materialização lingüística das ações de linguagem, constituindo-se, 
portanto, em “produtos da atividade humana” (BRONCKART, 1999), em articulação com as redes de interesses, propósitos 
das relações e situações sociais que suscitam sua produção. O trabalho consistirá em um estudo comparativo-interpretativista 
de base etnometodológica, com base na análise do processo de produção e dos textos de opinião elaborados por alunos no 
5º ano do ensino fundamental, no âmbito do jornal escolar “Primeiras Letras”. A etnometodologia, mediante os conceitos 
por ela desenvolvidos, permite uma fundamentação epistemológica que abarque esse “agir linguageiro” (LEURQUIN, 2001; 
BRONCKART, 2008). O trabalho abrange escolas da rede pública e privada do Município de Fortaleza. Ao final da pesquisa, 
espera-se apresentar uma categorização completa dos textos de opinião presentes nos jornais escolares das escolas pesquisadas, 
contribuindo para a definição de sua estruturação, considerando suas condições de produção, e possibilitando a análise de 
outras experiências similares referentes ao ensino da Língua Portuguesa, no que tange ao trabalho com gêneros na escola. No 
momento serão apresentados os dados coletados na fase inicial da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO DE OPINIÃO, ARGUMENTAÇÃO, PROTOTIPICIDADE 

TÍTULO: A LEITURA E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO.
AUTOR(ES): FÉ DE SOUZA FREITAS. 
RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de pesquisa analisar e refletir a respeito dos processos de leitura e de letra-
mento desenvolvidos na sala de aula e em meios populares, investigando as práticas sociais de leitura que fazem parte do con-
texto dos alunos e suas relações com as práticas desenvolvidas numa escola de periferia na cidade de Três Lagoas – MS. Somos 
sabedores de que a escola é uma instituição social e como tal tem por finalidade promover a educação em consonância com a 
família, considerando os eventos de letramento ocorridos no contexto não formal. Para dar conta de tais objetivos propomos 
um estudo de caso onde os dados coletados serão transcritos, interpretados e analisados sob a perspectiva de uma metodologia 
de abordagem qualitativa. Como fonte de coleta de dados temos usado a observação in loco participante na casa dos alunos, 
investigando os instrumentos de leitura utilizados no cotidiano familiar e no contexto escolar. O registro no diário de campo; 
a análise dos aspectos que norteiam o trabalho do professor, por meio de entrevista e análise documental tais como: projeto 
político pedagógico, regimento escolar, projetos pedagógicos, fichas individuais de alunos, planejamento curricular, planos de 
aula, e outros documentos que podem surgir durante esta fase da pesquisa. Acreditamos que necessário se faz um estudo sobre 
o papel do educador e de seus processos para compreender a transformação da escolarização tanto dentro das escolas quanto 
nos meios populares, nos âmbitos intra e extra-escolares, bem como as contribuições e a qualidade das interações entre família 
e escola no processo de letramento, uma vez que o contexto familiar está intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento da 
criança, considerando família e escola responsáveis pela transmissão cultural e construção de saberes. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICAS DE LETRAMENTO, EDUCAÇÃO NÃO FORMAL. 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: MEDIAÇÃO, CADÊNCIA, RITMO E MOMENTO OPORTUNO: O USO DO TEMPO POR 
UMA ALFABETIZADORA EXPERIENTE
AUTOR(ES): FLAVIA ANASTÁCIO DE PAULA 
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de doutorado sobre as relações de ensino no aprendizado da língua escrita e os usos 
dos tempos escolares para tal. A pesquisa etnográfica é a opção metodológica utilizada. Foi realizado estudo de caso em 
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uma escola municipal de Cascavel-PR. A coleta de dados envolveu a observação semanal, o acompanhamento das aulas, 
registro em caderno de campo durante dois anos (novembro de 2003/2005) e observação esporádica, conversas informais, 
entrevistas (2006/2007). Para subsidiar o trabalho investigativo foram conduzidas reflexões sobre: o professor alfabetiza-
dor (Soares, 2004; Guedes-Pinto, 2002); o tempo como ordenador e regulador das atividades sociais (Elias, 1998); o ensino 
e as astúcias de uma professora para organizar, distribuir, encadear; ritmar e criar o tempo oportuno (Heller, 1992; Certeau, 
1994) e Vigostki (1994, 2000), para possibilitar a compreensão de apropriação e aprendizado. O docente trabalha dentro de 
uma organização temporal e aprender a relacionar-se com ela consiste em um dos elementos constitutivos de sua trajetória 
profissional. A professora em compromisso com os alunos sobre o ensino do conhecimento sistematizado, destina um 
tempo cronológico maior reinventando formas de distribuição e encadeamento do tempo escolar de forma adequada aos 
seus objetivos e atendendo as características e heterogeneidades dos alunos. O tempo “essa categoria abstrata em nós en-
tranhada, se faz visível nas marcas (...) o tempo nos constitui” (Fontana, 2003) integra-se por mediação e apropriação à per-
sonalidade modelando complexos processos de sincronização, planejamento, mediação e encaixe temporal das atividades 
sociais. Assim na busca de compreender alfabetizadoras experientes indicamos que a adesão a “nova” uma metodologia de 
alfabetização (ou a adesão a um novo discurso acadêmico sobre alfabetização e letramento) não significa, na prática, abrir 
mão de outra, elas convivem como não excludentes dentro de uma mesma história de formação.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MEDIAÇÃO, TEMPO 

TÍTULO: DIFERENTES TEXTOS E (CON)TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): FLÁVIA FERREIRA DE CASTILHO, VALÉRIA MONÇAO VASCONCELLOS 
RESUMO: Este trabalho busca refletir sobre a importância do gênero textual poesia na prática de alfabetização desenvol-
vida, sobretudo, com crianças. Nas últimas décadas, com o avanço das pesquisas no campo da alfabetização/letramento, 
descobrimos que a aprendizagem da língua não é uma questão de memória, mas de cognição e que a escrita é um objeto da 
cultura, e não um produto escolar. As contribuições oriundas do campo da psicologia, sobretudo de Emilia Ferreiro, pro-
vocaram importantes mudanças paradigmáticas no campo da alfabetização, mas concordamos com Magda Soares quando 
afirma que, ao se privilegiar a faceta psicológica da alfabetização, obscureceu-se sua faceta lingüística – fonética e fonológi-
ca. Para Soares (2004) é preciso reinventar a alfabetização retomando sua especificidade lingüística, sem que isso represente 
um retorno aos métodos tradicionais, e destacar a importância de que esta se desenvolva num contexto de letramento. 
Acreditamos que esta especificidade da alfabetização pode ser retomada/explorada com textos da cultura em que está 
inserida a criança, de variados gêneros, como as histórias infantis, lendas, parlendas, quadrinhas, histórias em quadrinhos 
dentre outros e, destacamos como fundamental, o trabalho com os textos que possibilitem a exploração das rimas. A partir 
desta perspectiva objetivamos desenvolver em nossos alunos o gosto pela leitura e escrita em uma articulação dinâmica 
possibilitando-os descobrir não só as regras do funcionamento da escrita, mas sua função social. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, (CON) TEXTOS 

TÍTULO: LEITURA E LETRAMENTO NA ESCOLA: REFLEXõES E PROPOSTAS
AUTOR(ES): FLÁVIA FERREIRA DE PAULA 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir o ensino de leitura e letramento na escola com base no estudo de es-
pecialistas na área, tais como Azevedo (2004), Fernandes (2007a, 2007b), Fiorin (2007), Freire (2000), Kato (1995), Kleiman 
(2002a, 2002b, 2005), Lajolo (2007), Leffa (1996), Scholze & Rosing (2007), Soares (2003, 2004), Solé (1998), entre outros. 
A pesquisa parte de uma reflexão sobre a importância do ato de ler na sociedade atual e uma discussão sobre resultados de 
importantes exames de proficiência (PISA, SAEB) e pesquisa (INAF) em Língua Portuguesa e leitura no Brasil nos últimos 
anos. Ao lado disso, são apresentadas algumas concepções de leitura e informações sobre pesquisa em leitura no Brasil. Em 
seguida, são abordados os conceitos de alfabetização e letramento, no que diz respeito ao que há de convergente e divergen-
te nos dois processos. Também é discutida a importância dos mediadores de leitura na formação de leitores, principalmente 
os papéis da escola e do professor nesse processo. São apontados, a seguir, problemas no ensino de leitura e letramento na 
escola, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura. Por último, são propostas formas de trabalho com 
a leitura na escola – a leitura literária, o ensino de língua portuguesa e de estratégias de leitura – para que se formem leitores 
proficientes e se caminhe em direção ao letramento dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO, ESCOLA 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE ALFABETIZAÇÃO E INFÂNCIA QUE PERMEARAM A PROPOSTA DE 
TRABALHO PARA CRIANÇAS DE SEIS ANOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DE NOVE ANOS EM RIO GRANDE (RS) 
AUTOR(ES): GABRIELA NOGUEIRA, CAROLINE BRAGA MICHEL 
RESUMO: Esse trabalho faz parte de um amplo projeto de pesquisa denominado A implantação do ensino fundamental de 
nove anos em municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul (FaE/UFPel/CNPq). Nesta comunicação, especificamente, 
problematizamos as concepções de alfabetização e infância que permearam a proposta de trabalho para as crianças de seis 
anos na rede municipal da cidade do Rio Grande (RS), em 2006, ano da implementação do ensino fundamental de nove anos 
na localidade. Para tanto, analisamos os documentos disponibilizados pelo MEC, o Projeto de Curso de Capacitação para os 
professores do 1º ano, elaborado pela Assessora Pedagógica do município, os Planos de Trabalho de três escolas, o Diário de 
Classe de uma professora de 1º ano e as entrevistas com a equipe pedagógica da SMEC-RG. Corroboraram para a análise os 
seguintes autores: FARIA (2005 e 2007), KRAMER (2002), SOARES (1998, 1999), FERREIRO e TEBEROSKY (1985), 
JUNQUEIRA FILHO (2003), SARMENTO (2003), entre outros. A partir das reflexões realizadas, consideramos que há 
consonância entre a proposta do MEC e do Curso de Capacitação realizado pela SMEC. Ambos sugerem uma reorganização 
da prática pedagógica enfocando o letramento e a alfabetização em uma perspectiva lúdica e o respeito às características da 
infância no contexto escolar. Os Planos de Trabalho das três escolas, têm diferentes configurações, dois são organizados por 
objetivos e um por temáticas. Contudo, é possível perceber que todas as propostas privilegiam a alfabetização, a matemática e 
os aspectos comportamentais. Analisando os registros no Diário de Classe, foi possível inferir sobre concepções de alfabetiza-
ção e infância através de uma proposta de trabalho coletivo e interativo entre as crianças, desenvolvida no decorrer de 2006. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS, ALFABETIZAÇÃO, INFÂNCIA 
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TÍTULO: GRAU DE INSTRUÇÃO E ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR MÃES PARA LETRAR SEU 
FILHOS PEQUENOS: POSSÍVEIS RELAÇõES
AUTOR(ES): GABRIELLY DE ALMEIDA RIBEIRO 
RESUMO: Objetivamos com esse trabalho investigar e catalogar o nível de instrução de cinco mães participantes do 
projeto Mães, crianças e livros: investigando práticas de letramento em meios populares. Além disso, pretendemos também 
descobrir as estratégias de letramento mais freqüentem utilizadas por estas mães como forma de letrar seus filhos peque-
nos. Para tal objetivo trabalhamos com uma pesquisa de cunho qualitativo em uma abordagem que nos dá uma estreita 
ligação com os sujeitos da pesquisa. Com isso foram elaborados um roteiro de observação, o questionário aplicado e o 
roteiro das entrevistas, os quais foram usados como instrumentos para coleta de dados. As análises dos questionários apli-
cados a todas as mães participantes do projeto – 17 no total – nos indicaram que o menor grau de instrução corresponde à 
antiga quarta série primária (3 mães), e que há oito mães que freqüentaram os anos finais do ensino fundamental, duas que 
possuem o ensino médio incompleto e três com o ensino médio completo, e a partir disso realizamos a seleção daquelas 
que seriam entrevistadas. As entrevistas nos apontaram que no meio de mães com diferentes níveis de escolarização há uma 
diversidade de estratégias de letramento utilizadas de forma intencional ou não para letrar as crianças.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ESCOLARIZAÇÃO, CAMADAS POPULARES 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 17
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: EDUCAÇÃO: DA ALFABETIZAÇÃO AO LETRAMENTO
AUTOR(ES): GILVÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GONZALEZ 
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões oriundas da minha monografia de especialização na área de Letras, 
mais precisamente área de Lingüística. Seu objetivo foi investigar as relações entre alfabetização e letramento, propiciando 
condições de aprofundamento conforme seus interesses e necessidades no campo da educação, fazendo um estudo desde o 
Brasil-Colônia até o ideal republicano de educação para o povo. Embora alfabetização não seja pré-requisito para letramen-
to, este está relacionado com a aquisição, utilização e funções da leitura e escrita em sociedades letradas, como habilidades 
e conhecimentos que precisam ser ensinados e aprendidos, estando relacionado também com a escolarização e a educação 
e abrangendo processos educativos que ocorrem em situações tanto escolares quanto não-escolares. São, portanto, fenô-
menos, ainda, complexos que mantêm, entre si, relações também, ainda, complexas. Partindo de uma análise bibliográfica, 
a opção foi por apresentar uma síntese das principais questões envolvidas, analfabetismo, alfabetização e letramento, utili-
zando, para tanto, dados e informações obtidos em diferentes fontes de consulta: documentos oficiais, dicionários gerais 
e técnicos, textos de história da educação e da alfabetização e textos acadêmicos produzidos por pesquisadores brasileiros. 
Partindo desses pressupostos constatamos que a educação e letramento possuem conceitos e práticas inter-relacionadas 
e complementares entre si. Além da contribuição para a reflexão sobre problemas culturais e sociais mais amplos, entre o 
conceito de letramento, que abrange os usos e funções sociais da leitura e da escrita em uma sociedade letrada, e o conceito 
de educação, que abrange processos educativos que ocorrem não apenas em situação escolar, mas também em situações 
não-escolares, vêm-se evidenciando uma relação bastante fecunda e promissora, no sentido de avanços na conquista de 
direitos humanos básicos e que devem ser distribuídos igualmente entre todos, para o exercício pleno da cidadania. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO 

TÍTULO: O PROFESSOR E A CONSTRUÇÃO DE AUTORIA EM REGISTROS REFLEXIVOS.
AUTOR(ES): GLÁUCIA ULTIMIA COLUCCINI MORETO, ELISABETE PIMENTEL 
RESUMO: Essa comunicação tem por objetivo relatar nossas análises a partir da atuação como formadoras no curso 
“Letra e Vida”, para professores alfabetizadores, desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Campinas desde 2006. 
Desta experiência, levantaremos alguns aspectos relacionados ao processo de construção de novas práticas na constituição 
de autoria de registros reflexivos. Um dos instrumentos para compreender o processo de transformação são os registros 
reflexivos realizados pelos professores ao longo do curso. Esses relatos indicam o movimento nos processos de aprendiza-
gem por parte dos docentes: a relutância inicial por escrever suas reflexões e ser avaliado pelas formadoras; a dificuldade em 
refletir sobre sua própria prática, centrando-se inicialmente em relatos mais descritivos; o aperfeiçoamento gradativo dos 
registros, demonstrando maior confiança na relação com as formadoras e com o próprio trabalho. O curso propõe uma 
metodologia que exige intervenção sistemática e planejada do professor, intervenção essa que se inicia no planejamento 
das atividades, passa pela organização atenta de agrupamentos e culmina na interação com os alunos centrada em questões 
problematizadoras para instigá-los à reflexão sobre a linguagem. Esse processo de intervenção tem sido um grande desafio 
para o professor. Como ele se sente diante desta forma de atuação mais planejada e reflexiva? Como se apropria dessas prá-
ticas e quais movimentos faz para entendê-las? Como essas atividades se ancoram no seu repertório teórico e que conexões 
faz com as que já realiza? São questões cujas respostas colaboram para compreensão de como se dão as mudanças de prá-
ticas docentes, baseada em novos referenciais teóricos. Essas transformações gradativas do professor são acompanhadas 
pelas mudanças também nos registros escritos, que vão se constituindo em textos de autoria revelando maior subjetividade 
e vínculo com a própria escrita.
PALAVRAS-CHAVE: AUTORIA, REGISTRO REFLEXIVO, PRÁTICAS DOCENTES 
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TÍTULO: REMINISCÊNCIAS DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA 
UAB/FURG: NOSSA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE NA EAD
AUTOR(ES): HELENARA PLASZEWSKI FACIN, CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS, SILVANA MARIA 
BELLÉ ZASSO 
RESUMO: Este relato emerge de nosso trabalho enquanto Tutora e Professoras a Distância, na disciplina de Alfabetiza-
ção e Letramento I. Essa disciplina faz parte do Curso de Pedagogia-Licenciatura, na modalidade a distância, da Universida-
de Federal do Rio Grande (FURG), vinculado ao Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), no Pólo de Santa Vitória 
do Palmar. Se constitui de uma análise do movimento de ressignificação dos saberes e da reconstrução das práticas docen-
tes através das lembranças do processo de alfabetização dos alunos. O procedimento de ensino foi pautado em narrativas 
escritas, por partilharmos da concepção de que tal princípio teórico e metodológico engendra condições favoráveis ao pro-
cesso de formação e de autoformação de professores, o qual toma a experiência do sujeito como fonte de conhecimento e 
de formação. Consideramos, ao trabalhar com o processo de alfabetização, a idéia de que os alunos em formação têm um 
conhecimento sobre leitura e escrita que foi se constituindo nas experiências do processo de alfabetização de cada sujeito. 
O nosso trabalho é trazer à tona estas concepções para refletir, problematizar e reconstruir seus saberes e práticas. Por fim, 
foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, enriquecedora formação, ao conhecer a história e o processo de escolarização 
dos alunos, pois o ato de buscar no passado as histórias, selecionando recordações, sentimentos, experiências vividas, os 
modelos e estratégias de ensino são fundamentais para contribuir na formação inicial e continuada de professores, porque 
os inúmeros saberes aprendidos através das vivências possibilitam uma ação reflexiva sobre as futuras práticas, que estão 
enraizadas em nosso discurso pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

TÍTULO: AS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DAS ESCOLAS RURAIS NO INTERIOR DO RIO 
GRANDE DO SUL: REFLEXõES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): HELENISE SANGOI ANTUNES 
RESUMO: Este estudo foi elaborado com o objetivo de conhecer os processos formativos e as lembranças escolares das 
alfabetizadoras das escolas rurais sobre a alfabetização. Neste sentido, fundamentou-se esta investigação nos estudos sobre 
a alfabetização e a história da alfabetização em Frade (2007); Frade; Maciel(2006), Mortatti(2000, 2000ª, 2006), Peres(2007), 
Peres; Tambara(2003), Trindade (2007), sobre escolas rurais em Amiguinho(2008), Canário (2008) e Caldart(2000). Além 
disso, sobre a memória docente em Bergson(1999), Bosi(1999), Le Goff(1996), Mignott(2000) que estão contribuindo para 
as reflexões propostas nesta investigação. Este estudo está fundamentado numa metodologia qualitativa baseada nos estu-
dos de Bogdan; Biklen (1994) e foi implementado por meio de entrevistas semi-estruturadas, de relatos autobiográficos e 
de registros em diário de campo com treze alfabetizadoras das escolas rurais do interior do Rio Grande do Sul. Das profes-
soras participantes da pesquisa, dez (10) possuem curso de pós-graduação, principalmente especialização em alfabetização, 
e o tempo de exercício profissional, enquanto alfabetizadoras das escolas rurais, está compreendido entre vinte e dois (22) 
e vinte e seis (26) anos de exercício profissional. Sendo assim, buscou-se estabelecer um diálogo com os participantes da 
pesquisa, penetrando na dimensão simbólica de suas falas e escritas autobiográficas. Nesse processo, o sujeito entrevistado 
configura-se como um ser humano convidado a contar sobre suas histórias de vida acerca das memórias de como aprende-
ram a ler e a escrever e, após tornarem-se professoras, como alfabetizam os seus alunos. Neste sentido, dentre os resultados 
alcançados está a aproximação de uma parte da história da alfabetização que se encontrava presente nas recordações das 
alfabetizadoras de 13 (treze) escolas rurais no interior do Rio Grande do Sul/RS.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, MEMÓRIA 

TÍTULO: “MEU TRABALHO TEM UM ÚNICO OBJETIVO’ É FAZER COM QUE O ALUNO TENHA 
RECURSOS CADA VEZ MAIS AMPLOS PRA CONSEGUIR SE EXPRESSAR”: UMA OLHAR PARA AS 
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE
AUTOR(ES): HENRIETTE LUISE STEUCK 
RESUMO: Nas últimas décadas, tem-se discutido a respeito do trabalho com a leitura e escrita na sala de aula. É nesse 
contexto que nasceu, em 2004, um projeto de pesquisa que foi tendo desdobramentos nos anos seguintes. Dentre os focos 
investigativos, está o papel da universidade e os ecos de sua formação na prática pedagógica. Os objetivos, aqui elencados, 
são: analisar as práticas de leitura e escrita que os egressos do curso de Letras de uma universidade do Vale do Itajaí/SC 
desenvolvem em suas aulas de língua portuguesa; depreender como se dá a transposição didática da teoria estudada na 
universidade para a sala de aula. É uma pesquisa de cunho qualitativo com foco no viés enunciativo de Bakhtin por abarcar 
a questão dialógica da linguagem. Os sujeitos são professores de Língua Portuguesa, formados pelo curso de Letras no 
período de 1993 a 2008. Para este momento, selecionamos apenas os sujeitos que refletiram sobre as práticas de leitura e es-
crita de suas aulas. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas não-diretivas gravadas. Os registros oportunizaram 
a compreensão de que os sujeitos estruturam suas aulas levando em consideração a questão dos gêneros discursivos que 
lhes foi apresentada ainda na graduação. Os sujeitos enunciam que consideram, em suas aulas de leitura e produção textual, 
o interesse dos alunos proporcionando-lhes práticas de leitura e escrita relacionadas com as necessidades de cada um. Foi 
possível ainda identificar uma concepção de linguagem dialógica, tal qual apresenta Bakhtin. Desse modo, analisando as 
atividades escolares mencionadas pelos sujeitos, depreende-se que existe a possibilidade de transpor os conceitos teóricos 
para a prática de sala de aula, o que implica um repensar acerca da unidade de ensino eleita e das relações sociais que se 
impõem quando a linguagem é concebida como prática social.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA, PRÁTICAS SOCIAIS, PROFESSORES 
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SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 18
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: CAMINHOS INVESTIGATIVOS DOS RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇõES DA ÁREA 
DE ALFABETIZAÇÃO EM ANÁLISE 
AUTOR(ES): IOLE MARIA FAVIERO TRINDADE 
RESUMO: Ao considerar que os olhares lançados sobre determinados temas constituem os problemas que orientam 
a produção de pesquisas acadêmicas, este trabalho pretende localizar marcas de tais práticas de pesquisa na produção do 
texto resumitivo de dissertações e teses gaúchas na área da alfabetização do período de 1975 a 2006. Tal delimitação do 
período decorre de duas datas: a da primeira tese gaúcha e do início de projeto de pesquisa em andamento a que se vincula 
este trabalho. Se, inicialmente, tais olhares se voltaram para a macro e microestrutura dos resumos com vistas a mapear uma 
trajetória da produção acadêmica gaúcha, os mesmos propiciaram que outros caminhos investigativos fossem construídos: 
como o de buscar entender a estrutura desses textos acadêmicos. Um dos estudos, a análise dos resumos enquanto gênero 
textual e discursivo, possibilitou a discussão das partes que compõem esse tipo de texto, assim como da visibilidade de de-
terminados discursos, que ganham hegemonia nas pesquisas por um determinado tempo, passando a competir com outros, 
que podem vir a se tornar tão ou mais hegemônicos ou, mesmo, permanecer como raridades. O cruzamento dos dois tipos 
de análise – o da estrutura desse tipo de texto e o do seu conteúdo discursivo –, parecem evidenciar o quanto tais práticas 
de pesquisa são marcadas pela linguagem, cabendo a este trabalho sua discussão. Resumos que, aparentemente, não teriam 
uma ou mais das partes essenciais desse tipo de texto, quais sejam – objetivo, metodologia, resultados e conclusões – são, 
então, examinados com vistas a verificar um possível nexo com práticas de pesquisa que orientam a produção dos textos 
originais – teses e dissertações – de tais textos resumitivos. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, ESTADO DO CONHECIMENTO, RIO GRANDE DO SUL 

TÍTULO: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LECTO-ESCRITA BASEADO EM 
ATIVIDADES LÚDICAS 
AUTOR(ES): ISABEL LAZZARI HAMANN 
RESUMO: Esse trabalho é resultado de uma experiência realizada em uma escola estadual de Santa Maria/RS, através 
do projeto denominado: “Estabelecendo uma relação dialética entre os saberes e as práticas dos anos iniciais do ensino 
fundamental: em busca de um currículo permeado pela qualificação do ensino-aprendizagem”. As atividades foram de-
senvolvidas com crianças que apresentaram dificuldades de aprendizagem, na faixa etária dos oito aos treze anos de idade 
que cursavam da primeira à quarta série do Ensino Fundamental. Os encontros ocorriam três vezes por semana, durante 
duas horas, no turno da manha, onde eram desenvolvidas atividades lúdicas, tais como: produção textual através de filmes, 
histórias e músicas, jogos e brincadeiras. Tem por objetivo compreender como uma metodologia alternativa influencia no 
processo de ensino-aprendizagem da lecto-escrita. A metodologia adotada parte de uma abordagem qualitativa baseada na 
epistemologia do conhecimento, através de estudos da teoria de Jean Piaget, Paulo Freire e Fernando Becker. Como con-
clusão observa-se que um espaço alternativo dentro da escola em que os alunos sejam sujeitos do seu processo educativo 
e, tenham consciência de suas próprias ações, resulta na efetiva aprendizagem da lecto-escrita, ampliando conhecimentos e 
sanando possíveis dificuldades, resultando desta forma, no desenvolvimento integral do aluno. 
PALAVRAS-CHAVE: LECTO-ESCRITA, LÚDICO, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: O LETRAMENTO ESCOLAR: ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E ENUNCIATIVOS
AUTOR(ES): IVETE JANICE DE OLIVEIRA BROTTO 
RESUMO: O letramento é um tema que tem sido recorrentemente abordado em estudos relacionados à alfabetização 
escolar. A necessidade de a alfabetização escolar propiciar aos sujeitos um domínio da língua materna que se estenda para 
além da própria escola, é o principal elemento que articula as discussões em torno do letramento. Neste artigo, por meio da 
pesquisa bibliográfica como metodologia, objetiva-se situar historicamente os eventos e as discussões, ocorridos a partir da 
década de 1980, que possibilitaram a colocação em pauta das dificuldades e dos fracassos em alfabetização. Nesse período, 
o contexto brasileiro passa por uma série de mudanças político-estruturais, e a educação, como não poderia deixar de ser, 
reflete e refrata esse momento. Educadores e outros intelectuais têm espaço para se organizarem em torno de associações 
docentes e discutirem amplamente acerca das dificuldades pelas quais passa a escola. Nesse processo de discussão e denún-
cias, a inserção do tema letramento no debate educacional começa a despontar. Estudiosos da educação e da linguagem 
produzem, então, outros entendimentos conceituais, teóricos e metodológicos na direção de uma nova compreensão da 
alfabetização, na perspectiva do letramento. Como conclusão deste artigo destacam-se algumas questões que visam a 
problematizar o objeto do letramento na sua relação com o objeto de ensino da alfabetização e a questão fundamental das 
concepções de linguagem presentes nas práticas alfabetizadoras escolares.
PALAVRAS-CHAVE: CONTEXTO HISTÓRICO-ENUNCIATIVO, ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR, LETRAMENTO 
ESCOLAR 

TÍTULO: AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA A PARTIR DOS PERSONAGENS DA TURMA 
DA MÔNICA - IZABEL CRISTINA MENDEL DE SOUZA, PROFESSORA ALFABETIZADORA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ
AUTOR(ES): IZABEL CRISTINA MENDEL SOUZA 
RESUMO: Este trabalho apresenta o Projeto “Alfabetização com a Turma da Mônica” em andamento nas turmas de 1º 
ano de escolaridade, da E. M. Albertina Campos, localizada no Município de São Gonçalo – RJ. A partir da demanda tra-
zida pelo grupo de Professoras Alfabetizadoras, de tornar a ação pedagógica mais significativa e as aulas mais envolventes, 
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nasceu a proposta de convidar os personagens da Turma da Mônica para serem os elementos motivadores e facilitadores 
do processo de aquisição da leitura e da escrita, partindo de histórias em quadrinhos, desenhos, jogos e vídeos desses perso-
nagens, que já fazem parte do cotidiano de nosso alunado e que muito os interessa. Por acreditarmos ser uma estratégia para 
enfrentar o desafio de alfabetizar letrando, de forma articulada e simultânea, toda Equipe Técnico-Pedagógica da escola 
uniu esforços para fazer deste trabalho um espaço de formação e ampliação de conhecimentos, não só de nossos alunos, 
mas também de todos os envolvidos no processo educativo. Algumas atividades foram criadas por nós, outras foram 
coletâneas de sites, sugestões de colegas e trabalhos realizados em outras escolas. Portanto, o projeto foi elaborado através 
de um exercício de criação, pesquisa, apoio e discussão coletiva. Certos de necessitarmos de apoio teórico e de avaliação 
constante de nossa práxis, buscamos inspiração em alguns textos da Professora Cecília Goulart e também no diálogo com 
vários outros autores, tais como: Ana Teberosky, Emília Ferreiro e Magda Soares.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: ENTRE A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO: CONTRIBUIÇõES DO DESIGN NA 
LEITURA
AUTOR(ES): JACKELINE LIMA FARBIARZ, ALEXANDRE FARBIARZ 
RESUMO: O atual primeiro ano do ensino fundamental das escolas brasileiras (ex-classe de alfabetização) traz para o 
iniciante leitor aprendiz o desafio de ler diferentes tipos de letras. De início a própria letra de forma, a seguir a própria letra 
cursiva e, entremeando o processo, as letras de forma e cursiva dos amigos de sala, e da professora. No somatório de tipos 
de letras concretiza-se a sensação de leitura sendo consolidada. Com o tempo, o pequeno aprendiz deixa de considerar ser 
suficiente ler o caderno ou o quadro, passando a querer ler o livro, objeto que o torna especial, igual ao adulto, objeto que 
traz para si o status de leitor. O objetivo do presente artigo consiste em ressaltar a importância de um projeto de leitura que 
valorize não apenas os conteúdos verbais, mas também os conteúdos não verbais, a relação fabular-icônica no primeiro ano 
do ensino fundamental, ou em um momento em que alfabetização e letramento se encontram. Partimos do pressuposto 
de que quando o pequeno aprendiz atinge a etapa da leitura do livro, o Design, como campo de conhecimento, assume um 
papel de grande importância no desenvolvimento da tecnologia do ler e escrever. Constatamos a partir do evento Paixão 
de Ler, promovido pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que mesmo em processo satisfatório tanto de letramento 
quanto de alfabetização, o pequeno aprendiz pode retornar rapidamente a condição de “analfabeto” quando diante de 
livros cujas manchas gráficas, ilustrações e tipografias não são condizentes com o seu processo de aquisição de conheci-
mento. Concluímos que os agentes formadores da leitura de nosso país (essencialmente os pais e os professores) não foram 
preparados para atuar no sentido de propiciar o alfabetismo visual o que gera propicia incoerências quando da escolha dos 
livros que serão disponibilizados para o leitor aprendiz. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM VISUAL, RECEPÇÃO, LETRAMENTO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 19
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: LEITURAS DO PROFESSOR E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM UM CONTEXTO ESCOLAR: 
UMA ANÁLISE DISCURSIVA
AUTOR(ES): JACQUELINE MEIRELES RONCONI 
RESUMO: Nossa pesquisa busca saber a relação que os professores estabelecem com a leitura, se eles se entendem como 
sujeitos capazes de produzir sentidos e se, ao longo de sua vida profissional, eles têm ocupado o lugar de “intérprete”, 
ou seja, daquele que tem o direito de atribuir sentidos, isto é, a quem só é permitido exercer o trabalho de sustentação 
de sentidos, conforme Pêcheux (1997). Investigamos em que medida estes fatores ecoam e repercutem em seu trabalho 
pedagógico escolar. Para concretizar nossa pesquisa, fundamentamo-nos nos postulados teórico-metodológicos da Análise 
do Discurso de “linha” francesa (de ora em diante A.D.), e na teoria Sócio-Histórica do Letramento, tal como pensada 
por Tfouni (1995). Nosso corpus é constituído por entrevistas semi-estruturadas realizadas com cinco professoras de duas 
diferentes escolas públicas, professoras que ministram aulas para as quartas-séries do ensino fundamental. Essas entrevistas 
foram gravadas em áudio e transcritas literalmente pela própria pesquisadora, além disso, coletamos depoimentos escritos 
desses educadores que foram obtidos através de um questionário. Observamos as aulas desses professores durante o pe-
ríodo de tempo correspondente a uma semana, totalizando assim vinte e cinco horas registradas em um diário de campo. 
O material didático utilizado pelos professores para o preparo das aulas de língua portuguesa, (livros infantis, gibis, textos 
fotocopiados, livros didáticos etc.), também é objeto de análise, além de algumas produções de textos feitas pelos alunos 
dessas professoras. Os resultados parciais apontam que, dentre outras questões, há educadores que não incentivam nem 
estimulam seus alunos a ler, muito menos lhes proporcionam condições e oportunidades para realizar leituras críticas, que 
poderiam ser feitas sob o signo da curiosidade e do questionamento, leituras que levassem os educandos a aprender a pen-
sar, duvidar do que lêem, construir idéias, argumentos e ocupar a posição de “intérprete historicizado”. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR, LEITURA, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: REPENSANDO AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO A PARTIR DO 
CONVÊNIO INTERINSTITUCIONAL DA REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES 
AUTOR(ES): JAMILY CHARÃO VARGAS 
RESUMO: No ano de 2006, através do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização 
(GEPFICA), da Universidade Federal de Santa Maria/RS, coordenado pela professora Helenise Sangoi Antunes, realizou-
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se o Convênio Interinstitucional com o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Universidade Federal de 
Minas Gerais/MG. O convênio incluiu a UFSM na Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, financiada 
pelo Ministério de Educação e Cultura. O trabalho desenvolvido a partir deste convênio consiste na formação continuada 
de professores do RS para a prática de alfabetização e letramento no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 
Assim, procura-se abordar os desafios atuais para implementação de uma proposta de alfabetização; reconstruir os concei-
tos sobre alfabetização e letramento; delinear capacidades para a construção da leitura e da escrita; propor uma avaliação 
diagnóstica da alfabetização; bem como elaborar atividades para desenvolver estas capacidades e esta avaliação. A partir 
do “Curso de Formação de Formadores para as coleções Instrumentos de Alfabetização e Alfabetização e Letramento”, 
promovido pela UFMG, foram capacitados tutores/formadores da UFSM para desenvolver as ações da Rede Nacional no 
RS. No ano de 2007, os tutores/formadores participaram de Cursos de Formação de Professores, capacitando professores 
dos municípios de Santa Maria (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Formigueiro (RS) e Vila Nova do Sul (RS). No ano de 2008 
as ações foram ampliadas para os municípios de Itaara (RS), São Pedro do Sul (RS), Restinga Seca (RS), São Borja (RS) e 
Itaqui (RS), perfazendo um total de 300 alfabetizadores capacitados, promovendo como ação paralela, a qualificação destes 
professores e a organização do Dossiê sobre Alfabetização e Letramento (2007) e dos I e II Seminários Nacionais de For-
mação de Professores. A continuidade deste trabalho deve-se à importância de aprofundar os estudos sobre a alfabetização 
e do letramento.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: LETRAMENTO:LEITURA DE MUNDO *O CONHECIMENTO DAS LETRAS E LENDO O 
MUNDO. 
AUTOR(ES): JANAÍNA GLEICE GOMES FERREIRA 
RESUMO: É possível perceber que a alfabetização não ocorre apenas em um ano; de maneira errônea vem se crendo 
que é possível formar leitores em apenas um ano,entretanto sabemos que o leitor é formado ao longo de todo o processo 
de ensino aprendizagem da educação básica.A partir daí surgiram os termos analfabetos funcionais,letrado e iletrado. 
Vemos também que o problema não estaria centrado apenas nos métodos, mas sim na forma em que se é apresentado o 
mundo das letras. Hoje os estudos provam que o aluno letrado será o cidadão de hoje. O Brasil encontra dificuldades no 
presente por conta dos problemas da alfabetização em massa, que ocorreram no passado de forma inadequada,de maneira 
a valorizar o estudo das letras como o único meio de conhecer o mundo e tornar-se um alfabetizado. Neste caso é preciso 
salientar que não há mágica na alfabetização e sim o que é realmente importante para o mundo de hoje e para o nosso país, 
necessitamos de pessoas letradas para que assim formem-se cidadãos. Lembrando que para isso o conhecimento de mundo 
é fundamental, esta é a proposta do letramento, fazer com que o letrado saiba reconhecer tudo a sua volta e resolver as ma-
zelas da vida. Iremos perceber o quanto é vital o conhecimento e ele será mais prazeroso e verdadeiro; está proposta vem 
trazer para a escola o interesse do alunado e com isso motivá-lo. Veremos que a alfabetização e o letramento são diferentes, 
o primeiro está focado em mostrar o mundo das letras e formar ou até mesmo transformar uma pessoa analfabeta em 
alfabetizada por meio de um processo, entretanto o letramento é um estado, a pessoa letrada sabe fazer uso das letras no 
seu dia a dia e com isso praticar a leitura e a escrita e resolvendo as situações onde as mesmas são importantes. O letrado 
faz uso da leitura e da escrita com segurança. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO, LEITURA DE MUNDO 

TÍTULO: PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA: CONCEPÇõES DE LETRAMENTO 
SUBJACENTES
AUTOR(ES): JANE RÚBIA ADAMI 
RESUMO: Este trabalho faz parte de uma pesquisa que teve como objetivo analisar o(s) modelo(s) de letramento 
subjacente(s) ao Projeto de Recuperação Paralela de Língua Portuguesa proposto pelos programas oficiais da Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo, tendo como objetivo promover os conhecimentos necessários ao prosseguimento 
dos estudos, para alunos que apresentam dificuldades no cotidiano escolar. Para tal, foram realizadas entrevistas com os 
profissionais envolvidos tanto na elaboração como na execução do projeto, análise dos documentos oficiais que o regula-
mentam, observação e gravação de aulas em uma escola pública da cidade de Sumaré, no interior do estado de São Paulo. 
Todos os dados gerados foram analisados conforme os conceitos dos Novos Estudos do Letramento e permitiram veri-
ficar oscilações entre os modelos autônomo e ideológico subjacentes ao projeto único elaborado pela equipe da Diretoria 
de Ensino de Sumaré para o ano de 2007 e às práticas letradas desenvolvidas tanto nas aulas de recuperação como nas 
regulares de Língua Portuguesa. Tais oscilações revelaram o não partilhamento de crenças sobre o ensino da leitura e da 
escrita pelos profissionais envolvidos com o projeto. As conclusões permitiram reflexões sobre a importância da definição 
e do partilhamento de uma proposta de letramento para o bom desenvolvimento do projeto em questão e também do 
ensino como um todo. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, RECUPERAÇÃO PARALELA, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: A TRAJETÓRIA DOCENTE DA ALFABETIZAÇÃO NO NORTE DE MATO GROSSO: 30 
ANOS DE HISTÓRIA CONTADA PELAS PROFESSORAS
AUTOR(ES): JEANE MARIA DE FREITAS ROCHA 
RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida no período entre 2005 e 2006, tendo como enfoque 
a alfabetização no município de Alta Floresta em Mato Grosso. A forma como a professora se apropriou do conhecimento 
didático ao longo da sua história profissional para incorporação à sua prática profissional e o relato de pontos de vista narra-
dos por elas nas últimas décadas foi o foco principal desse trabalho. Essas professoras construíram percursos individuais de 
práticas pedagógicas trazidas de seus locais de origem nos primeiros tempos da colonização do Norte matogrossenssense. 
Elas saíam do sul ouvindo falar da riqueza do norte e do quanto seriam valorizadas como professoras. Era a profissão esco-
lhida pelas mães, para “encaminhar as filhas“. Aqui chegando, se depararam com a dura realidade do campo e a decepção 
com a “terra prometida“. A dificuldade para alfabetizar seus alunos foi apenas um dos grandes desafios encontrados pelas 
alfabetizadoras. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a história oral, coletada através de 11 entrevistas gravadas. Nes-
se universo fértil e árido foi encontado somente mulheres atuando nessa função. Descobri nesse estudo que nem sempre 
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as narrativas das professoras referentes ao passado se apresentavam românticas e saudosas, muitas vezes constituíam mo-
mentos de reflexão e até de confronto entre o que aprenderam e ensinaram. Esses depoimentos se revelaram importantes 
ferramentas para se apreender sentimentos e pontos de vista sobre o trabalho desenvolvido na alfabetização nesses últimos 
30 anos no Norte de Mato Grosso.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 20
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: UM PROGRAMA DE EXTENSÃO: REPENSANDO-O À LUZ DA TEORIA
AUTOR(ES): JEICE CAMPREGHER 
RESUMO: Este trabalho pretende, além de relatar as ações possibilitadas por um Programa de Extensão, repensar a 
experiência, ampliando a compreensão, com base em autores que fundamentam os estudos do Letramento. O Programa 
– financiado pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB – se propôs a realizar um resgate de histórias 
familiares e comunitárias com alunos de quartas-séries de escolas públicas de Blumenau, Santa Catarina. Tal resgate se deu 
ao serem levados às salas de aula textos sobre a história da escola e da comunidade, coletados no Arquivo Histórico Muni-
cipal. Com base nessas leituras, alunos produziram os seus próprios textos. Além disso, os alunos também são convidados 
ao ingresso no universo da pesquisa, buscando, por si mesmos, outras fontes de dados históricos para compor seus textos. 
Muitos alunos buscaram em arquivos da biblioteca da escola ou, ainda, entrevistando moradores antigos da rua, do bairro 
ou membros da família, ampliando, assim, seus saberes sobre a história local. Apesar de o Programa ainda ser desenvolvido 
em 2009, este trabalho focará os anos de 2007 e 2008, enquanto o programa ainda era intitulado “Sentidos para atividades 
de leitura e escrita na escola” e abrangia dois Projetos: (1) Ler e escrever histórias familiares e (2) Ler e escrever histórias de 
comunidades. A extensionista do Programa – bolsista de extensão –, em tal período, fazia uma visita semanal às quartas-
séries, interagindo com os alunos e com as professoras das turmas; sendo duas ou três escolas por semestre. Até o final de 
2008, alunos de sete escolas participaram do desenvolvimento do Programa. Este artigo foi apresentado como trabalho 
final da disciplina Letramento, do Mestrado em Educação da FURB.
PALAVRAS-CHAVE: EXTENSÃO, LETRAMENTO, RESGATE DE HISTÓRIAS 

TÍTULO: O JOGO DA ENUNCIAÇÃO EM SALA DE AULA E A FORMAÇÃO DE SUJEITOS LEITORES/
PRODUTORES DE TEXTOS
AUTOR(ES): JOANA DARC SOUZA FEITOZA VAREJAO 
RESUMO: O presente trabalho busca focar o jogo da enunciação em sala de aula, analisando, sobretudo, as influências das 
formas de relações estabelecidas entre os sujeitos neste espaço escolar sobre os processos de ensino-aprendizagem que en-
volvem a linguagem. Parte da premissa de que as diferentes condições de apropriação e produção de discursos, bem como 
as diversas metodologias que se instauram em sala de aula, tendo em vista o desenvolvimento da linguagem, influenciam o 
processo de ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa já nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, mais espe-
cificamente, na fase de consolidação da alfabetização. O processo de construção do objeto de investigação desta pesquisa 
iniciou-se precisamente no cotidiano das salas de aulas das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro nas quais trabalho. 
Nasceu do desejo e da busca por um compromisso ético-político com uma escola pública em que valores democráticos 
efetivamente fundamentem as práticas discursivas e pedagógicas. Busquei estar em consonância com pesquisadores de 
perspectiva histórico-dialética que englobam discurso/sujeito/sociedade em suas construções teóricas sobre o ensino da 
Língua Portuguesa, especialmente aqueles, cujo arcabouço teórico-metodológico estão fundamentados na teoria de Mikhail 
Bakhtin sobre os fenômenos lingüísticos e os processos ideológicos determinantes da estrutura da enunciação; nos estudos 
apoiados em Lev Vigotski sobre desenvolvimento humano de um modo geral, da linguagem, em particular; retomei ainda 
o pensamento do filósofo grego Cornelius Castoriadis em “A instituição imaginária da sociedade“(1991) e o da filósofa 
alemã Hannah Arendt, em cujo livro “A condição humana“ (2005), argumenta sobre discurso e ação, responsabilidade pelo 
mundo, pluralidade e singularidade humana, entre outras, para trabalhar, segundo uma perspectiva analítico-interpretativa, 
os dados empíricos de uma pesquisa qualitativa que tratou do tema que, nesta comunicação, pretendo discutir. 
PALAVRAS-CHAVE: ENUNCIAÇÃO, INTERDISCURSO, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: UM OLHAR PARA AS PRÁTICAS DE LEITURAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): JOCIANE STOLF 
RESUMO: O papel da escola no início da aprendizagem da leitura e da escrita é uma das questões que se apresenta na 
academia e em muitos espaços de formação de professores. Os conceitos e de alfabetização aparecem, em alguns espaços 
como distintos, e as práticas pedagógicas apontam para primeiro ensinar a tecnologia da escrita e da leitura. Por outro 
lado, há práticas que não distinguem e seguem pelo caminho do alfabetizar letrando. Nesse cenário, no Brasil, nas últimas 
décadas, tem se pesquisado as questões de alfabetização, letramento e as práticas de leitura realizadas em sala de aula. A 
pesquisa aqui apresentada vai nessa esteira. Os objetivos elencados para esta comunicação são: compreender a concepção 
de alfabetização e letramento das professoras que atuam na primeira série/primeiro ano do Ensino Fundamental; analisar 
as práticas de leitura existentes no processo inicial de alfabetização. É uma pesquisa de cunho qualitativo com foco no viés 
enunciativo de Bakhtin e nos Novos Estudos do Letramento fundamentados principalmente em Street(1995), Gee(2006). 
Os sujeitos são professoras do primeiro ano ou da primeira série de dez municípios do Médio Vale do Itajaí- Santa Ca-
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tarina. Para este momento, selecionaram-se apenas os sujeitos que mencionaram, em seus enunciados, a concepção de 
alfabetização e letramento e as práticas de leitura que desenvolvem em suas aulas. A coleta de dados foi realizada através de 
entrevistas episódicas gravadas, precedidas de um questionário de identificação do sujeito. A análise dos dizeres dos sujeitos 
aponta para uma descrição do que é ser alfabetizador e a conceituação se dá a partir de suas experiências pessoais. Também 
foi possível compreender como as professoras estruturam as suas aulas de leitura explorando diferentes gêneros textuais, 
levando em consideração as aprendizagens dos alunos em outros espaços de letramento.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS DE LEITURA , PROFESSOR 

TÍTULO: OS SENTIDOS DO LER E ESCREVER NA SOCIEDADE E NA ESCOLA
AUTOR(ES): JOSE MABEL PEREIRA LOPES DAS NEVES 
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo conhecer quais os saberes que as ingressantes no curso de Pedagogia da Uni-
versidade Federal de Pelotas (2008/2) apresentam sobre os conceitos de “leitura” e “escrita”. Partindo dos estudos que 
indicam que práticas culturais prévias e as desencadeadas nos cursos de formação de professores têm parte considerável 
de influência na atuação docente (KRAMER, 1998; LAJOLO, 2000; SOARES, 2000 e ZILBERMAN, 2005) e apoiada 
em reflexões de CAGLIARI (1993), LAJOLO (2001) e NEVES (2003) construímos a hipótese de que a realização de um 
curso superior oferece a oportunidade de confronto e aprimoramento de conceitos. Inserida no campo da análise qualita-
tiva (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), a metodologia prevê coletas semestrais e, a cada ano, entrevistas com os depoentes que 
apresentam ruptura ou continuidade conceitual. A população informante é composta por 46 estudantes que ingressaram 
na Pedagogia em 2008, todas mulheres, de 17 a 45 anos, com origens étnicas, de classe social, estado civil e experiências 
escolares distintas. Os resultados iniciais indicam que Ler como sinônimo de “compreender” foi mencionado 44 vezes, 
como sinônimo de “decifrar”, 15 vezes e como “prazer”, 12 vezes. Quanto ao Escrever, foi conceituado como “expressão 
e/ou comunicação’’, 33 vezes; como sinônimo de “codificar/representar”, 25 vezes; como sinônimo de “aquisição de co-
nhecimento/registro”, 14 vezes; como “autoria” e “conceito”, uma vez cada. A pesquisa tem como pretensão acompanhar 
o grupo durante todo o desenvolvimento do curso superior (2008-2012).
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, LETRAMENTO 

TÍTULO: NA BUSCA PELOS FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DA LECTO-ESCRITA.
AUTOR(ES): JOSSELENE FERREIRA VISENTINI 
RESUMO: O presente trabalho é resultado da experiência realizada no Projeto de Pesquisa: “ Estabelecendo uma relação 
dialética entre os saberes e as práticas nos anos iniciais do ensino fundamental: em busca de um currículo permeado pela 
qualificação do processo ensino-aprendizagem .“ O objetivo é identificar os fatores que interferem no processo de ensino-
aprendizagem da lecto-escrita das crianças que vêm recebendo o rótulo da “não aprendizagem“. O trabalho adota uma 
abordagem qualitativa baseada na observação participante, durante a implementação e o acompanhamento semanal das 
atividades propostas pelo projeto, como construção de texto coletivo a partir de filmes e leitura de textos, jogo de trilha, 
bingo de letras, bingo de nomes, música, relatos dos acontecimentos do final de semana, construção de regras do grupo, de-
senhos de fatos significantes para as crianças, varal das letras, jogo das frases, entre outros. A epistemologia genética de Jean 
Piaget serve de suporte teórico para estabelecer a relação entre as dificuldades de aprendizagem observadas e os fatores 
que podem ser responsáveis pela seu ocorrência. Após as observações e a análise dos registros realizados, concluiu-se que a 
agressividade, a falta de interesse em participar das atividades propostas , a necessidade de atenção são reflexos provenientes 
do distanciamento da escola, da influência das vivências de sua realidade social, da influência direta dos acontecimentos 
familiares, que precisam ser superadas para promover a aprendizagem da lecto-escrita.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO-APRENDIZAGEM, LECTO-ESCRITA, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 21
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: ANÁLISE DA RECEPÇÃO E DOS RESULTADOS DO 
PROALFA-M.G. NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE BELO HORIZONTE
AUTOR(ES): KARINA FIDELES FILGUEIRAS 
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo investigar a recepção dos instrumentos avaliativos e dos resulta-
dos obtidos nas séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública estadual de ensino de Belo Horizonte, através 
do Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA(M.G.). Utilizaremos referenciais teóricos de pesquisadores 
que têm como objeto de suas pesquisas as avaliações em larga escala para sustentar a proposição das avaliações es-
colares externas, tais como BROOKE e SOARES (2008); OLIVEIRA (2008); além das publicações oficiais como, 
Relatório PISA, resultados do PROEB, SAEB, SIMAVE, Boletins Pedagógicos com indicadores e resultados do 
PROALFA e demais publicações governamentais. A proposta metodológica se dará em duas fases, uma quantitativa 
e outra qualitativa. Os dados quantitativos serão obtidos a partir da análise dos resultados divulgados para as escolas 
da rede pública estadual da região metropolitana de Belo Horizonte, ligados às séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal. Os resultados serão avaliados e categorizados para identificação de duas escolas que participarão dos estudos de 
caso, que consistirão em entrevistas estruturadas e semi-estruturadas e observações do cotidiano escolar. Pretende-se 
selecionar uma escola que tenha apresentado bons resultados no PROALFA e uma escola que tenha apresentado um 
maior número de alunos considerados com baixo desempenho. Entendemos que a pesquisa, ora proposta, poderá 
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trazer benefícios às práticas escolares docentes impactando no melhor desempenho discente.
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO EXTERNA, PROALFA - MG, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DAS PEQUISAS REALIZADAS ENTRE 1987 E 2008 A RESPEITO DA 
AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA POR PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN
AUTOR(ES): KARINA SOLEDAD MALDONADO MOLINA PAGNEZ 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo conhecer e analisar a produção bibliográfica brasileira que trata da aquisição 
da linguagem escrita, por parte de pessoas com Síndrome de Down, no período de 1987 a 2008. Trata-se de tema relevante 
e atual uma vez que a questão da alfabetização tem se tornado objeto de discussões em diferentes espaços (academia – 
sociedade) em função dos resultados obtidos pelos alunos em avaliações nacionais ou estaduais e, além disso, nos defron-
tamos com situações em nosso cotidiano escolar, como: analfabetismo funcional, limitações na leitura e compreensão e 
finalmente uma escrita comprometida. Um outro elemento que fundamenta esta investigação é a Inclusão de portadores de 
necessidades especiais na rede regular de ensino que é uma exigência legal. A escola tem a função de alfabetizar e para que o 
aluno participe integralmente da escola e da sociedade precisa saber ler, escrever e compreender um texto. O levantamento 
abarcou dissertações e teses de programas de pós-graduação credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (www.capes.gov.br ); artigos de periódicos que constam de bases de dados (www.bvs-psi.org.br), 
Banco de Dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); Scientific Electronic Library 
Online www.scielo.gov.br); todos acessados em novembro de 2008. Os dados foram organizados a partir dos seguintes 
critérios: instituição, tipo de pesquisa, participantes, além do referencial teórico, metodologia e técnicas de coleta de dados. 
Com este levantamento constata-se que o número de investigações que tratam deste tema é restrito e que ele pode ser con-
siderado como um tema emergente, necessita novas investigações que possibilitem e favoreçam uma consolidação teórica 
além de fundamentar uma prática pedagógica coerente e eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA, SÍNDROME DE DOWN 

TÍTULO: APRENDIZAGEM DA ESCRITA E AÇÃO DIALÓGICA NUM CONTEXTO INFORMAL
AUTOR(ES): LEILA BOM CAMILLO 
RESUMO: Este trabalho marca algumas reflexões referentes ao projeto de extensão “Ação dialógica e práticas linguís-
ticas” que iniciou em abril de 2008 num espaço informal de aprendizagem. O objetivo da ação extensionista da UFSM é 
constituir e propor atividades de leitura e escrita a partir das necessidades da comunidade envolvida. Os sujeitos são crianças 
de 3 a 12 anos, filhos da ocupação ‘Estação dos Ventos’, situada na apropriação de terras do Governo Federal do Km3 em 
Santa Maria/RS. A abordagem é qualitativa, o método parte da ação dialógica de acadêmicas do Curso de Pedagogia com a 
comunidade, em que ouvir e observar torna-se fundamental para o desenvolvimento do projeto. Discute-se qual é a repre-
sentação das crianças em relação à linguagem escrita fora do ambiente escolar? Como se dão os processos de letramento 
e de alfabetização dessas crianças a partir dos próprios anseios? Como criar espaços sociais em que a voz das crianças que 
vivem em ambientes menos favorecidos seja ouvida? Após análises e reflexões das atividades constituídas e desenvolvidas 
com as crianças, durante quatro horas semanais ao longo de um ano, e dos estudos teóricos sociointeracionistas (Bakhtin, 
Vigotski, Bronckart, Schneuwly e Dolz) destacam-se a necessidade de práticas letradas significativas, bem como a conscien-
tização e a efetivação do direito à palavra a todo cidadão. O espaço informal de aprendizagem cria condições de produção 
favoráveis às práticas significativas da escrita e possibilita o movimento educativo a partir das necessidades sociais do grupo. 
O que parece tornar o processo de aprendizagem da escrita mais autêntico e menos impositivo.
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO DIALÓGICA, PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS DA LINGUAGEM ESCRITA, APRENDIZAGEM 
DA ESCRITA 

TÍTULO: A ABORDAGEM DOS GÊNEROS DO DISCURSO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
AUTOR(ES): LILIAN KELLY CALDAS 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar como os gêneros do discurso estão sendo abordados em dois 
Livros Didáticos de Língua Portuguesa usados no Ensino Fundamental – Português, Linguagens de Willian Roberto 
Cereja e Thereza Cochar Magalhães e Língua Portuguesa – Linguagens no Século XXI de Heloísa Harue Takazaki. Os 
materiais escolhidos foram aprovados pelo processo avaliatório do MEC e recomendados pelo Ministério aos professores 
de escola pública. É importante ressaltar que as duas obras tiveram apreciação positiva na avaliação do PNLD/2008, o que 
representa que elas estão de acordo com os princípios e critérios dos objetivos oficiais de ensino de Língua Portuguesa, 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa – 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental, bem como os da 
Definição de Princípios e Critérios para a Avaliação do Livro Didático para o PNLD/2008. 
Nesta investigação, são averiguadas as propostas de trabalhos e algumas características próprias de cada autor. A partir 
disso, é realizada uma análise comparativa entre as diferentes abordagens de ensino de gêneros do discurso e as recomen-
dações dos PCN em relação a esse tema. A título de exemplificação, será mostrado como as duas obras abordam o ensino 
do gênero conto para o 9º ano, ou seja, 8ª série do Ensino Fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS DO DISCURSO, LIVRO DIDÁTICO, ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 
RECOMENDAÇõES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇõES PEDAGÓGICAS 
E METODOLÓGICAS
AUTOR(ES): LILIANE SANTOS MACHADO 
RESUMO: A presente pesquisa é fruto de uma investigação de mestrado vinculada à linha “Tecnologias de Informação 
e Comunicação e Educação” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista – FCT/Unesp. Considerando a alfabetização como o alicerce para o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos cuja contrapartida é o fracasso escolar na alfabetização, esta pesquisa tem como objetivo analisar 
as contribuições de recursos que podem favorecer o processo de alfabetização e superar os obstáculos relacionados a este 
processo. Para tanto, seu objetivo geral visa investigar a contribuição da tecnologia educacional, em especial do uso de 
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softwares educacionais, denominados Objetos de Aprendizagem (OA) para a alfabetização de alunos do ciclo inicial da 
rede pública municipal de Presidente Prudente. Nesse sentido, está sendo realizado o estudo de caso de uma sala de alfa-
betização (2º ano), com o intuito de analisar como a escola tem trabalhado com a tecnologia educacional no processo de 
alfabetização dos alunos durante as aulas realizadas na Sala Ambiente de Informática (SAI). Desse modo, a pesquisa busca 
estabelecer análises sobre o uso do computador na educação e verificar se este uso pode ser empregado como um instru-
mento de superação do fracasso escolar da alfabetização e contribuir efetivamente com o desenvolvimento da mesma. A 
partir de análises iniciais por meio das observações das aulas na SAI, a pesquisa já apresenta alguns resultados preliminares 
de como tem se configurado o uso da tecnologia educacional no processo de alfabetização.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, TECNOLOGIA EDUCACIONAL, OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 22
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
AUTOR(ES): LÍGIA MARIA SCIARRA BISSOLI 
RESUMO: Considera-se que o aprendizado da leitura e da escrita envolve muito mais do que o conhecimento das letras e 
do modo de associá-las, mas a possibilidade de usar esse conhecimento em benefício de formas de expressão e comunicação, 
reconhecidas e necessárias em um contexto cultural. Pretende-se com o presente trabalho, compartilhar atividades de leitura 
e escrita ocorridas na educação infantil, onde, por intermédio da pedagogia por projetos (Jolibert, 1994, 2005), envolveu-se as 
crianças em situações onde a leitura e a escrita foram utilizadas de forma significativa, em situações reais de comunicação, resul-
tando em uma aprendizagem prazerosa. Verificou-se que as crianças pequenas, agindo na condição de leitores e produtores de 
textos, puderam, mediante a participação nas atividades, atribuir sentido aos textos que lhes foram apresentados e reconhecer 
o caráter social da escrita e da leitura, embora não soubessem ler e escrever de forma convencional, o que amplia o conceito de 
alfabetização como leitura de mundo (Freire, 1982) e de leitura como atribuição de sentido. Os resultados indicam que inserção 
desse tipo de atividade na prática cotidiana auxilia na formação de leitores e escritores, na medida em que permite que o aluno 
conheça o papel que a leitura e escrita exercem como “pontes” entre o ambiente social (mundo exterior) e escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICAS DE LEITURA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: ENSINO DE GÊNERO DISCURSIVO: A PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL
AUTOR(ES): LÍVIA NASCIMENTO ARCANJO, PAMELA MEDEIROS DE OLIVERIA 
RESUMO: No presente trabalho analisaremos a construção de conhecimentos acerca do gênero primeira página de jornal 
(PP) por alunos matriculados entre o 2o e 5o ano do ensino fundamental. Os sujeitos são organizados em grupos com até 6 
(seis) integrantes e acompanhados por professoras-bolsistas, alunas dos cursos de Letras ou Pedagogia, em dois encontros 
semanais de 1h30min de duração cada um. O acompanhamento é realizado no Laboratório de Alfabetização, da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O espaço físico do Laboratório é organizado com base nos princí-
pios do método montessoriano, o qual propõe que a sala seja voltada para o aluno, propiciando-lhe maior autonomia para 
trabalhar com os recursos didáticos ali oferecidos; aspecto que contribui para o processo de aprendizagem. As estantes que 
compõem a sala foram dispostas considerando-se as diferentes esferas comunicativas, quais sejam: vida prática, literária, 
publicitária, jornalística, científica e outras. Sendo assim, os materiais pedagógicos disponíveis nas estantes favorecem o 
desenvolvimento de uma série de atividades de leitura e escrita, relacionadas de forma gradual, durante o estudo do gênero 
visado. O corpus analisado é composto por gravações em áudio, produções escritas e diários de observação elaborados 
pelas professoras-bolsistas. Os resultados da pesquisa revelam que tanto a organização metodológica do Laboratório de Al-
fabetização e da seqüência didática, quanto a mediação das professoras, contribuem de forma decisiva para a compreensão 
e produção coerente do gênero primeira página.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GÊNERO, PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL, PRODUÇÃO ESCRITA 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE UMA ESCOLA BRASILEIRA QUE DÁ CERTO
AUTOR(ES): LUANA CRISTINA DE MORAES BATISTA 
RESUMO: Estatísticas mostram que o desempenho das escolas brasileiras nos exames oficiais, que são desenvolvidos 
pelos órgãos públicos e visam à mensuração da qualidade do ensino no país, é desanimador. Nos exames da Prova Brasil 
de 2005, por exemplo, os alunos da 4ª série do Ensino Fundamental das 55 mil escolas públicas brasileiras alcançaram um 
Ideb médio de 3,8 (numa escala de 0 a 10), número muito aquém do mínimo considerado satisfatório, que é igual ou maior 
que 6,0. Entretanto, verifica-se que 160 escolas – apenas 0,2% – alcançaram resultados satisfatórios. Diante dessa realidade, 
nosso objetivo é apresentar as principais práticas de letramento desenvolvidas por uma dessas 160 escolas, demonstrando 
quais modelos de letramento podem ser identificados nessas práticas. Para isso, com base nos Novos Estudos do Letra-
mento, focamos nossa pesquisa em uma escola pública municipal do interior de São Paulo que obteve Ideb de 7,3 na Prova 
Brasil de 2005, logrando a terceira melhor nota no ranking brasileiro e a primeira no Estado de São Paulo. Entendemos 
que a apresentação das práticas de letramento desenvolvidas nesta escola, além da identificação do modelo de letramento 
ao qual os alunos são expostos, contribui para a discussão sobre o funcionamento das práticas letradas em sala de aula, pois 
permite que se entenda como elas estão sendo aplicadas e, efetivamente, como conduzem a resultados positivos, o que trará 
contribuições teóricas que poderão refletir no processo de ensino-aprendizagem e na prática dos professores enquanto 
profissionais engajados na formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LEITURA E ESCRITA, ENSINO 
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TÍTULO: LEITURA E ESCRITA: VIVENCIANDO PRÁTICAS ESCOLARES DE UM PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL COM VISTAS À INCLUSÃO
AUTOR(ES): LUCI PASTOR MANZOLI 
RESUMO: A partir da proposta de educação inclusiva iniciada com a Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos no ano de 1990 e reforçado pela Declaração de Salamanca em 1994, acrescidos de muitos outros movimen-
tos pedagógicos internacionais e nacionais, bem como uma grande variedade de mecanismos normativos expedidos 
pelos órgãos governamentais brasileiro, a educação escolar se reafirmou e se estabeleceu como um direito de todos, 
postulando a lógica da igualdade, da ética e dos princípios democráticos, num compartilhamento com a diversidade. 
Diante deste novo paradigma, a educação especial passou a ser um serviço complementar ao ensino escolar comum. 
Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo das práticas pedagógicas da professora de uma 
classe de atendimento educacional especializado no que se refere ao ensino da leitura e escrita de um grupo de alunos 
considerados com deficiência mental. O estudo se deu através de observações sistemáticas em sala de aula, três vezes 
por semana, em período integral, das 7:00 às 11:30 horas durante um período de seis meses. Os resultados mostraram a 
importância do professor em recriar a sua prática pedagógica e valorizar o conhecimento adquirido do aluno, bem como 
a sua capacidade cognitiva ao adaptar o conteúdo a ser ministrado, com vistas a levá-los a adquirir um maior domínio 
intelectual da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TÍTULO: LETRAMENTO EM MATERIAIS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
AUTOR(ES): LUCIANA CASTELANI CASIMIRO OLIVEIRA 
RESUMO: Esse estudo tem como enfoque principal a descrição e análise do letramento em materiais didáticos e das 
práticas de leitura desenvolvidas nas salas de aula da Educação Básica. Sabemos que alfabetização e letramento podem 
ocorrer ao mesmo tempo, no entanto, para que esse processo aconteça é preciso que o aluno esteja inserido numa 
importante estratégia didática: diversidade textual. Para aprender a ler é fundamental interagir com textos escritos. 
Pretendemos, por meio desta pesquisa, identificar as propostas de leitura apresentadas nos documentos oficiais (PCNs, 
Orientações Curriculares); identificar os conceitos atribuídos ao letramento nos materiais didáticos; descrever o ensino 
de leitura realizado nos processos de alfabetização na Educação Básica; analisar os materiais didáticos em sala de aula 
e a sua importância para o processo de ensino e aprendizagem da leitura. Para tanto, optamos por uma abordagem 
qualitativa, permitindo a realização de uma pesquisa que descreva as situações concretas e a intervenção do pesquisador 
em função da resolução de problemas detectados, pois a pesquisa-ação exigirá uma relação entre pesquisador e pessoas 
da situação investigadora e participativa. O pesquisador compreende, interpreta e contribui para a descoberta de novos 
“fenômenos”. A pesquisa encontra-se em processo e está fundamentada nos pressupostos teóricos sobre letramento, 
leitura, gênero do discurso e intervenção verbal. Embora os resultados sejam parciais, de acordo com leituras e estudo 
de campo, a pesquisa forneceu conhecimentos no que se refere aos conceitos de alfabetização e letramento. Quanto aos 
materiais didáticos utilizados no processo de alfabetização foi possível obter conhecimentos que, inicialmente, permi-
tem refletir sobre um novo modo de planejar contemplando ações que possibilitem a formação de pessoas alfabetizadas 
e letradas. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO, LEITURA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 23
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
ATÉ QUE PONTO ESTAMOS AVANÇANDO? 
AUTOR(ES): LUCIANA DALLA NORA DOS SANTOS 
RESUMO: Desde a implantação do Ensino Fundamental de nove anos temos acompanhado inúmeros debates acerca da 
organização das práticas pedagógicas para as crianças de seis anos, as quais neste momento fazem parte efetivamente do 
contexto da Escola obrigatória. Assim, este trabalho apresenta dados finais de uma pesquisa realizada no Sistema Municipal 
de Ensino de Santa Maria/RS e inserida no Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação da Universidade Federal 
de Santa Maria. O estudo teve como objetivo conhecer as idéias de professoras sobre o ingresso da criança, aos seis anos 
de idade, na escolaridade obrigatória e sua implicação na organização do processo de ensino da leitura e da escrita iniciais. 
Os estudos de Vygotski (1994, 1995, 2003), Ferreiro (1993, 2001, 2002), Kramer (1996, 2006, 2008), Ferreiro e Teberosky 
(1999), Mello (1999, 2005), Bolzan (2002, 2007), Faria (2002, 2005), entre outros, foram utilizados como aportes teóricos. 
A investigação foi feita através de um estudo qualitativo narrativo, tendo por foco as narrativas de doze professoras. Desta 
forma, a partir dos estudos realizados é possível indicar que as professoras ao organizarem as suas práticas pedagógicas 
realizam dois movimentos: retrospectivo e prospectivo. Ressalta-se que estes movimentos são extremamente oscilatórios, 
na medida em que eles remetem a pensar a prática destas professoras de maneiras bastante distintas; de um lado, as nar-
rativas sobre a prática tem se constituído como motivadora de um amplo desenvolvimento das crianças, e de outro, essas 
mesmas narrativas remetem a existência de atividades que desconsideram a natureza sociocultural das crianças. Pensar e 
implementar a escolarização de nove anos gerou a concomitância desses dois movimentos, levando-se a afirmar que ambos 
fazem parte do próprio movimento de produção da escola, o qual precisa ser, constantemente, revisto e problematizado 
no conjunto da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: INGRESSO SEIS ANOS, LEITURA E ESCRITA, INFÂNCIA 
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TÍTULO: PRÁTICA PEDAGÓGICA ALFABETIZADORA: OS EVENTOS DE ORALIDADE, DE 
LEITURA E DE ESCRITA 
AUTOR(ES): LUCIANA PICCOLI 
RESUMO: Este estudo relaciona-se à tese de doutoramento, mais especificamente, às práticas escolares de oralidade, de 
leitura e de escrita visualizadas através de eventos de alfabetização. A investigação constitui-se como um estudo de caso 
e teve por objetivo identificar, descrever e analisar eventos de alfabetização presentes na prática docente de professora 
alfabetizadora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Para tanto, acompanhou-se, durante um ano, uma turma 
do segundo ano do Primeiro Ciclo de Formação do Ensino Fundamental. A observação participante foi a metodologia 
utilizada para coleta de dados, com registro das situações interativas entre professora e alunos em diário de campo e através 
de um gravador de voz. O referencial teórico-metodológico selecionado, ao apresentar perspectivas sociais e culturais de 
leitura e de escrita, também permitiu a interlocução com práticas escolares. A unidade de descrição e de análise dos dados 
foi o evento de alfabetização, constituído pelos elementos oralidade, leitura e escrita. Como resultados, percebeu-se que a 
prática pedagógica alfabetizadora realizada pela professora aliou, principalmente, duas perspectivas: a psicogênese da língua 
escrita e os estudos sobre consciência fonológica. Evidenciou-se, sobretudo, a importância da intervenção pedagógica 
explícita da professora no que se refere ao processo de alfabetização para possibilitar a aprendizagem dos alunos, partindo 
dos conhecimentos das crianças para chegar à forma convencional de leitura e de escrita.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA, EVENTOS DE ORALIDADE, LEITURA E 
ESCRITA 

TÍTULO: INTERVENÇõES PEDAGÓGICAS COM ATIVIDADES DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
NA ALFABETIZAÇÃO E NA RECUPERAÇÃO PARALELA EM LINGUAGEM ESCRITA.
AUTOR(ES): MARA SILVIA DO AMARAL VIAN, JULIANA MARIA DOS SANTOS 
RESUMO: Este trabalho refere-se ao relato de uma experiência docente sobre a aplicação de um programa de recupera-
ção paralela em linguagem escrita para três alunos do quinto ano do ciclo de uma escola Municipal de Ensino Fundamental 
na cidade de Campinas. O programa de recuperação paralela envolveu quinze sessões de intervenção, baseadas em habi-
lidades metafonológicas, seguidas de atividades de escrita na utilização de novas estratégias para escrever. No âmbito da 
multidimensionalidade dos fatores relacionados às dificuldades de aprendizagem, esse novo campo de investigação tem se 
mostrado de grande relevância no entendimento das facilidades e/ou dificuldades enfrentadas por crianças no processo de 
aquisição das habilidades de leitura e de escrita, a saber, o campo das habilidades metalingüísticas (CARDOSO-MARTINS, 
FRITH,1999; CARDOSO-MARTINS, PENNIGTON, 2001; GOMBERT, 2003; MALUF (ORG), 2003; REGO, 1997; 
SANTOS, MALUF, 2004; DINIZ,2008). Diferentes estudos e os dados empíricos existentes demonstram que a Metalin-
guagem e Alfabetização estão inter-relacionadas entre si, e que a primeira contribui significativamente para a aquisição das 
habilidades de leitura e escrita. Intervenções com atividades para tomada de consciência dos aspectos formais e estruturais 
da linguagem visando o desenvolvimento de habilidades metafonológicas e metassintáticas têm se revelado eficazes, pois as 
competências metalingüísticas possibilitam o acesso ao nível fonológico da fala e a manipulação cognitiva de suas represen-
tações. São competências fundamentais que favorecem a aquisição das habilidades de leitura e escrita.
PALAVRAS-CHAVE: RECUPERAÇÃO PARALELA, LINGUAGEM ESCRITA, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

TÍTULO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: A INTERVENÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL 
NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM.
AUTOR(ES): MARCELO MESSIAS DA SILVA 
RESUMO: Durante séculos a memória viva dos povos foi perpetuada pela ação de contar e ouvir histórias. Como he-
ranças remotas da civilização, o conhecimento acumulado pelas gerações foi sendo transmitido através da linguagem oral, 
constituindo-se num verdadeiro legado da cultura popular, surgindo, assim, mitos, lendas e contos diversos. Entretanto, 
com o avanço tecnológico a prática da narrativa foi sendo relegada e desaparecendo das escolas os momentos e espaços 
para a fantasia passada pela oralidade e pelos livros. De acordo com o MEC (04/2006), 55% dos alunos do Ensino Fun-
damental apresentaram, com relação à Língua Portuguesa, desempenho crítico e muito crítico (dados SAEB). Esse dado é 
alarmante, pois tais alunos levarão consigo, para os anos posteriores, este mau desempenho, acarretando prejuízos futuros 
em toda a sua formação educacional. A partir desses fatos, teóricos vem desenvolvendo estudos com a necessidade de 
compreender os problemas de aprendizagem, surgindo então a psicopedagogia, que é uma área de estudo que se ocupa da 
aprendizagem humana, a qual atua sobre diagnósticos e interfere na aprendizagem à luz do desenvolvimento da criança, 
contando principalmente com as contribuições oferecidas pela epistemologia genética e pela psicologia do desenvolvimen-
to afetivo. Nas escolas o psicopedagogo assume um compromisso com a melhoria da qualidade de ensino, trabalhando 
com grupos, no objetivo de desenvolver habilidades e competências, utiliza equipamentos especializados, sistemas especí-
ficos de avaliações e estratégias capazes de atender os alunos e auxiliá-los em sua produção escolar. Como é o caso desse 
projeto, onde colocamos os sujeitos da pesquisa em contado com as relações diante de tarefas e dos vínculos da contação 
de histórias, com o objetivo de conhecimento, desta forma, resgatando, positivamente o ato de aprender. Este trabalho 
terá uma visão de intervenção psicopedagógica em parceria com a escola, e ainda, ser de metodologia de apoio ao ensino 
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, EDUCAÇÃO, ENSINO/APRENDIZAGEM 

TÍTULO: PROFESSORAS ALFABETIZADORAS E SUAS REPRESENTAÇõES DO ENSINO DA LÍNGUA 
ESCRITA
AUTOR(ES): MARGARETE MARIA DA SILVA, MARIA EMÍLIA LINS E SILVA 
RESUMO: Este estudo pretende discutir as representações docentes do ensino da língua escrita nas séries iniciais do en-
sino fundamental. Apreender o ensino da língua escrita como um objeto de representação social significa buscar entender 
que construções sociocognitivas as professoras alfabetizadoras estão desenvolvendo em relação a este ensino. Na metodo-
logia, utilizamos o Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) que foi respondido por 62 professores das séries iniciais 
da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Interior Paulista, que fazem parte de uma formação continuada oferecida pelo 
referido município na área de ensino da língua. Destes foram selecionados 10 professoras para participarem das entrevistas. 
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Os dados coletados no TALP, através dos estímulos ESCRITA e ENSINO DA LÌNGUA ESCRITA, foram tratados no 
software Trideux, e foi feita a análise fatorial observando-se os elementos estruturadores do núcleo central das represen-
tações. Os resultados apontam que as professoras concebem o ensino da língua escrita como uma ação planejada, tendo 
como principal objetivo a aprendizagem da leitura e da escrita. Ao abordarem o processo de apropriação do sistema de es-
crita alfabética, citam a realização do ditado como uma prática constante para o diagnóstico do nível de escrita dos alunos e 
como um recurso para se planejar as atividades que serão realizadas, envolvendo também as atividades de produção textual 
espontânea. Destacam também o ditado como um recurso para intervir na escrita dos alunos levando-os a refletir sobre 
a escrita das palavras. Quando relatam sobre a prática de ensino da língua escrita, elas mencionam as mudanças ocorridas 
neste ensino e a repercussão destas em suas práticas, assim como, justificam a permanência de certas ações. Em suma, as 
representações docentes do ensino da língua escrita apontam em direção às (não)inovações ocorridas e traz subjacente em 
suas ações as tensões e conflitos ocasionados por estas e os fatores que implicam neste processo.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA, PROFESSORAS ALFABETIZADORAS, REPRESENTAÇÃO 
SOCIAL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 24
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: OS CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PRESENTES NA PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): MARIA ANGÉLICA OLIVO FRANCISCO LUCAS 
RESUMO: Neste estudo analisamos como os processos de alfabetização e letramento são conceituados pela produção 
bibliográfica voltada para a educação infantil. Para tanto, selecionamos artigos, livros e capítulos de livros que tratam de tais 
processos e da educação infantil concomitantemente, publicados entre 1980 e 2005. Tal recorte foi estabelecido levando-se em 
consideração o crescimento da produção bibliográfica das duas áreas envolvidas nesta pesquisa - alfabetização e letramento e 
educação infantil - no período em questão, comprovado por pesquisas de estado da arte. Na análise realizada verificamos que a 
necessidade de rever o conceito de alfabetização marca parte significativa dos textos selecionados. Pautados tanto na perspec-
tiva construtivista, como na histórico-cultural, a maioria dos textos estudados afirma que a alfabetização é um processo amplo 
que inicia antes de a criança ingressar na escola e envolve o reconhecimento das finalidades da linguagem escrita, seus usos e 
funções. A respeito do conceito de letramento, por ser um fenômeno recente, poucos dos textos analisados o mencionam e o 
diferenciam do processo de alfabetização. Destacamos que o estudo realizado permitiu identificar na produção bibliográfica 
analisada a presença de dois movimentos: um de “redefinição do conceito de alfabetização“, característico principalmente dos 
anos 1980, e outro de “diferenciação dos conceitos de alfabetização e letramento“, característico do final da década de 1990 
até os dias atuais. Por meio dessa análise, defendemos a manutenção dos dois termos - alfabetização e letramento - por se 
referirem a processos de natureza distinta, envolverem aprendizagens diferenciadas e requererem procedimentos de ensino 
também diferenciados, apesar da relação de interdependência e de indissociabilidade que há entre eles. Concluímos que tal 
distinção é, ao nosso ver, condição indispensável para dotar a prática pedagógica de intencionalidade e sistemacidade, inclusive 
a desenvolvida em instituições de educação infantil, historicamente marcada pelo assistencialismo.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: A CAMINHO DA TEXTUALIDADE NA LINGUAGEM ESCRITA
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA LOPES 
RESUMO: É certo que as práticas pedagógicas de ensino de leitura e escrita no Brasil, centradas no texto, a partir da 
década de 80, revelam avanço, mínimo que seja, no que se refere à busca da textualidade e do texto como unidade de 
sentido, conforme atestam os resultados da “Avaliação de Desempenho”, prova aplicada a alunos de 5º ano (II Ciclo) da 
Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMC), em 2008. Ultrapassou-se o nível de textos “cartilhescos”, resultantes de 
um amontoado de frases desarticuladas entre si, para textos parecidos como o do famoso “Menino Piolhento”, nos quais 
se constata a tentativa de construção de sentidos. Porém, quase 70% das narrativas elaboradas, nesta avaliação em questão, 
demonstram que os alunos possuem pequena familiaridade em utilizar-se de recursos de coesão e coerência, próprios da 
modalidade escrita, para construir a textualidade na linguagem escrita. O desafio a ser superado agora é ultrapassar este 
“nível de textualidade”. Conforme se pode perceber nas produções escritas dos alunos e nos materiais enviados pelos 
professores da RMC, há, sem dúvida nenhuma, uma prática escolar de escrita que é, de modo geral, precária no tratamento 
da escrita, na medida em que há uma prática de escrita desvinculada da leitura, não vem acompanhada de uma revisão ou 
refacção, em uma situação de uso de linguagem escrita limitada e artificial, dentre outros problemas que podem explicar o 
fraco desempenho dos alunos da rede. Refletir, portanto, sobre as práticas escolares que vêm orientando o ensino/apren-
dizagem da língua escrita é o objetivo deste trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS ESCOLARES, TEXTUALIDADE, COESÃO E COERÊNCIA 

TÍTULO: A INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: O QUE DIZEM AS 
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): MARIA CECÍLIADE OLIVEIRA MICOTTI 
RESUMO: Constituem o foco desta comunicação os olhares de professoras sobre propostas de mudanças pedagógicas.
Tomando-se como objeto de análise as manifestações de um grupo de docentes que lecionavam por ocasião da introdu-
ção do construtivismo no sistema de ensino público do Estado de São Paulo em 1984 e de um grupo de docentes que 
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,atualmente, se voltam para a aplicação da pedagogia por projetos, procura-se identificar as estratégias pelas quais ocorre a 
integração dos saberes práticos e teóricos no exercício docente. Os dados coletados em entrevistas semi-estruturadas e em 
depoimentos escritos por professoras são comparados, considerando-se os pontos relevantes na apropriação das teorias, 
os conceitos que destacam como fundamentais nesse processo e os procedimentos que identificam nas transformações de 
suas práticas. Neste contexto, o letramento e o domínio do código alfabético ganham destaque . Quanto ao construtivis-
mo, os resultados indicam diferenças nas interações que os docentes estabelecem com as teorias e nos aspectos da prática 
que são mais relevantes na realização de mudanças em sala de aula. Essas diferenças revelam a ocorrência de processos 
cognitivos nos quais a apropriação de saberes teóricos desempenham papel importante. Quanto à pedagogia por projetos, 
segundo os depoimentos de professoras que iniciaram o magistério em plena vigência do ensino oficialmente orientado 
pelo construtivismo, o enfoque das mudanças pedagógicas deixa de ser um processo de adequação das práticas à proposta 
para transformar-se na busca de alternativas para a solução de problemas do ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZADO DO ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES , PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: LEITURA E LETRAMENTO DO IDOSO
AUTOR(ES): MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA 
RESUMO: Nas últimas décadas, aumentaram as discussões sobre o idoso e a garantia de seus direitos. E, dentre eles, o 
direito à Educação. Assim, o objetivo deste trabalho é é fazer uma reflexão quanto à presença do educando idoso na edu-
cação formal e o seu processo de letramento e leitura, pois ele encontra-se, normalmente, inserido na Educação de Jovens 
e Adultos e não tem um currículo e nem conteúdos que privilegiem as suas necessidades específicas e nem valorizem a sua 
experiência de vida e de leitor, muitas vezes. Assim, propomos um trabalho em sala de aula que desenvolva a leitura para o 
educando idoso na perspectiva de sua funçao social, partindo dos gêneros textuais. Iniciando pela leitura dos textos da tra-
dição: fábulas, contos de fada, contos maravilhosos , causos e outros tão presentes no imaginário social, servindo de ponte 
entre a oralidade e a escrita, bem como, de ponto de partida para a leitura e compreensão de outros enunciados. Neste as-
pecto, o educando idoso terá a sua experiência e a sua vivência, valorizadas e poderá iniciar um processo de letramento que 
o levará a estar à insersão no mundo letrado, podendo desenvolver as suas capacidades intelectuais, bem como, exercer a 
sua cidadania. Poderá também, desenvolver a sua autonomia de leitor, pois partirá daquilo que já é seu conhecido e avançará 
para outros patamares; desenvolverá estratégias de leitura, por intermédios da mediação do educador. 
PALAVRAS-CHAVE: IDOSO, LEITURA, GÊNEROS LITERARIOS 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: A SALA DE AULA COMO UM ESPAÇO INCLUSIVO
AUTOR(ES): MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MEDEIROS, LOUIZE LIDIANE LIMA DE MOURA 
RESUMO: A leitura e a escrita são práticas sócio-culturais que favorecem a agência humana fora e dentro do contexto 
escolar. Geram, por isso, a possibilidade de se realizar um trabalho com a linguagem mais eficaz e significativo que promo-
va a mudança e a inclusão de alunos desfavorecidos economicamente. Nesta perspectiva, o objetivo desta comunicação é 
evidenciar como se pode incluir socialmente, utilizando-se a linguagem como instrumento de agência e mudança social. A 
abordagem metodológica utilizada é qualitativa de natureza etnográfica com foco no contexto da sala de aula, vista como 
uma comunidade de aprendizagem que se constitui de forma participativa e colaborativa. Os dados que fundamentam a 
análise foram gerados em aulas de Língua Portuguesa ministradas numa escola pública da cidade do Natal/RN, desen-
volvendo uma prática mais produtiva através dos Projetos de Letramento, entendidos como uma prática social em que a 
leitura e a escrita devem ser efetivadas a partir de um interesse real da vida dos alunos e não para atender a objetivos cir-
culares como ‘escrever para aprender a escrever’ e ‘ler para aprender a ler’. Os resultados obtidos evidenciam o desejo dos 
aprendentes pelo conhecimento contextualizado, mesmo em condições sócio-econômicas extremamente desfavoráveis e, 
também, a valorização de novas alternativas de ensino-aprendizado. Conclui-se, a partir da análise das situações de ensino-
aprendizagem construídas e do impacto provocado junto aos professores e alunos envolvidos, que o ensino situado de 
língua materna por meio dos projetos de letramento promove a agência e, naturalmente, a inclusão social.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE LETRAMENTO, LEITURA E ESCRITA, INCLUSÃO SOCIAL 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 25
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: A MEDIAÇÃO ALFABETIZADORA NA PRODUÇÃO DE LEITURA E DE ESCRITA DE 
GÊNEROS E SUPORTES TEXTUAIS: O DESAFIO DE ALFABETIZAR NA PERSPECTIVA DO 
LETRAMENTO
AUTOR(ES): MARIA ELISA DE ARAÚJO GROSSI 
RESUMO: A comunicação visa compartilhar a pesquisa de Mestrado por mim realizada em 2007, que teve como objetivo 
analisar a mediação realizada por uma alfabetizadora numa turma de crianças de seis anos de uma escola da Rede Municipal 
de Belo Horizonte. A prática observada revelou a utilização de textos, de diferentes gêneros textuais (e suportes), durante 
o processo de alfabetização e letramento das crianças. A investigação mostrou como os gêneros textuais são instrumentos 
(ROJO,2004) essenciais no processo de apropriação da língua. Foi possível observar como crianças não alfabetizadas 
foram capazes de ler e de produzir textos autênticos, por meio da mediação da alfabetizadora da turma. Observou-se, 
também, como as crianças de seis anos possuem conhecimentos prévios sobre os diferentes assuntos tratados nos textos 
trabalhados em sala de aula, bem como sobre a estrutura composicional dos mesmos.Implícita nos eventos de letramento 
observados em sala de aula, percebe-se uma concepção de língua como um processo de interação entre sujeitos, em que 
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os participantes vão construindo os sentidos dos textos por meio da interlocução que se estabelece. A prática observada 
demonstrou que o gênero textual dá forma às ações e às intenções humanas (BAZERMAN,2006). O estudo proporcionou 
uma compreensão de como a utilização de gêneros textuais ( e suportes) na sala de aula possibilita uma aprendizagem mais 
significativa, abrindo a porta da escola para a vida que acontece fora dela. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: AS MARCAS DE UMA ESCRITA TECIDA NAS TRAMAS COTIDIANAS
AUTOR(ES): MARIA FRANCISCA MENDES 
RESUMO: O trabalho enfatiza a construção de uma professora sobre o aprendizado da língua escrita, ao abordar teoria e 
prática em diferentes conjunturas históricas e amplitudes de algumas das propostas conceituais da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro, ao longo de 25 anos de magistério. Ressignificar a ação cotidiana, nas tramas que se tecem no 
interior da escola, não é um percurso simples e muito menos definitivo. Na vida de estudante e de professora, realidades 
distintas porém complementares se confrontam e produzem atos de resistência ou desistência, dependendo do contexto 
histórico e das dimensões sociais e políticas de cada escolha. As memórias reveladas enlaçam momentos decisivos des-
sa dupla trajetória na construção da identidade profissional. Entendendo a docência como uma aventura diária, elaboro 
uma visão crítica das questões conflituosas e incoerentes ao ato de educar, desde a interação com cartilhas e manuais de 
alfabetização - que organizavam e insensibilizavam idéias e procedimentos - até a liberdade de poder ousar e (re)aprender 
junto com as crianças. As experiências educativas, estruturadas nos embates da prática diária, no diálogo com propostas 
conceituais da SME, e nas leituras que ampliam o referencial teórico, garantem aprofundar uma compreensão crítica de 
quem se percebe na ambiguidade entre o fazer de novo e renovar o fazer. Na medida em que passo a interagir com novas 
concepções teóricas - um encontro tenso entre a possibilidade da mudança e a manutenção da segurança que já não mais 
satisfaz - surge a necessidade de reconstruir a ação cotidiana à luz das contribuições conceituais, ora concordando, ora 
comparando, mas sempre interrogando o fazer diário. As lembranças acabam permitindo repensar a complexidade dos 
fenômenos discursivos que contribuem na construção de um conhecimento individual e coletivo, a partir da concepção de 
escola como lugar privilegiado de aprendizagens pedagógicas, sociais, culturais.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, PROPOSTAS CONCEITUAIS 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORAS BEM SUCEDIDAS COMO FUNDAMENTO DE 
ORGANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES
AUTOR(ES): MARIA IOLANDA MONTEIRO 
RESUMO: Alguns estudos têm contribuído para a organização de políticas educativas de formação, mas há ainda a es-
cassez de pesquisas relacionadas às práticas alfabetizadoras e à formação profissional do professor alfabetizador (André, 
2002). Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo a articulação de saberes e práticas de quatro alfabetizadoras 
bem sucedidas que exerceram a profissão nas décadas de 50 a 80, no Estado de São Paulo, com as características da legis-
lação sobre a formação de professores alfabetizadores no Brasil. Utilizaram-se narrativas orais (Dominicé, 1988; Nóvoa, 
1995), análise documental referente às práticas de alfabetização e à formação de alfabetizadores, no período de 1999 a 2006 
(Silva Neta, 2008), para o entendimento da formação do professor na atualidade. O fundamento teórico de Cagliari (1999), 
Lahire (2002) e Tardif  (2003) permitiu a investigação dos saberes da infância pré-escolar, da vida escolar, da trajetória no 
curso de formação, da vida profissional e das características das práticas alfabetizadoras, que ofereceram orientações para 
o entendimento do sucesso escolar dos alunos e para a organização de políticas educativas de formação de alfabetizado-
res. A pesquisa identificou que apenas dois documentos apresentaram referências explícitas, a respeito da formação dos 
professores que irão se dedicar à tarefa de alfabetizar, relacionada ao ensino da leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. As questões específicas referentes à alfabetização e seu vínculo com a formação de professores alfabetiza-
dores estão ausentes e as contribuições dos manifestos do “mundo oficial“ para o “mundo real“ não foram significativas. 
Os resultados revelaram ainda que as histórias de vida de professoras bem sucedidas apontam subsídios para a organização 
das políticas educativas de formação de alfabetizadores, como saberes e práticas que sustentam o êxito na alfabetização, 
proposta inovadora de ensino individualizado e de práticas avaliativas, presença de uma ética de trabalho profissional e de 
autonomia pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE VIDA, POLÍTICAS EDUCATIVAS, FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES 

TÍTULO: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: UM ESTUDO NO 
PORTAL DA AMAZÔNIA - PRÁXIS-ALFA
AUTOR(ES): MARIA IVONETE BARBOSA TAMBORIL, JURACY MACHADO PACÍFICO 
RESUMO: O trabalho apresenta o resultado dos estudos desenvolvidos a partir do projeto “A prática pedagógica de 
professoras alfabetizadoras: um estudo no Portal da Amazônia”, que teve por objetivo analisar o impacto do Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), no desenvolvimento do trabalho pedagógico das professoras alfabe-
tizadoras que atuam nas classes do Ciclo Básico de Aprendizagem (CBA), nas escolas estaduais, no município de Vilhena. 
O programa analisado, O PROFA, era destinado a atender prioritariamente professores e professoras que alfabetizavam, 
tanto crianças, como adultos. A partir de uma abordagem qualitativa e tendo como fonte de coleta dos dados empíricos a 
pesquisa documental, a observação e o grupo focal, descreve – com base no trabalho pedagógico – saberes mobilizados 
pelas professoras alfabetizadoras em situações do cotidiano da sala de aula. Com base na observação foi possível desenvol-
ver registros, in loco, sobre as experiências cotidianas das professoras, sujeitos deste estudo, e apreender os significados por 
elas atribuídos às suas realidades e às suas próprias ações. Os dados mostram que a prática docente exige ação e decisão o 
tempo todo e que para isso as professoras precisam mobilizar diferentes saberes na tentativa de agir e decidir com maior 
precisão. Observa que saberes importantes propostos pelo Programa, tais como o planejamento didático que considere 
os saberes já construídos pelos alunos e alunas, a realidade sócio-cultural real das crianças e a elaboração de uma rotina 
semanal que equilibre diferentes modalidades organizativas, ainda não estão totalmente presentes no trabalho pedagógico 
das professoras alfabetizadoras.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, ALFABETIZAÇÃO, ENSINO E APRENDIZAGEM 
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TÍTULO: “REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO NO TRABALHO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA”
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ PINHEIRO FIGUEIRA DE MELLO, MARIA CRISTINA DE LIMA 
RESUMO: A comunicação pretende apresentar reflexões sobre a formação continuada em leitura e escrita oferecida 
aos “professores alfabetizadores” no Curso “Refletindo sobre a Prática de Alfabetização”. O trabalho foi desenvolvido, 
junto a 1000 professores regentes do 1º Ciclo de Formação do Ensino Fundamental da Rede Pública de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro, tendo como referência teórica a perspectiva histórico–cultural, que concebe a linguagem en-
quanto constituidora do sujeito. Na tentativa de desvelar aspectos fundamentais das relações de ensino, optou-se por um 
eixo metodológico de estudo e reflexão sobre o ensino e aprendizagem da linguagem escrita vividas por professores e 
alunos no cotidiano escolar. Assim, foi possível descobrir indícios de conhecimentos e práticas ausentes na formação do 
professor alfabetizador. Por compreender o processo de alfabetização numa dimensão discursiva, ao abordar os temas 
eleitos, “ Alfabetizando com o texto”; “Avaliação: um processo”; “Análise e escolha de livro didático”; “ Produção de 
texto” e “Linguagem Oral e Linguagem Escrita”, utilizou-se das seguintes indagações - O quê? Como? Quando? Por 
quê? Para quê? – suscitando reflexões sobre a relação de ensino como espaço de interlocução constante e como “lugar” 
das diferentes práticas culturais. Para tal, fizemos uso de diversos instrumentos de registro (relatos, produção de material, 
avaliações,) que revelaram os modos de compreender e realizar o processo de alfabetização, possibilitando a produção 
de novos saberes pedagógicos.O percurso de estudo se deu a partir de alguns aspectos fundamentais: concepção de 
linguagem e de alfabetização; sistematização da estrutura da linguagem escrita; metodologia de trabalho; dimensões da 
linguagem escrita; trabalho com a linguagem oral no processo de apropriação da leitura e da escrita.Assim, buscou-se 
oportunizar aos professores alfabetizadores um percurso de análise sobre os conhecimentos e concepções que emba-
sam toda e qualquer prática pedagógica 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LINGUAGEM, FORMAÇÃO CONTINUADA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 26
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: LÍNGUA ESCRITA: REPENSANDO AS HIPÓTESES SOBRE AS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM
AUTOR(ES): MARIA LETÍCIA CAUTELA DE ALMEIDA MACHADO 
RESUMO: Nas últimas décadas temos acompanhado um número crescente de alunos que, por não seguirem a linearidade 
curricular da escola, tem recebido o diagnóstico de portadores de uma dificuldade de aprendizagem da língua escrita. Tal 
dificuldade tem sido atribuída, recorrentemente, a deficiências inerentes ao sujeito. O objetivo deste trabalho é trazer con-
tribuições teóricas que permitam reconsiderar as hipóteses dessa dificuldade de aprendizagem da língua escrita. A noção de 
dificuldade de aprendizagem da escrita foi desenvolvida pela área médica, distante do contexto escolar, a qual tentou expli-
car o que consideravam um distúrbio de escrita apoiadas em suposições acerca do aparato biológico do sujeito. Em direção 
oposta, parto do pressuposto que as chamadas dificuldades de aprendizagem da escrita referem-se a uma problemática de 
dimensões socioculturais, com base nas quais são constituídas as condições materiais e subjetivas que têm historicamente 
limitado as possibilidades de diferentes sujeitos fazerem uso efetivo da escrita. Processos de escrita, apresentados por um 
número expressivo de brasileiros, são desqualificados e avaliados como patológicos a partir de mecanismos de exclusão, 
assimilação e aculturação. É necessário refletirmos sobre os efeitos que uma visão patologizadora produz sobre os proces-
sos de construção da escrita e de constituição de subjetividades. No lugar ainda hoje ocupado pelo conceito de distúrbio 
deve-se instaurar a categoria “diferença” e nela focar os estudos e as pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA ESCRITA , DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, FRACASSO ESCOLAR 

TÍTULO: A INFÂNCIA E A ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL : A CRIANÇA E O DIREITO À 
CIDADE.
AUTOR(ES): MARIA TEREZA GOUDARD TAVARES 
RESUMO: O presente trabalho é fruto da pesquisa de doutoramento “ Os pequenos e a cidade: O papel da escola na 
construção de uma alfabetização cidadã”, desenvolvida em parceria com escolas Públicas da cidade de São Gonçalo , na 
região do Leste Fluminense. Pretendemos com a comunicação em tela reafirmar o papel da metrópole contemporânea na 
alfabetização Patrimonial(TAVARES,2003)das crianças da educação infantil. Defendemos que a alfabetização patrimonial 
possibilita a criança a leitura de seu patrimonial cultural, dando ênfase tantos aos “bens de pedra e cal”, quanto ao patri-
mônio intangível, denominado imaterial da cidade. É uma ferramenta teórico-prática que possibilita a criança (re)fazer a 
leitura do mundo que a rodeia, ampliando sua compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória histórico-temporal 
em queestá inserida .Ela possui um caráter transversal e de uma política cultural, na qual o conceito de alfabetização 
éampliado, tomando por base a perspectiva freireana de alfabetização , em que a leitura de mundo antecede, precede e 
acompanha a leitura da palavra , transformada em “palavramundo”. O trabalho apresenta a cidade como um “livro de 
espaços”(ALVAREZ,1996 ) potencialmente ensinante de um outro ethos de convivibilidade social, cabendo , portanto, 
aos sistemas escolares interagir na e com a cidade, com a sua polifonia( CANEVACCI, 1993) e texturologias (CERTEAU, 
2000). Reforçamos o papel das escola de Educação infantil em ensinar e garantir o “direito à cidade” ( LEFEBVRE,1991), 
entendendo que o currículo da educação da infância pode propiciar experiências epistêmicas riquíssimas de fruição e 
aprendizagens da e na cidade.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA E A CIDADE, ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL, CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
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TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): MARIA VITORIA DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado e tem por objetivo identificar e discutir 
práticas de leitura desenvolvidas por professores de diferentes disciplinas que ministram aulas nas séries finais do Ensino 
Fundamental. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas com cinco professores expe-
rientes e analisados a partir de referenciais teóricos da área de leitura – Silva, Chartier, Kleiman, Soares, Abreu, etc. e da área 
de formação de professores – Candau, Mizukami, Nóvoa, Imbernón, etc. Os dados apresentam, entre outros, pistas sobre 
as dificuldades enfrentadas por esses professores para desenvolver práticas de leitura em sala de aula, visto que, ao longo da 
sua formação inicial não tiveram vivências com questões referentes ao campo teórico da leitura. O aluno que ingressa nas 
séries finais do Ensino Fundamental deve ter o domínio da leitura, mas cabe ao professor que atua nesse nível de ensino 
contribuir, por meio de práticas de leitura planejadas com objetivos específicos, para que o aluno continue desenvolvendo, 
de maneira progressiva, suas habilidades de leitor competente e lhe forneça instrumentos para que a leitura se torne um 
processo efetivo que o ajude no desenvolvimento de novas aprendizagens. Para tanto, faz-se necessário um trabalho cole-
tivo em que todo o professor tome para si a responsabilidade de formar o aluno leitor, discutindo, propondo e planejando 
práticas de leitura que atendam às reais necessidades dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA:REFLEXõES DE UMA PROFESSORA 
ALFABETIZADORA
AUTOR(ES): MARIANA DE MELO E SILVA AMARAL 
RESUMO: A apropriação da linguagem escrita como marco na vida da maioria das crianças da sociedade brasileira é feita na 
escola. Diferentemente do previsto, nem sempre esta apropriação ocorre, muitas crianças encontram obstáculos em sua cami-
nhada escolar por terem apenas adquirido o código. Consequentemente, não se tornam leitores fluentes tampouco escritores, 
não podendo desta forma ter acesso a diversidade e a riqueza da linguagem escrita. Na contramão de metodologias que apenas 
ensinam o código, surgem pesquisas que revelam a criança como sujeito na construção do conhecimento, capazes de expressar 
e construir seu pensamento e suas hipóteses sobre a linguagem escrita. A pesquisa mostra uma possibilidade de reflexão e 
teorização da prática onde a autora aponta como as crianças pensam e no processo de alfabetização vão se apropriando da 
linguagem escrita ocorrendo o que comumente chamamos de letramento. A pesquisa apresentada foi escrita com base no 
trabalho docente da autora nas escolas da rede municipal de Petrópolis,tendo como base teórica alguns autores como Paulo 
Freire, Ana Teberosky, Emília Ferreiro, Vygotski. Teve como finalidade observar e refletir sobre a apropriação da linguagem 
escrita pelas crianças trazendo a prática, a ação das crianças e a teoria para dialogarem nesta reflexão. Possibilidades de constru-
ção de conhecimentos se abrem quando o professor não é mais o centro, quando o professor e não apenas ele, mas também o 
aluno possui saberes e esses saberes podem dialogar e nesta interação o conhecimento é construído. O texto aqui apresentado 
traz as reflexões sobre a prática alfabetizadora, os saberes infantis sobre a língua escrita assim como reflexões acerca da prática 
da leitura e da produção textual na escola necessárias para a plena alfabetização do cidadão. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, SABERES, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: LETRAMENTO E TERMOS CHAVES PRESSUPOSTOS E DEFINIÇõES SEGUNDO STREET 
E LEFSTEIN 
AUTOR(ES): MARISA TERESINHA TEUSCHEL 
RESUMO: O trabalho buscará analisar e compreender um dos capítulos do livro Literacy: an advanced resource book, 
escrito por Brian Street e Alam Lefstein. O recorte ao qual deterei as análises agrega a Seção B, do referido livro, e desenvolve 
o tema das palavras-chave, em relação aos entendimentos do termo Letramento. Os autores investem no estudo dos termos 
educacionais de letramento, termos antropológicos e termos psicológicos, e propõem que o leitor veja as diferenças em tais 
disciplinas. Embasado e orientado pela Linha de Pesquisa dos Estudos Culturais, o trabalho apresentará as principais idéias dos 
autores do livro. A pesquisa, igualmente, focará a estrutura e organização do livro e lançará um olhar questionador sobre os 
questionamentos realizados pelos autores, que acompanham o texto por toda a obra. Após explanação das idéias dos autores 
serão apresentadas linhas de análise e discussão. A proposta é que pensemos sobre o que considerar sobre o próprio letramen-
to. Haverá uma forma certa de se pensar letramento e o que se leva em consideração sobre ele? Quem está autorizado ou quem 
se autoriza a fazer tal análise e escolha? O papel da leitura e da escrita faz parte da história, ou até, fazem a história? Em cada 
época, suas especulações, afirmações... esta será a época em que se procura forjar uma identidade, uma verdade para elementos 
tão importantes para a sociedade, como a leitura e a escrita? Estas são interrogações que precisamos ter presente caso esteja-
mos engajados na luta contra as padronizações, que acabam por marginalizar indivíduos e privilegiar outros. Temos que escutar 
as vozes silenciadas que falam dos seus letramentos, principalmente quando falamos em letramento! Ou letramentos?!
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, TERMOS-CHAVES, LEITURA E ESCRITA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 27
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 01

TÍTULO: JORNAL: UMA POSSIBILIDADE DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): MARJA MILENE BELEGANTE COSTA 
RESUMO: O presenta trabalho trata de uma reflexão teótrica e prática acerca do letramento/alfabetização na infância, 
utilizando como metodogia a sequencia didática. O público envolvido nesta pesquisa foram doze crianças, entre cinco e seis 
anos, do Centro de Educação Inafantil Eília Piske da Rede Pública Municipal de Ensino, na cidade de Blumenau. O objetivo 



Letramento e Alfabetização 

344 345

da pesquisa é discutir quais as implicações do letramento/alfabetização na Educação Infantil, utilizando um planejamento 
baseado em uma sequncia didatica, focando o gênero capa do jornal. Apartir da divulgação da lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), em que as crianças de seis anos devem ser matriculadas na escola tem surgido muitas dúvidas quanto ao trabalho 
pedagógico, tanto para as crianças de cinco e seis anos que permanecem na Educação Infantil, quanto para as crianças de seis 
anos que ingressam no Ensino Fundamental. Desta forma, percebe-se a necessidade de aprofundar os conceitos referentes 
ao letramento/alfabetização. Para tanto, foram desenvolvidos estudos teóricos com base em Soares (2000 e 2001), Scheuwly e 
Dolz (2004), Sarmento; Cerisara et all. (2004) e Vygotsky (1984 e 1998). O processo metodológico para a coleta de dados deu-
se a partir do planejamento da seqüencia didática, tendo como foco o gênero capa de jornal. O recurso utilizado foi a filmagem 
e a transcrição da mesma, permitindo uma análise mais detalhada de dados. Os resultados da pesquisa apontam a seqüencia 
didática como uma metodologia apropriada para trabalhar as questões de letramento com gêneros orais ou escrito, neste caso 
o jornal, que possibilita inserir as crianças nas práticas sociais de leitura e escrita, na Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LETRAMENTO, SEQUENCIA DIDÁTICA 

TÍTULO: APRENDER A LER E A ESCREVER: NECESSIDADE DE CONSTRUIR OUTRAS VEREDAS
AUTOR(ES): MARTA LIMA DE SOUZA 
RESUMO: A discussão da alfabetização e do letramento reflete as tensões, disputas, conflitos e interesses que atravessam a 
história do país e da educação brasileira. Neste texto, pretendemos discutir tais conceitos, a partir da constituição do Continente 
americano, em especial do território latino-americano, do lugar hegemônico que a Europa ocupou/a na produção de subjeti-
vidades e intersubjetividades, que têm como pano de fundo a “colonialidade do poder” (Quijano, 2005). A intenção consiste 
em compreender os sentidos que o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita vão assumindo ao longo desse processo 
histórico, de forma breve, com base nas subjetividades que vão se formando nessa relação entre colonizadores e colonizados, 
discussão empreendida no primeiro tópico. No segundo tópico, discutiremos os conceitos de alfabetização e o letramento, 
visando à revelação dos múltiplos sentidos que assumem nos diferentes tempos e espaços históricos em que são produzidos, 
principalmente em relação à aprendizagem dos jovens e adultos, concluindo que há muitas alfabetizações e letramentos. O 
terceiro tópico pretende rever, a partir dos diferentes sentidos apresentados, os paradigmas sobre o ensinar e aprender a ler e a 
escrever, na proposição de reconstruí-los, significativamente, de modo que possibilitem a construção de outras subjetividades 
e intersubjetividades emancipatórias e autônomas na utopia de uma sociedade que reconheça o direito às diferenças. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO, EJA 

TÍTULO: LETRAMENTO DIGITAL DOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
ESTADUAIS DE CAMPINAS – REGIÃO DOS AMARAIS
AUTOR(ES): MAYARA CRISTINI NOVELETO, PRISCILA CRISTINA CLAUS 
RESUMO: o presente trabalho apresenta os resultados parciais de duas investigações que estão sendo protagonizadas por 
graduandas do curso de Pedagogia do Unisal e financiadas pelo PIBIC-CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com prazo de conclusão previsto para 
junho do corrente ano. As duas pesquisas em andamento aqui relatadas tratam do letramento digital em escolas estaduais 
na região dos Amarais, em Campinas-SP: E. E. Profª Castinauta B. M. Albuquerque e E. E. Trinta e Um de Março. Um dos 
projetos tem como foco os professores e o outro os alunos dessas duas escolas públicas. Por meio do levantamento de da-
dos quantitativos e qualitativos, pretende-se mapear a infra-estrutura informática oferecida pelas escolas e identificar o nível 
de letramento digital de seus professores e alunos, suas causas, conseqüências, obstáculos e contribuições ao processo de 
ensino-aprendizagem. Além disso, é também intenção de ambas as pesquisas apontar caminhos que possam transformar 
a prática pedagógica, incluindo o uso da informática. Assim, os dois projetos justificam-se pela tentativa de indicar possí-
veis alternativas que facilitem o processo educativo mediado pela informática, visando a uma possível transformação da 
realidade das escolas públicas de periferia. Entre os resultados esperados está a possibilidade de conscientizar professores 
e alunos da escola pública estadual paulista sobre a importância de hoje em dia ser letrado digitalmente, até mesmo porque 
tais investigações estão articuladas a uma pesquisa-ação que está sendo realizada pelo Programa de Mestrado em Educação 
do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) nesta mesma região Campinas desde 2007.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DIGITAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO 

TÍTULO: FAMÍLIA E ESCOLA MEDIADA POR PRÁTICAS LETRADAS: RELAÇÃO POSSÍVEL?
AUTOR(ES): MAYARA DOS SANTOS ARAUJO 
RESUMO: O presente trabalho está ligado a uma pesquisa mais ampla chamada “Mães, crianças e livros: Investigando as 
práticas de letramento em meios populares”, que tem como objetivo compreender as práticas de letramento presentes em 
meios populares, bem como discutir os diferentes modos de ser letrado. Temos como objetivo neste trabalho refletir acerca das 
relações entre a família e a escola e de que forma as práticas letradas desenvolvidas pelas famílias investigadas interferem nas 
relações desta com a instituição escolar. Trata-se de uma pesquisa etnográfica que busca investigar os sujeitos de duas famílias 
participantes e duas famílias que não participam do projeto anteriormente citado, para podermos analisar e compararmos 
essas quatro famílias. Essa pesquisa vem sendo realizada com sujeitos pertencentes à escola municipal São João do município 
de Três Lagoas - MS e como fonte para coleta de dados estamos utilizando entrevistas semi-estruturadas com as quatro mães, 
com as professoras das crianças e com a supervisora da escola. Temos observado com base nas entrevistas feitas até momento 
que a escola se empenha em trazer as famílias às vivências do cotidiano escolar e apóia esse ato. Assim, nos perguntamos até 
que ponto as práticas letradas desenvolvidas pelas famílias estudadas interferem no tipo de relações que desenvolvem com a 
instituição escolar, como as famílias participam da escola e como a escola vê essa relação família e escola.
PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, ESCOLA, LETRAMENTO 

TÍTULO: A EVASÃO DOS PROFESSORES DAS CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
PIRAPORA-MG: UMA ANÁLISE.
AUTOR(ES): MÁRCIO ANTÔNIO SILVA 
RESUMO: O presente texto tem como objetivo discutir e analisar a evasão dos professores de turmas de alfabetização 
que vem ocorrendo nas escolas da rede municipal de ensino de Pirapora-MG. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa 
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exploratória em cinco escolas municipais com 60 professores que atuam nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 
Foi solicitado dos professores que manifestassem a sua opinião por escrito destacando os motivos pelos quais de maneira 
geral, os professores mais experientes não querem atuar em turmas de alfabetização nas respectivas escolas. Com base no 
material produzido pelos professores foram organizadas quatro categorias de análise: o desgaste físico e emocional dos 
professores; a falta de apoio de profissionais de outras áreas do conhecimento nas escolas; a desvalorização profissional e a 
dupla jornada de trabalho e a aposentadoria como expectativa de término da profissão. Os resultados desta pesquisa desta-
cam um conjunto de fatores estruturais na rede que concorrem para que os professores, abandonem as classes de alfabeti-
zação. Sinalizam também que são os professores iniciantes e sem experiências que vão assumir o processo de alfabetização, 
apresentando indícios da origem do fracasso escolar nesta fase do ensino. Aponta também que a discussão do fracasso na 
alfabetização não passa somente pela questão dos métodos, formação de professores amplamente divulgados na mídia e 
programas de governo. Conclui, com um alerta, que a alfabetização é questão de política pública, e que, não houver do ges-
tor municipal uma de continuidade nas ações e valorização profissional para que os professores queiram atuar no processo 
de alfabetização, no futuro os resultados serão drásticos para a qualidade do ensino na rede municipal de Pirapora-MG.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, EVASÃO DE PROFESSORES, POLÍTICAS PÚBLICAS 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 28
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A TEORIA 
HISTÓRICO-CULTURAL E AS TÉCNICAS FREINET
AUTOR(ES): MICHELLE DE FREITAS BISSOLI 
RESUMO: A inserção da criança da Educação Infantil no universo da cultura escrita demanda um processo reflexivo, por 
parte dos professores, para que eles possam realizar um trabalho sistematizado e intencional de aproximação significativa entre 
crianças e textos, tendo respeitadas as especificidades da aprendizagem e do desenvolvimento neste momento da vida. Neste 
trabalho, buscamos apresentar algumas reflexões sobre as aproximações entre as contribuições teóricas de Lev Semenovich 
Vigotski e seus colaboradores para o processo de formação de leitores e as técnicas propostas por Célestin Freinet, enfocando, 
por um lado, a pré-história da linguagem escrita, que se objetiva por intermédio de atividades como o desenho e o faz-de-conta 
e, por outro, as possibilidades de um trabalho pedagógico que se volte para a ampliação da necessidade de expressão da criança. 
Além disso, discutimos alguns dados de uma pesquisa crítico-colaborativa em andamento, realizada em um Centro Municipal 
de Educação Infantil da cidade de Manaus, cujo objeto é a compreensão da prática pedagógica desenvolvida, tendo em vista o 
brincar, o desenho e a escrita da criança. Os resultados parciais da pesquisa indicam que a aplicação das técnicas Freinet, como 
o Livro da Vida e o Jornal Escolar, aliadas ao aprofundamento teórico sobre o desenvolvimento da capacidade de represen-
tação simbólica, a partir dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, têm colaborado para que os professores qualifiquem 
melhor a sua atuação e para que as crianças percebam a função social da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL, TÉCNICAS FREINET, LEITURA E ESCRITA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: TUTORIA CENTRADA NA LEITURA DE LIVROS: UMA SEGUNDA CHANCE PARA 
ALUNOS COM DIFICULDADES EM LEITURA E ESCRITA
AUTOR(ES): MIRYAN CRISTINA BUZETTI 
RESUMO: A literatura indica a importância de alunos com baixo aproveitamento em leitura e escrita terem uma segunda 
oportunidade de ensino. Estudos internacionais e nacionais tem mostrado que a tutoria centrada na leitura de livros é uma 
segunda modalidade de ensino eficaz. A tutoria é planejada para estabelecer tanto um conjunto de habilidades mais simples, 
como possibilitar que a criança aprenda a monitorar sua própria leitura. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de 
um programa de tutoria individual, sobre as habilidades de leitura e escrita em crianças com histórico de fracasso escolar, 
na quarta série do ensino fundamental, com dificuldades nas habilidades de leitura e escrita e teve como participantes dois 
alunos de dez anos. Os participantes foram avaliados nas habilidades de leitura e escrita, antes e após a intervenção, em 
relação a seis aspectos: noções sobre a escrita, escrita livre de palavras, palavras ditadas, leitura de letras e palavras e leitura 
de dois textos. As atividades desenvolvidas em cada encontro foram: releitura de um livro familiar, leitura independente do 
livro no dia seguinte, identificação de letras, composição pela criança de uma história, recortar e construir a história, intro-
dução de um novo livro e leitura de um novo livro. Comparando o desempenho dos participantes nas habilidades avaliadas 
antes e após a intervenção pode-se dizer que o programa é eficaz em crianças com dificuldades de leitura e escrita que já 
apresentaram histórico de fracasso escolar, pois os dois participantes apresentaram evolução. Os participantes aprimoraram 
o uso de algumas estratégias úteis para a leitura, principalmente a auto-correção e busca de significados, melhorando assim 
as habilidades avaliadas antes e após a intervenção, sendo que algumas habilidades como leitura de palavras e a leitura dos 
dois textos teve uma melhora significativa nos dois participantes.
PALAVRAS-CHAVE: TUTORIA, LEITURA E ESCRITA, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES A DISTÂNCIA E USO DE RECURSOS 
INFORMATIZADOS NO ENSINO DA LEITURA
AUTOR(ES): NARA LUZ CHIERIGHINI SALAMUNES 
RESUMO: A pesquisa teve como objetivo compreender relações entre a formação inicial de alfabetizadores em curso 
de nível superior, desenvolvida na modalidade a distância, e as ações de ensino da leitura e da escrita com uso de recursos 
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informatizados realizadas por professores egressos de curso Normal Superior com mídias interativas. 
Entendendo-se que uma das condições para a superação do analfabetismo funcional e digital observado na população 
brasileira de hoje é, além da revisão das práticas tradicionais e antidemocráticas de alfabetização, a inserção responsável 
das tecnologias da informação e da comunicação no ensino da leitura e da escrita, procurou-se compreender, por meio de 
estudo de quatro casos, como pensam e agem didaticamente professores alfabetizadores formados em cursos em que o 
uso dessas tecnologias foi intensivo. 
A pesquisa, que se constituiu em um estudo de casos múltiplos, está fundada nos conceitos de esquema e de tomada de 
consciência da epistemologia genética piagetiana. Apóia-se no entendimento de que conhecer é um processo mental ativo e 
construtivo de busca de solução de problemas, mediado pela incorporação de instrumentos, signos e símbolos culturais, cujo 
uso transforma a própria atividade de conhecer e o sujeito desta, pelo aprimoramento progressivo da atividade consciente. Os 
dados foram levantados em análise documental, observações e entrevistas filmadas, as quais seguiram os protocolos do méto-
do clínico-crítico. Os resultados indicam aspectos a serem considerados nos currículos de cursos de formação de alfabetizado-
res a distância; na organização escolar dos anos iniciais do ensino fundamental para a prevenção do analfabetismo funcional e 
digital e apresenta indícios do impacto da formação de alfabetizadores a distância no ensino fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO , FORMAÇÃO A DISTÂNCIA, LEITURA 

TÍTULO: O GÊNERO DIÁRIO PESSOAL NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): NATÁLIA DE PAULA DO NASCIMENTO, JOSÉLIA MARTINS DAS NEVES 
RESUMO: A presente comunicação analisa a construção de conhecimentos acerca do gênero diário pessoal, por um 
grupo de 10 alunos de uma escola pública, na faixa etária de 09 a 13 anos, acompanhados semanalmente por professoras-
bolsistas dos cursos de Letras ou Pedagogia, no Laboratório de Alfabetização/UFJF. O trabalho com o gênero diário 
pessoal foi proposto a partir de alguns eixos: (i) atividades variadas de escuta e leitura de diários (“Diário de um Banana”, 
“Diário de Serafina”, “Diário de Lúcia Helena” e outros mais.); (ii) exercícios pontuais acerca da estrutura composicional 
do gênero (data, vocativo, saudação, despedida/temas recorrentes: sentimentos, confissões e fatos cotidianos/a pessoa e 
o tempo verbal/linguagem coloquial, entre outros.); (iii) atividades de produção e revisão textual em torno dos diários ela-
borados pelos alunos. Os instrumentos de coleta dos dados foram: anotações em diário de campo, fotografias e gravações 
em vídeo dos momentos de elaboração textual e os diários pessoais escritos pelas crianças. A análise dos dados revelou 
que a produção do diário é vista pelos alunos, não apenas como expressão do que sentem/pensam, mas também como 
um balanço das próprias ações. Esses pequenos autores relataram cronologicamente fatos e acontecimentos do dia-a-dia 
consignando opiniões e impressões, confissões e/ou meditações. Além disso, os textos indicam o caráter de diálogo aberto 
e franco do escritor consigo mesmo e a fusão entre locutor/autor e destinatário/leitor, já que, muitas vezes, o diário era o 
próprio interlocutor do diarista, confundindo-se os interlocutores (BAKHTIN, 1994). 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO DIÁRIO PESSOAL, PRODUÇÃO TEXTUAL, AUTORIA 

TÍTULO: CONTAR HISTÓRIAS A PARTIR DO LETRAMENTO LITERÁRIO: CAMINHOS POSSÍVEIS 
AUTOR(ES): NATHALIA CORNETO, LOREN DE OLIVEIRA LOPO GENEROSO 
RESUMO: Sabemos que os sistemas de escrita são produtos culturais e que a alfabetização e o letramento são processos 
de aquisição de um sistema escrito. A alfabetização possui um caráter individual. Já o objetivo do letramento é social, 
podendo fazer parte de uma sociedade letrada tanto indivíduos alfabetizados, quanto os não alfabetizados. Partindo desse 
pressuposto, podemos entender que sendo o letramento um agente de transformação social e não individual, a instituição 
escola deve atuar como agente social de difusão da literatura infantil, para que se crie estados mais avançados de letramento, 
pois é através do domínio aprofundado desses gêneros que o letramento se constitui e o indivíduo nele inserido se huma-
niza. Disponibilizar o contato com as histórias da literatura infantil para as crianças, nas escolas, faz parte das condições 
de letramento. Mas não basta oferecer os livros ou apenas ler as histórias no começo ou no final das aulas, são necessárias 
discussões sobre o assunto de que trata o livro e reflexões para que os alunos tenham condições de fazer inferências, an-
tecipações, e estabelecer, assim, conexões entre seu conhecimento prévio e as informações novas. Devemos propiciar aos 
alunos muito mais do que apenas ler. É necessário ir além da leitura simples. A leitura literária tem a função de ajudar-nos a 
ler melhor, pois fornece os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem. 
Nesse âmbito, o professor atua como mediador do processo, mostrando aos alunos os caminhos para abordar o texto 
literário e, consequentemente, contribuir para a ampliação do letramento literário no Brasil. O trabalho pretende, portanto, 
mostrar um panorama mais geral do que é o letramento literário e de como os professores podem ser os mediadores desse 
processo, ajudando a formar alunos letrados, críticos e proficientes no uso da linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, LETRAMENTO LITERÁRIO, LEITURA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 29
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 02

TÍTULO: O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA NOS ANOS DE 1960 NO MUNICÍPIO DE 
LINHARES/ES
AUTOR(ES): NEUSA BALBINA DE SOUZA 
RESUMO: Este artigo apresenta as práticas de ensino de leitura e de escrita desenvolvidas em turmas de alfabetização, 
com uso dos métodos sintéticos de soletração e de silabação e do método Global de Contos, ambos difundidos pela 
cartilha ‘Caminho Suave’, pelo método ‘Dom Bosco’ de base e pela série ‘As mais Belas histórias’ nos anos de 1960, 
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no município de Linhares/ES. O recorte foi feito da pesquisa de mestrado que objetivou investigar as práticas de al-
fabetização na fase inicial da escolarização, desenvolvidas, na década de 1960, no Município de Linhares/ES. Pautada 
na concepção bakhtiniana de linguagem, sobretudo em sua noção de texto, a análise documental possibilita constatar 
que as políticas educacionais, engendradas na esfera do ensino primário, sobretudo na primeira série, visava atender as 
exigências do setor econômico de base industrial em desenvolvimento no Estado, pautada na concepção produtivista 
da escola. Com relação ao ensino da leitura e da escrita verifica-se ter se sustentado nos tradicionais métodos sintético 
e analítico-sintético propagados nas cartilhas, livros de leitura e pré-livros utilizados nas escolas. Em função disso a 
linguagem é tomada como sistema fechado de normas imutáveis a ser adquirida pelos sujeitos do processo ensino-
aprendizagem (professor e aluno) num processo mecânico de assimilação, decifração e decodificação. Considera a alfa-
betização, a leitura e a escrita, como resultado da atividade de linguagem humana desenvolvida sócio e historicamente 
em contextos reais de produção e de interação verbal. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM ESCRITA, MÉTODOS DE ENSINO, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E ALFABETIZAÇÃO: INVESTIGANDO O CAMPO TEÓRICO 
E OS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
AUTOR(ES): NEUSA LOPES BISPO DINIZ 
RESUMO: A literatura especializada tem concebido a consciência fonológica como uma reflexão intencional sobre a 
fala, constituindo-se de diferentes níveis perceptivos: a percepção de palavras curtas e compridas, o reconhecimento da 
repetição do conjunto dos mesmos sons no início de palavras (aliteração), ou no final dessas (rima); e finalmente a decom-
posição da linguagem oral em palavras, sílabas e fonemas. Não são poucas as pesquisas preocupadas em clarificar o papel 
e a relevância dessa temática para a alfabetização, mas ainda assim, há, entre os estudos na área, divergência de opiniões 
sobre a precedência ou não de certos aspectos ou níveis de consciência fonológica sobre a aquisição da leitura e da escrita. 
Uma comunalidade entre os resultados encontrados por diferentes pesquisadores, é a de que há melhoras significativas no 
desempenho em linguagem escrita, quando há procedimento de treino em consciência fonológica. Não se podendo ignorar 
tal evidência, este trabalho propõe-se a apresentar e discutir aspectos teóricos sobre o conceito e a relevância do treino em 
consciência fonológica, bem como apresentar a proposta e os efeitos de um programa de intervenção realizado em situação 
real de sala de aula, baseado na referida habilidade metalingüística, para recuperação de crianças do ensino fundamental que 
enfrentam dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA, METALINGUAGEM, CONSCIÊNCIA FONOLÓGIA 

TÍTULO: LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO EM PORTUGUÊS
AUTOR(ES): NOEMIA FUMI SAKAGUCHI 
RESUMO: Os termos Letramento e Alfabetização – e sua intrínseca relação – estão em voga e, felizmente, cada vez 
mais difundidos, ultrapassando os muros da academia e chegando aos contextos escolares, principalmente em virtude 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Entretanto, a questão do Letramento e da Alfabetização de crianças estrangeiras 
permanece relegada à marginalidade tanto no meio acadêmico como no meio escolar, forçando-as a recorrerem a aulas 
particulares improvisadas com professores que, sem alternativas no mercado, utilizam o tradicional ‘método da cartilha’. 
No presente trabalho, apresentaremos algumas reflexões sobre o processo de Letramento e Alfabetização em Português 
de um grupo de crianças coreanas que frequentaram aulas de apoio de língua portuguesa (doravante LP) no transcorrer 
do ano letivo de 2007. A submissão desses alunos à alfabetização “cartilhesca” resultou em um primeiro contato com 
a LP alicerçado em cópias passivas e na memorização de palavras descontextualizadas, recursos estes justificados pela 
“necessidade da escrita perfeita”. Os resultados são aqueles já explorados pela literatura em língua materna: a aversão à 
escrita e a formação de alunos copiadores. No caso de nosso contexto estrangeiro, é preciso ressaltar ainda a intricada 
combinação de backgrounds educacionais, sociais e culturais muitas vezes distintos aos nossos, além da óbvia barreira 
linguística. No intuito de reverter este quadro, visamos à alteração da relação das crianças coreanas com a LP, transfor-
mando-os em sujeitos que refletem e atuam sobre o objeto linguístico, capazes de atribuir uma função social à leitura/
escrita. Acreditamos que só será possível “transver” o mundo de fato, se lançarmos um olhar privilegiado àqueles que 
por tanto tempo foram deliberadamente negligenciados. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO , ALFABETIZAÇÃO, PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

TÍTULO: O ALUNO SURDO E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 
PORTUGUESA, NA MODALIDADE ESCRITA, EM UM CONTEXTO DE UMA EDUCAÇÃO 
BILINGUE
AUTOR(ES): NORIKO LÚCIA SABANAI 
RESUMO: A presente pesquisa é de cunho microetnográfico, de natureza qualitativa e seguiu o paradigma da pesquisa 
interpretativista com observação participante. Conforme Almeida Filho & Cunha (2003), uma metodologia qualitativo-
interpretativista leva em conta a visão do pesquisador e as vozes dos participantes da pesquisa. Portanto, os dados foram 
coletados durante um período de aproximadamente 10 meses (2006) em uma turma de alunos surdos profundos bilaterais 
pré lingüísticos de uma escola pública do Distrito Federal (DF), onde a pesquisadora foi também professora regente. A 
investigação foi parte de um processo onde o intuito principal não é chegar-se simplesmente a determinadas conclusões e 
sim, promover um processo, acompanhá-lo, compreendê-lo, aprender com ele e, ao mesmo tempo, promover crescimento 
intelectual e aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido com base no contato com os surdos matriculados em uma escola 
pública do Distrito Federal. Os dados foram coletados em vídeo, produções escritas individuais dos surdos, notas de cam-
po, entrevista, relatos informais e questionários. Os resultados da análise evidenciaram a importância da língua de sinais no 
processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e do uso de uma metodologia adequada (GRANNIER, 2007), 
com aplicações de técnicas de ensino e aprendizagem de segunda língua, baseada na capacidade inata do ser humano para 
adquirir línguas (Chomsky, 1965) e na interação entre a mente do aprendiz e o contato com contextos significativos da 
língua-alvo, com a utilização de um rico input visual e com a aprendizagem centrada no aluno surdo, não só em termos de 
conteúdo, mas também de técnicas usadas em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, EDUCAÇÃO BILINGUE, ENSINO DE PORTUGUES COMO L2 
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TÍTULO: A EFICIÊNCIA DO MÉTODO SOCIOLINGÜÍSTICO DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): ONAIDE SCHWARTZ MENDONÇA 
RESUMO: Neste trabalho apresento resultados de pesquisa realizada através da aplicação e comparação de duas pro-
postas de alfabetização. A primeira foi desenvolvida em 2006, por professores de rede municipal e não contava com me-
todologia definida, pois era composta da leitura diária de textos infantis aos alunos, seguida da aplicação de atividades dos 
níveis pré-silábico e alfabético, descritos na Psicogênese da língua escrita por Emília Ferreiro. Não havia sistematização nem 
seqüência de conteúdos a serem desenvolvidos, nem gradação de dificuldades e não eram realizadas estratégias de nível 
silábico. A segunda proposta foi desenvolvida em 2008 por professores de rede municipal e estadual a partir do Método 
Sociolingüístico (MENDONÇA e MENDONÇA, 2007). Este “método” propõe uma sistematização do trabalho docente, 
parte da realidade do aluno através de uma palavra ou tema gerador, traz a leitura de diferentes suportes de textos para a 
sala de aula, desenvolve o diálogo e atividades lingüísticas de análise e síntese, seguidas de atividades dos níveis silábico e 
alfabético. Ao final, os resultados da aplicação das duas propostas mostraram que o desenvolvimento de uma alfabetização 
organizada e sistemática, com objetivos definidos e metodologia adequada, que concilie teoria e prática é determinante 
para o sucesso da aprendizagem. Esta experiência mostrou que é possível não só alfabetizar os alunos em um ano, mas 
ainda levá-los, através do diálogo, a avançar no domínio dos usos sociais da leitura e da escrita e no desenvolvimento de 
sua consciência crítica e social. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MÉTODO SOCIOLINGÜÍSTICO, CONSCIENTIZAÇÃO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 30
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: DO DECIFRADO À LEITURA DAS INTENÇõES: MODELO PRAGMÁTICO INTEGRADO 
DE COMPREENSÃO/INTERPRETAÇÃO LEITORA
AUTOR(ES): ONICI CLARO FLÔRES, LILIAN CRISTINE SCHERER 
RESUMO: A presente comunicação versa sobre um instrumento de pesquisa desenhado para avaliar a compreensão 
leitora, o qual enfoca especificamente a passagem da etapa do decifrado à apreensão da intencionalidade. A proposta 
se ancora no modelo pragmático integrado de interpretação e compreensão leitora proposto por Dascal (2006). Do 
estudo irão participar crianças frequentadoras da escola regular, das redes pública e particular, cursando um dos cinco 
primeiros anos do Ensino Fundamental, na faixa etária entre 6 e 12 anos de idade, de ambos os sexos. O instrumento 
contém dez situações interativas usuais no cotidiano infantil. Cada cena interativa se compõe de imagem(ns) e falas de 
personagens seguidas de perguntas relativas, sobretudo, aos implícitos textuais. As questões elaboradas para cada uma 
das cenas consideradas exigem a mobilização de informações contextuais importantes sobre personagens, espaço e 
tempo que, se presume, sejam entendidas paulatinamente ao longo dos cinco primeiros anos de ensino sistemático, 
questão que nos propomos a averiguar durante a implementação da pesquisa. O trabalho explicita teoricamente 
o ponto de vista assumido, abordando o emergir das operações metalinguísticas e as consequências linguístico-
cognitivas da alfabetização, com base na diferença entre sentido literal e sentido intencional, tal como discutida por 
Torrance e Olson (1999) e Olson (1997). 
PALAVRAS-CHAVE: MODELO PRAGMÁTICO INTEGRADO, ALFABETIZAÇÃO, IMPLÍCITOS TEXTUAIS 

TÍTULO: OS SENTIDOS NA ORALIDADE E NA ESCRITA: A AUTORIA NA PRODUÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): PAMELA ALINE TIZIOTO 
RESUMO: Nossa experiência como estagiárias em instituições de Educação Infantil e os estudos feitos sobre esta 
modalidade de ensino, tem-nos possibilitado perceber que a alfabetização ainda é o principal foco do ensino em escolas 
de Educação Infantil. Para alcançar este objetivo, tende-se à valorização da língua escrita e ao esquecimento de que a 
língua oral é tão importante quanto a escrita para o desenvolvimento e aquisição da linguagem (oral e escrita) por parte 
das crianças. Ou seja, no ambiente escolar ocorre uma desvalorização das produções orais diante das produções escritas. 
Além disso, na escola prevalecem as leituras parafrásticas e a autoria não é trabalhada, pois a função-autor não é atribu-
ída a textos orais, somente aos escritos. Diante disso e com base em nossa experiência na Educação Infantil, julgamos 
necessária a realização de um trabalho que tem por objetivo demonstrar que a autoria se faz presente tanto na produção 
de textos orais quanto na produção de textos escritos e que existe uma relação de interdependência entre estas duas 
formas de linguagem. Todo o trabalho será fundamentado na Análise do Discurso (AD) de ‘linha francesa’ e nas teorias 
do letramento. Os sujeitos da pesquisa serão crianças de 5 a 6 anos que freqüentam uma Escola Municipal de Educação 
Infantil, na cidade de Ribeirão Preto-SP. Nosso corpus será constituído pelos textos produzidos pelos sujeitos, por meio 
da escrita, ou da transcrição da oralidade. Pretendemos observar como as crianças ocupam, ou não, a posição de autor 
nas produções textuais orais ou escritas. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, AUTORIA, ORALIDADE 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES E ESCRITORES COMPETENTES NA LÍNGUA: 
MAGIA OU APRENDIZAGEM DE UMA TÉCNICA?
AUTOR(ES): PATRICIA CARNEIRO OLMEDO 
RESUMO: Linguagem e liberdade, assim como, criação e responsabilidade, são as palavras de ordem na escola, uma esco-
la que busca aprender e ensinar a escrita em diálogo com a palavra e com a leitura de mundo do aluno, que vive submerso 
a uma cultura letrada, em busca de uma constante interação. A formação de leitores e escritores competentes na língua é 
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papel principal deste estudo, buscando considerar a aprendizagem da escrita como uma magia cognitivamente desafiante 
e não como a aprendizagem de uma técnica. Assim, a escrita é um sistema simbólico que tem um papel mediador na re-
lação entre sujeito e objeto de conhecimento, um objeto cultural que amplia a capacidade humana. Desta forma, ela seria 
uma espécie de ferramenta simbólica, ampliando a capacidade do ser humano de registro, memória e comunicação. Por 
ser um objeto cultural, não é apenas um código de transcrição da língua oral, mas um processo de domínio progressivo 
desse sistema, processo esse que se inicia muito antes da criança entrar na escola e de ser alfabetizada, pois ela vive e está 
submersa em um mundo de cultura letrada, em que os estímulos devem ser constantes. Entender o processo de escrita 
é antes de tudo, compreender que a criança é um ser ativo; é entender esse processo como construtivo, os estímulos e a 
mediação do professor leitor como imprescindíveis para a formação de sujeitos pensantes, que dominem a língua e façam 
dessa aprendizagem um verdadeiro encontro. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES E ESCRITORES 

TÍTULO: LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE PROPõEM COMO ATIVIDADE 
PARA O LETRAMENTO?
AUTOR(ES): PATRÍCIA BATISTA BEZERRA 
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo investigar se os livros didáticos de Língua Portuguesa voltados para a Educa-
ção Infantil contribuem para o desenvolvimento do letramento com a justificativa de que é importante desde a Educação 
Infantil um trabalho efetivo no qual a criança possa refletir sobre os usos e as funções sociais da Língua. Nesta pesquisa, 
assumimos a definição de letramento proposto por Soares (1998) como “estado ou condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” Realizamos este estudo através de uma pesquisa 
documental em que foram analisadas duas coleções ( coleção A, ano 2006 e coleção B ano 2005), com três volumes cada 
uma, através de uma abordagem qualitativa, na qual analisamos as atividades e em que elas podem contribuir para o traba-
lho do letramento e quantitativa, organizando em tabelas os gêneros textuais encontrados nas coleções e em que quantidade 
eles apareciam. Analisando os resultados encontramos uma variedade de gêneros, oito em cada coleção, aparecendo em 
maior quantidade a cantiga popular e o poema. Porém, constatamos que mesmo com a presença dos gêneros textuais, não 
observamos um trabalho na perspectiva de levar a reflexão sobre os usos e as funções sociais da escrita constatando que os 
gêneros aparecem como introdução para início de uma atividade ou com função ilustrativa das atividades.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO DIDÁTICO 

TÍTULO: MEMÓRIAS DE ADOLESCENTES: UM PROJETO DE ESCRITA COM ALUNOS DO 1º ANO 
DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): PATRÍCIA CAPPUCCIO DE RESENDE, MARCELO GUIMARÃES BELGA, MARCIA 
BASILIA DE ARAUJO 
RESUMO: Trata-se de um projeto de trabalho desenvolvido nas turmas de 1os anos do Ensino Médio, na Funda-
ção de Ensino de Contagem, por professores de diferentes áreas. Nosso objetivo principal foi propiciar aos alunos 
momentos de reflexão sobre sua vida cotidiana, sua história e o meio em que vivem, a partir de observações e de 
relatos de seus cotidianos. A intenção foi, ainda, compor com essas escritas um livro de memórias de cada turma. 
Para isso, os professores propuseram e acompanharam a escrita dos alunos sobre: seus cotidianos, permanências 
e mudanças nos modos de vida, mudanças no meio ambiente na cidade de Contagem, perfil da turma, etc. O 
professor de Arte colaborou na criação das capas e na montagem do livro. As pedagogas e a direção auxiliaram 
no desenvolvimento de cada etapa, oferecendo apoio e sugestões. Vale ressaltar que o processo foi instigado com 
a apresentação (no cinema!) do belíssimo filme Vida de Menina. Alunos e educadores puderam aprender com 
o trabalho custoso “de contar as coisas com a pena” (como diz Helena Morley), ou “de contar as coisas com a 
caneta ou com o teclado do computador” (para nos referirmos ao mundo contemporâneo). Para terem seus textos 
presentes nos livros, os alunos tiveram que ler, reler, escrever novamente e, com isso, aprenderam que o ato de 
escrita é um constante reescrever. Ao mesmo tempo, o trabalho foi acompanhado de prazer e alegria em ver as 
histórias registradas e, quem sabe, “eternizadas” pela escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, ENSINO MÉDIO, MEMÓRIA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 31
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 04

TÍTULO: LETRAMENTO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 
MITOS E MEDOS
AUTOR(ES): PATRÍCIA MACHADO DIAS 
RESUMO: Este Trabalho Insere-Se Em Uma Pesquisa Mais Ampla Que Tem Como Objetivo Contribuir Para Uma 
Melhor Compreensão Das Práticas De Letramento Presentes Em Meios Populares Bem Como Discutir Os Diferentes 
Modos De Ser Letrado. Assim, Temos Como Objetivo Discutir Qual O Papel Desempenhado Pela Escola Para A 
Constituição De Sujeitos Letrados – Especialmente Aqueles Oriundos Das Camadas Populares - Observando As Es-
tratégias De Letramento Presentes Na Sala De Aula Dirigidas Às Crianças De 5/6 Anos. Para A Obtenção Dos Dados 
Vimos Utilizando Entrevistas Semi-Estruturadas Com As Professoras E Observações Nas Salas De Aula Escolhidas. 
As Entrevistas Têm Como Objetivo Compreender De Que Maneira As Professoras Têm Se Apropriado Do Conceito 
De Letramento E Como Elas Acreditam Que Letram Seus Alunos. As Observações Tentam Detectar Momentos Em 
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Que A Preocupação Com O Letramento Das Crianças Faça-Se Presente E Não Apenas A Preocupação Com A Alfa-
betização. Os Dados Até O Momento Analisados Referentes Às Observações Desenvolvidas Durante O Ano De 2008 
Nos Indicam A Presença Forte De Práticas De Letramento Desenvolvidas Pela Professora No Sentido De Evidenciar 
Usos E Práticas Sociais Da Língua Escrita E Não Apenas Seus Usos Escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ENSINO FUNDAMENTAL, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: LETRANDO COM FÁBULAS
AUTOR(ES): PATRÍCIA RAFAELA OTONI RIBEIRO, MOEMA ROSA FEITAL 
RESUMO: Este trabalho descreve estratégias didáticas utilizadas numa pesquisa-ação, dentro do projeto de extensão 
“Auxiliando a alfabetização”, desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com alunos 
do quinto, sexto e sétimo anos de uma escola pública, com histórico de fracasso escolar. Partindo da concepção de língua 
como fenômeno histórico (BAKHTIN, 1992/ 2003) cuja substância está na interação verbal, que fundamenta a proposta 
de trabalho escolar com a língua materna, foi possível, através do trabalho com gêneros textuais (DOLZ; SCHNEUWLY, 
2004), ordenar atividades comunicativas para o desenvolvimento de competências de leitura e de escrita. Uma sequência 
didática baseada no gênero fábula, envolvendo atividades de leitura e produção textual, possibilitou exercitar a criticidade 
dos alunos e destacar seu papel como modificadores da sociedade. Através de significativa prática de intertextualidade, 
realizou-se, efetivamente, uma ação de letramento. Estratégias didáticas, como a prática da leitura expressiva, pouco vista 
nas escolas, e a criação do livro de fábulas produzidas pelos alunos, foram utilizadas, o que tornou as aulas mais prazerosas 
e permitiu reflexões lingüísticas importantes para a superação de dificuldades no uso de estruturas próprias da variedade 
culta. Como resultado, constatou-se não apenas a aquisição de habilidades que sinalizam progresso na leitura e na escrita, 
mas também a apropriação dessas práticas pelos sujeitos, como construtores de conhecimento, através da interação esta-
belecida em sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: SEQÜÊNCIA DIDÁTICA, AÇõES DE LETRAMENTO, GÊNERO TEXTUAL 

TÍTULO: O “ERRO“ NA ESCRITA E AS PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): PAULA DA SILVA VIDAL CID LOPES 
RESUMO: O presente texto trata essencialmente da compreensão dos estados de escrita no processo de alfabetização e 
da superação do reducionismo subjacente à noção de erro produtivo, sendo estas duas as idéias centrais de motivação do 
estudo. Identificamos que a concepção de erro produtivo carece de uma fenomenologia que lhe dê caráter empírico, algo, 
portanto, que possa definir algum tipo de material observável na produção escrita do sujeito em processo de letramento. O 
que pretendemos acrescer com este estudo é que, além de analisar a carência fenomenológica, descrevamos um conjunto 
de estados de escrita que permitam ao professor de hoje: discriminar comportamentos associados a diferentes etapas de al-
fabetização e caracterizar tais comportamentos, tanto lingüisticamente quanto os fatores concorrentes para sua ocorrência 
na produção escrita. Neste estudo, fizemos uso de pesquisa conceitual que elegeu algumas concepções de erro na escrita 
que muito influenciam as práticas alfabetizadoras em nosso país. A elaboração deste tem origem nas observações cotidianas 
de salas de aula de alfabetização, especialmente de escolas públicas cariocas, que trabalham com o desafio constante de 
alfabetizar garantindo a identidade de seus alunos sem furtar o conhecimento formal da escrita tão exigido na sociedade. A 
diferenciação dos conceitos de alfabetização e de letramento faz-se também presente neste estudo.
PALAVRAS-CHAVE: ERRO NA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO NO COTIDIANO ESCOLAR: EM BUSCA DE NOVOS OLHARES RUMO 
A DEMOCRATIZAÇÃO.
AUTOR(ES): PRISCILA DE MORAES MENDES 
RESUMO: O presente texto tem como objetivo tecer questionamentos e reflexões acerca de certas concepções referentes 
à alfabetização, tendo como ponto de partida algumas impressões que tive no início de minha pesquisa de campo, realizada 
em decorrência do mestrado em educação do qual passei a fazer parte este ano. A referida pesquisa de campo ocorre em 
sala de aula localizada em uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro numa turma de alfabetização. Após uma reunião 
realizada no grupo de pesquisa do qual faço parte, durante uma fala minha sobre o que estava achando dos estudos de cam-
po, fui sinalizada pela minha orientadora, que meu relato dava pistas de como existem em mim concepções equivocadas 
sobre o ensino e em especial sobre alfabetização, e a partir daí começamos a refletir que isto ocorre por conta da formação 
positivista a que fomos submetidos durante nossa vida discente e docente e que certos conceitos ainda estão muito fortes 
em nós professoras/es e pesquisadoras/es. Esta formação a que fomos submetidos, nos leva mesmo sem que percebamos, 
a quantificar, dicotomizar, padronizar e excluir o que não se enquadra no que acreditamos ser um padrão de escola e alunos 
ideais. Buscarei no referido trabalho tecer alguns questionamentos sobre: o que entendemos por alfabetização? Como per-
cebemos os diferentes processos de aquisição de conhecimentos de nossos alunos? Como trabalhar com as diferenças sem 
que elas se tornem desigualdades? Esses são os fios condutores que iremos usar para tecer algumas reflexões sobre como 
vemos a alfabetização e de que maneira essa visão determina nossas atitudes no cotidiano escolar, vislumbrando na forma-
ção continuada das professoras alfabetizadoras, pautada em um movimento prática/teoria/prática, uma possibilidade de 
mudança de “olhares”e na busca da democratização do ensino tendo como base a alfabetização. 
PALAVRAS-CHAVE: COTIDIANO ESCOLAR, ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO DA PROFESSORA 
ALFABETIZADORA 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, AFETIVIDADE NAS SÉRIES INICIAIS (1ª. A 4ª.) COMO 
EVENTOS INTERDISCURSIVOS: PRÁTICAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FALABELO 
RESUMO: A finalidade desta comunicação é apresentar um recorte discursivo de uma pesquisa sobre alfabetização e 
letramento, realizada numa turma de 1ª série do ensino fundamental, caracterizada pela grave defasagem idade/série. Como 
embasamento teórico, assume-se que o indivíduo singulariza-se nas relações intersubjetivas, mediadas pela cultura e pela 
linguagem; estas sendo vividas como processo de interação e de constituição de nossa subjetividade. Trabalhar a relação das 
crianças com a leitura e a escrita significa compreender o contexto social e histórico nos quais as mesmas estão inseridas, 
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considerando suas necessidades reais e suas capacidades emergentes. Instaurou-se situações didático-pedagógicas e cultu-
rais e, enquanto eventos de pesquisa e docência, investigou-se como professora e crianças viviam e compartilhavam práticas 
de leitura e escrita em sala de aula, objetivando evidenciar: a) a mediação afetiva na apropriação e no desenvolvimento da 
leitura e da escrita como práticas sociais e culturais; b) possíveis mudanças de atitudes das crianças em sua inserção nas prá-
ticas de leitura e escrita ricas, diversificadas e diferenciadas; c) em relação à professora, os indícios de re-significação de seu 
fazer docente. À medida que as práticas de linguagem foram acontecendo, vividas e experimentadas enquanto práticas so-
ciais e culturais, observou-se graduais mudanças na configuração afetiva e cognitiva da sala de aula, provocando alterações e 
novos modos de relação das crianças com os conhecimentos a elas disponibilizados. E, igualmente, mudanças nas atitudes 
da professora em relação às crianças e as suas práticas de letramento. Ao compreender-se aprendendo e se apropriando das 
práticas de leitura e escrita, as crianças modificaram suas atitudes em relação à aprendizagem da linguagem. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, AFETIVIDADE 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 32
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: SACOLA DA LEITURA - UMA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA ENRIQUECEDORA NA 
UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS CIRCULANTES COM CRIANÇAS
AUTOR(ES): REGIANE IBANHEZ GIMENES BERNI 
RESUMO: Trabalho numa escola de Educação Infantil que a partir de 2009 abarcou o 1º ano do Ensino Fundamental. 
Mas foi em 2003, quando ainda era coordenadora, que levei a proposta de instituir uma biblioteca circulante , o que foi 
feito em conjunto com a equipe da escola. Porém este ano surgiu a idéia de enriquecer o trabalho e minimizar questões 
relativas a falta de envolvimento de muitas famílias. A Sacola da Leitura foi uma sugestão criativa que surgiu de uma reunião 
de HTPC, a partir de experiências já vividas. No entanto, o objetivo deste trabalho é mostrar como sua utilização contex-
tulizada e organizada metodologicamente a partir da realidade de cada contexto escolar, considerando-se uma proposta 
que visa lalfabetizar letrando, pode contribuir significtivamente com a formação de pequenos leitores. O envolvimento das 
famílias neste novo projeto, que na verdade iria integrar o projeto da biblioteca circulante já existente, foi o primeiro passo 
na concretização da idéia. Três mães se prontificaram a produzir as sacolas e a coordenadora doou os mascotes que dela 
fariam parte. A expectativa dos alunos a respeito do início do trabalho foi surpreendente, pois apesar de já estarem acos-
tumados a levar um livro para casa todas as semanas, parecia que algo muito diferente ia acontecer. Na verdade teriam um 
lugar especial para levar os mesmos livros que já levavam, mas aí estimulamos a dimensão da fantasia ou imaginação que 
fez toda a diferença. Agora, além dos pais contarem a história para os alunos, a criança teria a responsabilidade de contar ao 
mascote e depois teria a oportunidade de contar aos colegas. A experiência mostrou que idéias aparentemente simples, se 
implantadas com cuidado metodológico, planejamento e o maior envolvimento possível dos pais, contribui enormemente 
ao processo de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITUA, PRAZER, IMAGINAÇÃO 

TÍTULO: AQUISIÇÃO DA ESCRITA: UM ESTUDO LONGITUDINAL COM CRIANÇAS DE 1ª A 4ª 
SÉRIE 
AUTOR(ES): ROGERIA APARECIDA CRUZ GUTTIER 
RESUMO: Recorte da pesquisa “Aquisição da escrita e letramento: A linguagem e suas representações nas relações de 
pertencimento à escola” (CNPq Nº 480865/2004-3). No trabalho apresentamos resultados sobre a aquisição da escrita 
de um grupo de crianças que ingressou na escola no ano de 2005 e concluiu a 4ª série em dezembro de 2008. O foco de 
nosso olhar esteve voltado para a compatibilidade entre o nível de aquisição e a aprovação nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, ou seja, buscamos estabelecer relações entre o processo de aquisição da escrita e a aprovação/reprovação 
de 130 crianças de seis a quatorze anos que frequentaram a 1ª série em 2005, a 2ª em 2006, a 3ª em 2007 e a 4ª 2008. 
Empreendida em uma escola da rede estadual da periferia urbana de Pelotas/RS, a investigação está inserida no campo da 
análise qualitativa (LÜDKE E ANDRÉ, 1986) embora possua um banco de informações que permite diversas análises 
quantitativas. Como procedimento inicial traçamos o perfil das crianças a partir das informações contidas nos Registros 
de Matrículas e nas Fichas de Entrevistas de Matrícula. Logo depois, realizamos testes (três anuais) de aquisição da escrita 
(FERREIRO e TEBEROSKY, 1995) e, ao mesmo tempo, observamos a metodologia de alfabetização que as professoras 
empregavam. Por fim, agregamos à análise os resultados alcançados pelas crianças publicados nas Atas dos Resultados 
Finais. Os resultados indicaram alto grau de reprovação escolar na primeira série, aprovação compatível com os níveis de 
aquisição além de incompatibilidade entre metodologias de ensino e processo de aquisição da escrita. Conhecer esses dados 
e disponibilizá-los para a escola contribuiu para que essa se articulasse na busca de mudanças estruturais, novas concepções 
metodológicas e pedagógicas nas práticas da alfabetização, agora com ênfase no letramento. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LEITURA E AS NOÇõES DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO: O 
DIZER DE PROFESSORES DE SÉRIES INICIAIS
AUTOR(ES): ROSANA MARA KOERNER 
RESUMO: As discussões que aqui se apresentam foram feitas com base em dados de uma pesquisa, de cunho etnográfico, 
desenvolvida ao longo de 2008, na cidade de Joinville – SC. A pesquisa teve como principal objetivo contribuir para as refle-
xões acerca da efetividade da formação continuada de professores. Com base em uma capacitação oferecida aos professo-
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res dos 1º s e 2º s anos do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino, na qual foram discutidas questões relacionadas 
às práticas de letramento, alfabetização e o trabalho envolvendo gêneros discursivos, pretendeu-se verificar o quanto tais 
discussões contribuiriam para a ressignificação de suas práticas pedagógicas. Foram envolvidos 20 professores, atuantes em 
escolas de diferentes bairros, algumas atendendo crianças provenientes de famílias carentes. Os dados selecionados para o 
presente artigo foram obtidos mediante sondagens feitas com os referidos professores, acerca de suas práticas de leitura 
(pessoais e em sala de aula) e suas concepções sobre alfabetização e letramento. Entende-se que tais práticas possam servir 
como indicadoras de uma ação pedagógica que encontra no letramento a sua centralidade. Relacionando as respostas dadas 
às diferentes questões, percebem-se marcas de uma prática ainda muito baseada em materiais tipicamente escolares e uma 
certa falta de clareza quanto ao escopo dos conceitos de alfabetização e de letramento. Depoimentos sobre a contribuição 
das discussões mantidas no curso também foram solicitados. Percebem-se nestes dados as lacunas ainda presentes no dizer 
dos professores, especialmente no que refere às noções de letramento e de gêneros discursivos. Autores que sustentam o 
trabalho são: Corrêa (In Signorini, 2001), Garcia (1996), Castro e Silva (2006), entre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES, LEITURA, LETRAMENTO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A MEMÓRIA DAS PROFESSORAS 
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): ROSANE CARNEIRO SARTURI 
RESUMO: Este estudo apresenta uma análise das memórias das professoras alfabetizadoras que participaram da Rede Na-
cional de Formação Continuada de Professores, promovida pelo convênio Interinstitucional- GEPFICA/UFSM e CEALE/
UFMG, através da utilização pelos tutores da UFSM da Coleção “Instrumentos de Alfabetização”, no município de São Pedro 
no Sul, Rio Grande do Sul. O objetivo foi reconhecer a importância que a história de vida das alfabetizadoras possui sobre as 
suas práticas pedagógicas, sem perder de vista os fatores sociais - históricos - culturais e políticos que perpassam o cotidiano das 
escolas nas quais atuam como docentes. A metodologia adotada foi pautada em um enfoque qualitativo, que durante o período 
do desenvolvimento do curso de capacitação de quarenta horas, no segundo semestre de 2008, possibilitou um espaço de diá-
logo com os professores, quando eles realizaram as narrativas escritas e orais da sua experiência de alfabetização. O problema 
de pesquisa que deu vazão ao movimento deste estudo foi: Qual a relevância que a experiência de alfabetização das professoras 
alfabetizadoras pode ter sobre a prática docente? Conclui-se que as memórias das professoras alfabetizadoras do município 
estão muito vivas, inclusive provocando a emoção no relato, o que denota a relevância que tal experiência possui sobre a sua 
prática docente, seja para manter determinadas ações, seja para rechaçar certas práticas que marcaram negativamente. Destaca-
se que a atividade promoveu a reflexão acerca dos conceitos de alfabetização e letramento, reportando para a necessidade de 
aprimorar a epistemologia do professor nas suas práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO DE PROFESSORAS 
ALFABETIZADORAS
AUTOR(ES): ROSANGELA HANEL DIAS 
RESUMO: Este trabalho investigativo se enquadra nos estudos sobre alfabetização e letramento e tem como objetivo 
principal compreender em que medida a incorporação a um novo conceito ou a uma nova concepção pedagógica auxilia na 
elaboração de saberes, pelos professores, que permita a compreensão do processo pedagógico, a organização da transposi-
ção didática e a implementação das inovações no contexto da sala de aula . Tem-se por hipótese que os mapas conceituais 
desenhados no âmbito acadêmico mais concorrem com os saberes docentes provenientes da prática do que para uma re-
flexão mais profunda sobre os alcances, fragilidades e potencialidades dessa mesma prática. Para desenvolver esta pesquisa 
, é realizado um estudo empírico pautado na formação de um grupo focal, composto por nove professoras alfabetizadoras 
da rede pública estadual e municipal de um município no interior do Rio Grande do Sul. Os dados foram analisados com 
base em duas categorias: concepção de alfabetização e letramento e conhecimento científico e conhecimento prático. A 
primeira possibilitou verificar quais as concepções de ensino de leitura e de escrita presentes entre os sujeitos da pesquisa 
e a segunda explicitou as expectativas dos professores no que se refere ao conhecimento acadêmico em contraposição 
aos saberes elaborados pelos docentes a partir de sua experiência cotidiana. A recomposição da dinâmica interlocutiva 
estabelecida no grupo possibilitou localizar algumas fragilidades na relação entre o mundo acadêmico e o mundo da escola 
e colocar em questão as possibilidades que proposições pedagógicas oriundas do mundo acadêmico e desarticuladas das 
práticas de ensino vividas nas escolas têm de desencadear inovações significativas na reflexão sobre o trabalho pedagógico 
e mais precisamente nas ações educacionais tocantes ao processo de aquisição da língua escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 33
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 05

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA: POR UM ENSINO ESTRATÉGICO 
E EFETIVO DA LEITURA.
AUTOR(ES): ROSÂNGELA MARIA COUTO, PAULO LEANDRO DE CARVALHO 
RESUMO: Neste mundo globalizado, é preciso que se estimule o sujeito a desenvolver continuamente conhecimentos, 
capacidades e atitudes desafiando-o a incluir-se socialmente e a operar com competência no mundo moderno. Isto torna 
imprescindível o domínio da leitura competente e eficaz. No entanto, resultados de avaliações nacionais revelam o fracasso 
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dos estudantes brasileiros nas habilidades de leitura. Mesmo que nossos alunos saibam ler, percebe-se que são incapazes de 
atribuir sentido ao que lêem, é o que chamamos de analfabetismo funcional. Isso os impede de utilizar a leitura como meio 
de aprender, como objeto de conhecimento. Diante dessa realidade, de que forma a prática pedagógica do professor em 
sala de aula no ensino da leitura pode ser reorientada para que haja um ensino/aprendizagem efetivo e estratégico da leitura, 
que os estudantes superem a simples decodificação e sejam capazes de ler, analisar, comparar, contrastar e compreender 
situações do cotidiano no mundo globalizado? O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se pela urgente criação de novos 
paradigmas que incentivem e ressignifiquem a leitura como ferramenta com a qual o aluno possa desenvolver-se, exercer 
plenamente sua cidadania e refletir a importância dos procedimentos de leitura que vão além da simples decodificação. 
A população da pesquisa é formada por alunos do Ensino Fundamental da EM Professor João de Abreu Salgado - Três 
Pontas – MG - que fazem parte do projeto “Acelerar para Vencer” (PAV). O Projeto destina-se a alunos do Ensino Funda-
mental, com distorção idade/ ano de escolaridade de pelo menos dois anos, que poderão constituir grupos diferenciados 
de atendimento conforme o nível de alfabetização e etapa do Ensino Fundamental. Participam desta pesquisa alunos do 
Projeto Acelerar para Vencer dos anos finais (6º e 7º). 
PALAVRAS-CHAVE: COMPETÊNCIAS LEITORAS, PARADIGMAS, RESSIGNIFICAÇÃO 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR
AUTOR(ES): ROSSANA REGINA GUIMARÃES RAMOS HENZ 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar práticas de escrita e leitura (alfabetização) e letramento 
elaboradas por meio de uma perspectiva multidisciplinar que envolve as áreas de Literatura, Artes e História aplicadas em 
projeto de extensão em uma escola da periferia de Petrolina - PE. O plano de trabalho se constitui em buscar no meio 
sociocultural da comunidade escolar as fontes literárias, históricas e artísticas e priorizá-las como ponto de partida para 
a leitura e produção dos textos a serem produzidos por professores e alunos envolvidos no projeto de leitura, escrita e 
letramento. Além das propostas de atividades multidisciplinares, este trabalho inclui a apresentação resultados de avanços 
produzidos por alunos do 4⁰ ao 9⁰ ano do Ensino Fundamental, em defasagem de idade, apresentando níveis de escrita 
e leitura pré-silábicas. As bases teóricas do projeto e das ações aplicadas encontram-se na psicogênese da escrita e da leitura 
e no processo sócio-psicológico de construção do sujeito a partir de sua interação e identificação com o meio que habita. 
Na prática, utilizam-se elementos da cultura local como histórias – lendas do Rio São Francisco e Literatura de Cordel -; 
artes visuais – escultura de carrancas e barcos em barro e madeira; música – Samba de Véio da Ilha do Massangano, forró 
pé-de-serra. O projeto envolve as etapas de (a)pesquisa e coleta do material, (b)as múltiplas leituras dos elementos coleta-
dos, (c)a re-produção desses elementos e (d)a introdução de elementos externos à cultura local. O processo de aquisição da 
leitura e escrita (alfabetização) obedece aos critérios de desenvolvimento das hipóteses dos alunos, sendo feitas as devidas 
intervenções com vistas para o nível alfabético ortográfico da escrita e a fluência da leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, MULTIDISCIPLINARIDADE 

TÍTULO: PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DA LEITURA E ESCRITA NAS 
SÉRIES INICIAIS: O CARÁTER FUNDAMENTAL DA LEITURA E REFLEXÃO DOS TEXTOS PARA 
ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): ROWANA QUADROS AVANTE 
RESUMO: O presente relato tem por objetivo descrever a experiência desenvolvida em 2008, numa sala de 1ª série do 
Ensino Fundamental (atual 2º ano) de uma EMEF da cidade de Marília, na qual leciono. Este projeto de pesquisa centra-se 
na formação de crianças leitoras e produtoras de textos na perspectiva da teoria histórico-cultural. Nessa perspectiva, busca-
se envolver o aluno no processo de seu desenvolvimento, através da interação com o meio no qual está inserido, tendo o 
professor como mediador do processo. Experiências vivenciadas enquanto educadora têm demonstrado que a realidade 
das escolas públicas ainda é desanimadora quando se diz respeito à alfabetização. Têm-se constatado que pouca atenção é 
dada aos textos produzidos pelos alunos das primeiras séries, em fase de alfabetização, que acabam guardados em pastas e 
servem a fim de mera verificação, por parte do professor, do nível de escrita em que os alunos se encontram, sem discussão 
sobre sua estrutura, função lingüística ou social. No entanto, estes alunos carregam hipóteses sobre o que é a leitura e a 
escrita, e ao produzir um texto, mesmo que não esteja grafado de acordo às convenções da língua portuguesa, ele consegue 
exprimir ali suas hipóteses sobre a escrita que, se não confrontadas posteriormente (lidas, revistas e repensadas), dificil-
mente perceberá as falhas em suas hipóteses e passará a se desenvolver cognitivamente, enquanto aluno alfabetizado. Com 
base em uma pesquisa-ação, busca-se demonstrar que, ao proporcionar a reflexão sobre textos escritos e conduzir o aluno 
a ler e reescrever o seu próprio texto, a partir destas reflexões, este incorpora, à sua produção, os saberes adquiridos nesse 
processo, ou seja, o aluno produz um discurso inserido numa situação de comunicação, em que sabe o que está fazendo, 
para que e para quem o faz, desenvolvendo-se, dessa forma, enquanto aluno alfabetizado, leitor e produtor de textos.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE TEXTOS, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: O DESENHO COMO EXPERIÊNCIA DE POETIZAR O MUNDO
AUTOR(ES): SABRINA DA ROSA 
RESUMO: Como bolsista do projeto Experiência poética e aprendizagem na infância, desenvolvido no grupo Estudos 
Poéticos (UNISC/CNPq), tenho acompanhado o processo de inserção escolar de um grupo de crianças que freqüentam 
o 1º ano (2007) e o 2º ano (2008) do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual no município de Santa 
Cruz do Sul. O estudo da relação entre a imaginação criadora (BACHELARD) e processos de aprender a significar a 
convivência, através do ato de desenhar e de escrever, parte do conceito de experiência poética como ato de aprender a dar 
outro curso às coisas através do esforço corporal integrado ao intelectual, ou seja, enquanto pensamento em ato (VALÉRY, 
LAROSSA). Estudar e investigar a relação entre as diferentes linguagens e os processos de alfabetização, permite destacar 
que uma das características das crianças é a insistência lúdica em repetir algo que lhes interessa. Porém, na escola dificilmen-
te são oportunizados espaços e tempos necessários para a experiência temporal de explorar, imitar, brincar com as linhas, 
os traços, as cores, as formas, as palavras, pois prioriza resultados passíveis de serem julgados como “certos” ou “errados” 
através dos modelos prévios ou das cópias “corretas”, reduzindo o poder investigativo das crianças operarem diferentes 
linguagens. Acompanhar e proporcionar intencionalmente experiências nas quais as crianças possam desenhar com encan-
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tamento, “sem medo“, confiando no adulto e no mundo, favorecendo opções que permitam criar outras realidades além 
das existentes (LAROSSA, 2002), é destacar o ato de desenhar como testemunho do vivido e não informação acumulada. 
Supõe compreender que o tempo acontece no corpo e o modifica (MERLEAU-PONTY); que a aprendizagem está inti-
mamente ligada ao movimento, ao ato de agir: “mexer-se para criança, é pensar. Fazer é já pensar.” (FRONCKOWIAK; 
RICHTER, 2005). Trata-se de animar o mundo ao poetizar o vivido através do desenho. 
PALAVRAS-CHAVE: DESENHO, APRENDIZAGEM, IMAGINAÇÃO POÉTICA 

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ÂMBITO DA LEITURA E ESCRITA: UMA 
EXPERIÊNCIA PAUTADA NO EMPODERAMENTO DE SUJEITOS LETRADOS
AUTOR(ES): SHEILA CRISTINA MONTEIRO MATOS 
RESUMO: O trabalho tem como finalidade apresentar uma experiência sobre letramento, com ênfase nos preceitos da 
Educação Integral. Essa experiência foi vivida em uma comunidade ribeirinha da Amazônia, que é atendida pelo Projeto 
Riacho Doce (PRD), projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. O estudo investigou crianças e adolescentes 
de 6 a 13 anos, alunos de escolas públicas, que complementam o turno escolar no Projeto Riacho Doce. Esses sujeitos são 
moradores de áreas de alto risco social em Belém do Pará, que, antes da complementação do tempo escolar, apresentavam 
alto índices de evasão, repetência e desinteresse pela aprendizagem. No Projeto Riacho Doce, as crianças são submetidas 
a práticas pedagógicas de leitura e escrita com atividades diversificadas, tais como: roda de leitura, subprojetos didáticos e 
de letramento, produção textual com temáticas da Amazônia, ações da Gibiteca itinerante sobre o meio ambiente, dentre 
outras. Todas as atividades vivenciadas eram norteadas na participação sociocultural. O referencial teórico parte dos es-
tudos de Coelho e Cavaliere (2002), Magda Soares (2003), Banks (1999), entre outros. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram: a análise de subprojetos sobre letramento, observação das práticas pedagógicas e entrevistas com roteiros 
semi-estruturados. Os resultados sinalizam que a maior cooperação e responsabilidade no trato entre os sujeitos, bem como 
melhoria da leitura, da linguagem oral e escrita. Portanto, verificou-se que as ações implementadas no âmbito do letramento 
são relevantes e significativas para o empoderamento de sujeitos letrados.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INTEGRAL, EMPODERAMENTO, LETRAMENTO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 34
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: O ESTUDO DAS RELAÇõES SONS E LETRAS, LETRAS E SONS A PARTIR DE UM LIVRO 
DIDÁTICO DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): SHENIA D’ARC VENTURIM CORNÉLIO 
RESUMO: O estudo tem por finalidade expor resultados de uma formação realizada no ano de 2008 com professoras 
das séries iniciais do ensino fundamental da rede Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo. Focaliza as relações 
de ensino aprendizagem a partir do contexto da alfabetização relatado nas práticas desenvolvidas pelas professoras. Visa 
análise dessas práticas a partir do livro didático de alfabetização adotado e utilizado pelas professoras alfabetizadoras através 
da dimensão das relações sons e letras, letras e sons e o processo de aprendizagem subjacente a essas práticas. Para com-
preender essa dimensão, este estudo recorre às contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e da Perspectiva Bakhtiniana 
de Linguagem, dialogando ainda com teóricos que propõem reflexões acerca das relações sons e letras, letras e sons. A 
metodologia utilizada se caracteriza por um estudo de caso, de caráter qualitativo envolvendo aspecto teórico-prático da 
alfabetização. O estudo permitiu concluir que as práticas de alfabetização desenvolvidas em sala de aula através das relações 
sons e letras, letras e sons, são conformadas em muitos casos pelas propostas subjacentes aos livros didáticos adotados 
que mantém propostas de ensino ainda voltada para a codificação e decodificação e, por falta de formação adequada, o 
professor não dispõe de alternativa teórico-prática para romper com esse processo. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, RELAÇÃO SONS/LETRAS E LETRAS/SONS, LIVRO DIDÁTICO 

TÍTULO: POR ENTRE O BRINCAR E A ESCOLA
AUTOR(ES): SIBELE APARECIDA RIBEIRO 
RESUMO: Esta comunicação apresenta um recorte de uma pesquisa mais ampla, cujo objetivo foi mapear e registrar as 
experiências culturais de crianças de primeira série de uma escola pública, buscando identificar, dentre aquelas, as que se 
relacionam com a atividade do brincar e com a cultura escrita. Este trabalho que ora apresento evidencia alguns elementos 
de como o ato de brincar pode ser mediador para buscar compreender as experiências que essas crianças trazem e as 
experiências que a escola, enquanto lugar do ensino formal, pode possibilitar. O ato de brincar assim entendido, pode 
contribuir trazendo novos, outros olhares para o processo de construção do conhecimento sistematizado. Como aportes 
teórico-metodológicos que fomos delineando para a construção da pesquisa, reportamos, sobretudo, a Vigotski, Leontiev 
e a Benjamin. A criança em suas falas, em seus jogos, em suas brincadeiras, em suas formas de brincar, nas diversas ex-
pressões do cotidiano, descobre, extrapola, inventa mais e mais possibilidades de ser criança. Entre os atos de “brincar” e 
“estudar”, para além de uma visão de “ação dominante” ou de um “estágio de transição”, as crianças acompanhadas por 
essa pesquisa revelaram-se atores de suas ações e revelaram-nos um estágio de ações criativas, criadoras que vai além do 
comumente pensado pela escola. 
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR, ESCOLA, INVENTAR 



354

Letramento e Alfabetização 

355

TÍTULO: PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: O CONTEXTO DA EJA 
SESC DE CASA AMARELA
AUTOR(ES): SIDNEY ALEXANDRE DA COSTA ALVES 
RESUMO: Este trabalho resulta de um artigo escrito como exigência à conclusão de estágio na área pedagógica (EJA) 
do SESC em 2008. Durante este ano letivo, realizei trabalho de leitura e produção textual, com o objetivo de expandir 
a capacidade de letramento dos alunos da terceira fase do ensino fundamental II, na Unidade Executiva do SESC Casa 
Amarela. Inicialmente, os citados alunos possuiam dificuldade de produção textual,caracterizada pelo conhecimento de 
poucos gêneros e prática de escrita restrita à produção em apenas estes gêneros e com muita precariedade. A partir do 
desenvolvimento e realização de atividades, com ênfase na leitura de textos, em diversos gêneros e tipologias, os alunos 
puderam entrar em contato com várias formas textuais, analisar suas características, estilos e intencionalidades. Com tal 
análise, puderam ampliar sua capacidade de produção e compreensão textual, que se refletiu na melhora em outras discipli-
nas do currículo. Ao mesmo tempo em que as atividades foram desenvolvidas, revelou-se algumas curiosidades referentes 
à didática realizada pelo professor da disciplina de língua portuguesa desta turma de Fundamental II, a qual se restringia à 
atividades mais sistemáticas, com ênfase na normatividade gramatical. Ao mesmo tempo em que estes fatos vieram à tona, 
a coordenação, durante os planejamentos coletivos, sugeriu mudança na abordagem da disciplina de língua portuguesa, 
cujo objetivo passou a ser o letramento ligado à sistematica linguística. Os resultados com maiores detalhes poderá ser 
conhecido com a leitura do texto integral.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: A LEITURA PARA ALÉM DA DECODIFICAÇÃO
AUTOR(ES): SILVIA DE MATTOS GASPARIAN COLELLO 
RESUMO: Quase trinta anos já se passaram desde que Paulo Freire proferiu a frase que, pelo seu teor fundamental, 
tornou-se célebre entre os estudiosos da linguagem: “A leitura de mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta im-
plica a continuidade da leitura daquele.” (COLE, 1981). Não obstante, a língua escrita prevalece na escola como um bem 
em si mesmo, um instrumental para a transmissão de conteúdos que, alheios à realidade do sujeito aprendiz, tornam-se 
simultaneamente alienados e alienantes, favorecendo o fracasso escolar. Tratada como código de transcrição da fala (ou de 
recuperação dela a partir das marcas gráficas), a escrita aparece na prática da alfabetização como processo de codificação 
e decodificação, procedimentos insensíveis ao contexto ou à condição dos interlocutores. Quando a leitura é concebida 
como o inverso da escrita, a língua é tomada como simples articulação entre fonemas e grafemas e, assim, fica mascarada 
a sua natureza dialógica tão bem estudada por Bakhtin. Com o propósito de favorecer a compreensão dos complexos me-
canismos de leitura, o presente trabalho pretende fazer uma análise dos diferentes planos inerentes à possibilidade de se ler 
com autonomia. Para tanto investe na busca de textos - correntes na vida social ou mesmo literários - que, pela sua natureza, 
exercem diferentes apelos ao sujeito leitor: ora privilegiando o reconhecimento da língua e da dimensão fonética próprias 
do código, ora evidenciando o papel do gênero, da “arquitetura” na progressão temática e a importância do contexto nas 
práticas de leitura. Por fim, discute as implicações pedagógicas, propondo uma reflexão sobre os mitos que, ainda hoje e 
com tanta freqüência, sustentam a abordagem escolar reducionista para o ensino da leitura e para o estímulo da prática 
leitora entre os estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DECODIFICAÇÃO, MECANISMOS DE LEITURA 

TÍTULO: “O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE”: TRILHAS DE UMA INFÂNCIA ENTRE A 
ESCOLA E O LIXÃO 
AUTOR(ES): SIMONE DE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS 
RESUMO: Esta comunicação apresenta uma pesquisa, em andamento no programa de pós-graduação em educação da 
Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivo compreender como algumas crianças que trabalham no Lixão 
de Niterói se apropriam da linguagem escrita e como elas percebem essa aprendizagem. O referencial teórico da pesquisa 
divide-se em duas partes, na primeira são apresentados os conceitos de infância, cultura, alfabetização e letramento, que 
ajudarão a compreender a realidade pesquisada. Na segunda parte são explicitados os conceitos bakhtinianos de linguagem, 
polifonia, subjetividade e alteridade que guiarão a análise dos dados coletados no campo. Trata-se de uma pesquisa qualita-
tiva, através do estudo de caso, utilizando como coleta de dados a observação participante e a entrevista semi-estruturada. 
Os sujeitos pesquisados são quatro crianças, alunos da Escola Municipal José de Anchieta, cuja faixa etária oscila entre os 
dez e doze anos de idade, que têm em comum o fato de chegarem ao final do primeiro ciclo sem ler e escrever convencio-
nalmente e de trabalharem como catadores no Lixão. A realização da pesquisa proposta contribuirá para que, ouvindo os 
alunos, se possa repensar as práticas da escola, tornando-a um espaço a favor das crianças das classes populares, para que 
tenham acesso e permaneçam na escola com sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, SUBJETIVIDADE 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 35
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 06

TÍTULO: ENSINO DE ANÁLISE LINGÜÍSTICA: O QUE É MESMO? COMO SE FAZ?
AUTOR(ES): SIRLENE BARBOSA DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar como os professores têm-se apropriado das novas orientações 
teórico-metodológicas no que diz respeito ao trabalho com análise e reflexão da língua e como tais saberes têm, ou não, 
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influenciado suas práticas na sala de aula. A pesquisa corresponde a um estudo de caso, que se caracteriza pelo desenvol-
vimento de observações de aulas de uma professora que ensina no 2º ano do 2o ciclo (antiga 4ª série) em uma escola da 
Prefeitura da cidade do Recife. Numa abordagem qualitativa, interessamo-nos em saber que concepções a docente tem 
acerca do trabalho com a análise lingüística, como ela o desenvolve e o por quê de sua prática. A análise da observação de 
aulas e da entrevista realizada com a professora revelou-nos que a gramática normativa ainda parece ser o objeto de ensino 
privilegiado das aulas de Língua Portuguesa e seu ensino, na maioria das vezes, encontra-se desarticulado do trabalho com 
a leitura e produção de textos. Os dados obtidos revelaram ainda as constantes angústias e conflitos vividos pelo professor, 
naturais em um momento de transição, em aliar essa nova perspectiva de ensino da gramática com a forma de ensiná-la já 
conhecida por ele e que os saberes efetivamente ensinados na prática são frutos, sobretudo, do “ver fazer e ouvir dizer” 
entre os professores (CHARTIER, 2007). 
PALAVRAS-CHAVE: GRAMÁTICA, ANÁLISE LINGÜÍSTICA, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR: PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM 
MEIOS POPULARES
AUTOR(ES): SONIA FÁTIMA LEAL DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir a formação do professor alfabetizador e as implicações desta 
formação nas práticas de letramento desenvolvidas nos anos iniciais de uma escola pública de periferia urbana, na cidade de 
Três Lagoas, MS. Para dar conta de tal objetivo temos usado como instrumentos para coleta de dados, entrevistas com os 
professores dos três primeiros anos da educação básica, observação e participação nas aulas ministradas por esses profes-
sores e análise documental, tais como: planejamentos de aulas, regimento interno, proposta didática e proposta pedagógica 
da escola. Esta investigação de pesquisa pode contribuir para explicar novos referenciais teóricos- metodológicos que nos 
possibilitem avançar nos debates e nas práticas de formação inicial e continuada do professor alfabetizador, de modo que 
se concretize como papel da escola a promoção de estudos reflexivos e construção de saberes no coletivo de seus sujeitos 
atuando diretamente no exercício dos direitos de cidadania aos menos favorecidos. Acreditamos que a formação do pro-
fessor alfabetizador pode fazer parte de um amplo projeto escolar, nos quais as reflexões são voltadas ao contexto escolar 
e não somente ao professor de forma isolada. Acreditamos ainda, que uma investigação mais promissora deve contemplar 
a escola como objeto de pesquisa, de trabalho e de análise, pois é neste ambiente concreto onde ocorrem as práticas de 
letramento. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LETRAMENTO, FORMAÇÃO DO ALFABETIZADOR, PAPEL DA ESCOLA 

TÍTULO: OS SENTIDOS/SIGNIFICADOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES COORDENADORES
AUTOR(ES): SONIA MARIA NOLASCO 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo compartilhar os resultados do trabalho realizado na Diretoria de Ensino 
Leste 2, a partir da implantação do Programa Ler e Escrever, da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, no ano 
de 2008. Esse trabalho foi realizado com 57 professores coordenadores de 53 escolas dessa diretoria, situadas nos bairros 
de São Miguel Paulista e Itaim Paulista. As análises partem dos dados obtidos nas discussões dos encontros de formação 
com os professores coordenadores ,realizados semanalmente e associadas a dados estatísticos coletados em primeira ins-
tância nas escolas. Esses dados foram obtidos a partir de sondagem de escrita realizada com os alunos; posteriormente 
coletados, observados e quantificados pelos professores coordenadores , depois analisados pela equipe pedagógica de ciclo 
I da diretoria de ensino e finalmente computados e organizados pela Secretaria de Estado da Educação, configurando-se 
dessa forma em uma rede dialética de atividades que por meio da formação contínua e organização de dados colabora para 
a realização da alfabetização das crianças matriculadas no ensino fundamental I. Seu enfoque especial está nas dificuldades 
de aprendizagem. A discussão desse trabalho fundamenta-se em uma perspectiva discursiva e sócio-histórico-cultural, na 
condução da formação contínua de profesores coordenadores como profissionais críticos e reflexivos e da participação 
da equipe gestora no processo em que alfabetização deixe de ser fundamentalmente objeto de ensino passe a se constituir 
como objeto de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PAPEL DO PROFESSOR COORDENADOR, EQUIPE GESTORA 

TÍTULO: LETRAMENTO: UMA ESTRATÉGIA SOCIOINTERACIONISTA AO ALCANCE DO 
PROFESSOR PARA INCLUIR OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. 
AUTOR(ES): SÔNIA MARIA DA SILVA VALÉRIO 
RESUMO: Letramento, como estratégia para incluir os alunos com NEE (necessidades educacionais especiais), é 
sempre um meio, nunca um fim. Nesse sentido, a nossa pesquisa tem como objetivo propor reflexões a respeito da 
aceitação da linguagem destes alunos dentro e fora do seu contexto escolar sob uma ótica específica: o paradigma 
da inclusão, ou, seja, a inclusão como problema do indivíduo “patologia” ou “déficit” do aluno, sem considerar seus 
determinantes escolares, culturais, sócio-econômicos e políticos. Dentro deste contexto, pensamos em nossos alunos 
como sujeitos participativos e buscamos investigar outros caminhos que levem o professor a refletir a respeito de 
práticas descontextualizadas, que muitas vezes, caracterizam o aluno como “objeto defeituoso” e não como sujeito 
capaz de construir seu conhecimento e aprender na relação com outro. É preciso reconhecer que, embora as pesqui-
sas a respeito da inclusão dos alunos com NEE venham sendo, no Brasil, motivo de preocupação dos educadores, 
constatamos que por falta de informações professores se atem a investir e insistir no processo descontextualizado de 
apenas alfabetização, que leva o aluno a uma tremenda alienação, condenando-o a ficar segregado da sociedade letra-
da. É com base nessas questões que discutiremos o processo de letramento como forma de inclusão. O processo de 
inclusão a qual nos referimos pressupõe, além do acesso a matricula e à participação em todas as atividades escolares, 
a possibilidade de êxito fora do contexto escolar. Foram selecionadas várias gravações de programações do interesse 
do aluno, com a síntese de jornais e revistas aplicamos atividades numa 5 série de ensino fundamental. O resultado 
foi positivo, o aluno oportunizou o contato da língua culta por intermédio da mídia e o professor compreendeu a 
necessidade de levar o aluno a interagir com a sociedade letrada.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO, INCLUSÃO 



356

Letramento e Alfabetização 

357

TÍTULO: ESTUDANDO O TEXTO NARRATIVO ATRAVÉS DAS TEORIAS DE PROPP, BREMOND 
E LARIVAILLE: UM TRABALHO COM 1ª E 2ª SÉRIES PARA A CONSTRUÇÃO DE TEXTOS MAIS 
COERENTES
AUTOR(ES): SUELEN SANTOS MONTEIRO, MELINA ALTAVINI DE ABREU MAIOLI 
RESUMO: Vemos atualmente que um dos gêneros mais trabalhados na escola é o texto narrativo, no entanto, devido a 
este grande uso é possível notar alguns problemas decorrentes dessa grande utilização, entre eles a dificuldade por parte dos 
alunos na elaboração de texto narrativos coesos e coerentes. Deste modo, se o aluno tiver um embasamento sobre a estrutura 
de um texto narrativo ele poderá escrever textos mais coerentes e coesos. (GILLIG, 1999). Portanto, o presente trabalho visa 
apresentar um recorte de uma pesquisa realizada em duas escolas municipais de Presidente Prudente/SP, financiada pelo Nú-
cleo de Ensino/UNESP e pelo PIBIC/CNPq, tendo como principal objetivo oferecer a alunos de 1ªs e 2ªs séries um ensino 
diferenciado da estrutura do texto narrativo, baseado nas teorias de Vladimir Propp, Claude Bremond e Paul Larivaille, afim de 
que possam contribuir para a melhora na produção de textos dos alunos envolvidos. Assim, realizamos uma série de atividades 
divididas em três semanas abarcando a analise estrutural do texto narrativo, como posto na teoria de Propp (partes-todo). A 
primeira semana teve como objetivo apresentar detalhadamente os itens do texto narrativo. Já na segunda semana o trabalho 
se propôs a estudar a partir de um vídeo infantil o estudo detalhado das partes do texto narrativo. Por fim, na ultima semana 
foi realizado um estudo do próprio texto literário, em que, os alunos puderam analisar de forma clara as funções narrativas. 
Analisamos os resultados de forma quantitativa e qualitativa, sendo que na primeira conseguimos alcançar um resultado de 
aproximadamente 60% de resultados positivos entre todos os alunos, já na segunda análise notamos textos mais coerentes 
e respeitando uma estrutura de início, desenvolvimento e desfecho. Sendo assim, acreditamos que um trabalho diferenciado 
pode auxiliar na formação de alunos mais preparados para o uso da escrita, capazes de elaborar melhores textos.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO, PRODUÇÃO, INTERPRETAÇÃO 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 36
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
AUTOR(ES): SUZANA LIMA VARGAS, ANDREZA DE SOUZA FERNANDES, ROSIANE THEODORA 
DE OLIVEIRA SOUZA 
RESUMO: A presente comunicação discute a Sequência Didática (SD) do gênero Histórias em Quadrinhos (HQ), de-
senvolvida com alunos de escolas públicas de Juiz de Fora, na faixa etária de 07 aos 10 anos de idade, matriculados no 2° 
e 3° ano do ensino fundamental. Os alunos são atendidos no Laboratório de Alfabetização, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, em dois encontros semanais, de 01:30h cada um, coordenados por uma professora-
bolsista dos cursos de Letras ou Pedagogia. A SD do gênero Histórias em Quadrinhos priorizou atividades sistemáticas 
em torno da compreensão e da produção do gênero, quais sejam: os elementos da narrativa; os formatos dos balões, o uso 
das onomatopéias; a ordenação dos quadrinhos de acordo com a seqüência lógico-temporal; as diferenças entre a lingua-
gem verbal e não verbal; a construção de uma HQ, considerando seus elementos estruturais. As HQ’s produzidas pelas 
crianças na fase inicial da SD indicaram suas dificuldades de criarem os quadros numa sequência de eventos ordenados 
e elaborarem os desenhos relacionando linguagem verbal e não-verbal. As dificuldades das crianças fizeram com que as 
professoras-bolsistas propusessem outros recursos didáticos como motivadores da aprendizagem, o que favoreceu a cria-
ção de personagens, a definição do número de quadros e a associação de imagens e palavras para a produção de sentidos. 
Por outro lado, mostrou-lhes também que apesar da SD apresentar riqueza nas atividades propostas nem tudo pôde ser 
previsto. Portanto, mais vale adaptar o trabalho a realidade dos alunos do que, forçosamente, dar lugar a uma aprendizagem 
tão sistemática quanto a que se tem em vista na SD. Os módulos da SD só assumiram seu sentido completo no instante em 
que as atividades foram redefinidas em função das dificuldades encontradas pelos alunos na realização das tarefas. 
PALAVRAS-CHAVE: SEQUÊNCIA DIDÁTICA, HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, PRODUÇÃO TEXTUAL 

TÍTULO: A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO MUNICÍPIO DE 
SÃO LOURENÇO DO SUL (RS): PRÁTICAS DE UMA ALFABETIZADORA NA CLASSE DO 1º ANO
AUTOR(ES): SYLVIA TAVARES BARUM 
RESUMO: O presente trabalho tem como foco a implantação do ensino fundamental de nove anos no município de 
São Lourenço do Sul (SLS), localizado no sul do Rio Grande do Sul. O estudo faz parte de uma investigação mais ampla 
realizada pelo grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPel), financiada pelo CNPq e denominada “A Implantação do Ensino 
Fundamental de Nove Anos em Municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul”. No caso de SLS foram realizadas en-
trevistas semi-estruturadas com coordenadoras pedagógicas, professoras e a diretora de uma escola. Também foram feitas 
observações em uma escola municipal no período 2008/2009. O objetivo principal foi o de estabelecer relações entre as 
orientações gerais elaboradas pelo MEC, em 2004 e 2006, e as práticas de alfabetização de uma professora de 1º ano da rede 
municipal de ensino, buscando entender o impacto de tal mudança em uma classe de alfabetização. 
Com o acompanhamento dessa classe de 1º ano, foi possível concluir que as práticas da professora aproximam as crianças 
do mundo letrado, despertando nelas o prazer pela leitura já no início do processo de alfabetização, a partir dos momentos 
de leitura de contos infantis com o grupo e elaboração de textos partindo das idéias dos alunos. A professora demonstra 
tranqüilidade em relação à implantação do ensino fundamental de nove anos, desenvolvendo uma prática pedagógica mais 
próxima do “mundo infantil” para que o ato de aprender seja prazeroso. 
O trabalho tem como embasamento teórico, entre outros, Soares (2003), Kramer (2006) e Goulart (2006). 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, LETRAMENTO 
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TÍTULO: O PROGRAMA DA ESCOLA BRASILEIRA: O FRACASSO ESCOLAR E A CULTURA ESCRITA 
NO CONTEXTO CIENTÍFICO HEGEMÔNICO 
AUTOR(ES): TATIANA BEZERRA FAGUNDES 
RESUMO: Este trabalho é parte dos estudos do grupo de pesquisa Linguagem, Cognição Humana e Processos 
Educacionais (PropEd-UERJ) e focaliza centralmente o fracasso escolar contextualizando-o no âmbito sócio-po-
lítico-educacional. Apresenta as abordagens pelas quais historicamente se desenvolveram as explicações sobre o 
fracasso e destaca a apropriação da obra de Bourdieu e Passeron (1975) para explicar o não sucesso dos alunos na 
escola. A partir disso, faz um apontamento para um estudo que se pretende desenvolver sobre a natureza e a forma 
de construção do conhecimento e da escrita do sujeito aluno presente nos bancos escolares do Brasil. Em que pesem 
as contínuas discussões sobre o fracasso escolar, compreendê-lo é uma condição para fomentar uma escola que pos-
sibilite a aprendizagem da pluralidade de alunos que nela se encontram (MOREIRA; CANDAU, 2003). Esta apren-
dizagem consiste, fundamentalmente, em o aluno construir a escrita de modo a comunicar-se de maneira eficiente 
no contexto da cultura científica hegemônica, sem, contudo, abdicar de sua cultura cuja base é predominantemente 
narrativa (SENNA, 2008). Para isso, toma-se o conceito de letramento (SENNA, 2007a) e apresenta-se a hipótese de 
um sujeito escolar que possui uma mente e um aparelho psicomotor indicadores de um processo de aprendizagem 
que ainda não se sabe qual é, e que, portanto, faz-se necessário conhecer.
PALAVRAS-CHAVE: FRACASSO ESCOLAR , APRENDIZAGEM, CULTURA ESCRITA 

TÍTULO: INTERAÇõES GRUPAIS: O PORCESSO DE CONSTRUÇÃO DA LEITURA E ESCRITA 
ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): TÁSIA FERNANDA WISCH 
RESUMO: O presente artigo é um desdobramento dos estudos realizados através da pesquisa intitulada: “Ativida-
des diversificadas na sala de aula: compartilhando e reconstruindo saberes e fazeres sobre leitura e escrita”, o qual visa 
compreender a repercussão das atividades diversificadas que envolvem a ludicidade e a interação entre pares, no pro-
cesso de construção da leitura e da escrita de crianças em fase inicial de alfabetização. Dessa forma, para a efetivação 
da pesquisa, utilizamos como estratégia de trabalho a montagem de circuitos com a elaboração de atividades variadas 
envolvendo a leitura e a escrita, nas quais os alunos vivenciaram diversas experiências de jogo. Destaca-se ainda, que 
partimos do pressuposto de que em uma sala de aula as crianças encontram-se em diferentes níveis de compreensão 
da escrita, logo, a partir do trabalho coletivo, propicia-se a evolução do processo de construção e compreensão da 
lecto-escrita desses educandos. Ao desenvolver tal pesquisa, foi possível corroborar a hipótese de que as atividades 
colaborativas propiciadas através das interações entre os alunos tiveram grande destaque nas produções acerca da 
lecto-escrita, constituindo assim, construções coletivas. Nesse sentido, a partir das atividades realizadas entre os 
pares, concluiu-se que as interações grupais, estabelecidas no transcorrer das atividades, foram fundamentais para 
a estimulação da construção das aprendizagens, bem como, favoreceram a socialização dos conhecimentos. Com 
isso, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, podemos mencionar que a interação é percebida como uma 
situação privilegiada e fundamental, principalmente, pela oportunidade de possibilitar aos alunos momentos para que 
possam construir conceitos, estabelecer trocas e apropriar-se de novos conhecimentos. 
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, LEITURA E ESCRITA, INTERAÇõES GRUPAIS 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES: ELEMENTOS DA EXPERIÊNCIA 
DE CURITIBA.
AUTOR(ES): TERESINHA DA SILVA MEDEIROS, ELAINE DOROTEIA HELLWIG BRAZ, KARIN 
HEMANN HORN, POLIANA DE ARAUJO RODRIGUES 
RESUMO: A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba publicou, em 2006, as atuais Diretrizes Curriculares 
para a Educação Municipal de Curitiba, que foram elaboradas por meio de construção coletiva, envolvendo pro-
fissionais da Secretaria da Educação, dos Núcleos Regionais e das escolas, no ano de 2005. Com relação ao ensino 
da Língua Portuguesa, o documento baseia-se na concepção interacionista de linguagem e propõe a abordagem 
textual e fônica para a efetivação dos processos de alfabetização e letramento. Nesse sentido, a sistematização dos 
conteúdos relativos à língua necessita ser pautada na perspectiva do eixo USO-REFLEXÃO-USO, tendo o texto 
como objeto de estudo. A sistematização das unidades menores da língua deve ser realizada contextualizadamente, 
visando à compreensão dos conteúdos. Nessa perspectiva, é que foi desenvolvido o Caderno Pedagógico de Al-
fabetização, material paradidático que busca unir a teoria presente nas Diretrizes com encaminhamentos práticos 
para os professores. O Caderno foi produzido em 2006 pela equipe de Alfabetizadoras dos Núcleos Regionais da 
Educação e da Secretaria Municipal da Educação e faz parte do conjunto de Cadernos Pedagógicos elaborados 
pelas equipes das diferentes áreas do conhecimento. A implementação desse Caderno iniciou em 2007, com um 
programa de formação continuada organizado pela equipe de alfabetização. Essa equipe trabalha com a formação 
continuada dos professores por meio de cursos e acompanhamento às escolas, para os professores regentes e cor-
regentes do ciclo I, além de pedagogos. Nessa formação, os professores têm a oportunidade de tratar de questões 
teóricas relativas aos conteúdos de Língua Portuguesa e receber orientações de como trabalhar esses conteúdos 
na prática escolar. Desde o início da formação, mais de 3000 profissionais já realizaram o curso que obteve alto 
índice de aprovação, verificado por meio de avaliações realizadas pelos participantes. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, PROFESSORES, MATERIAL PARADIDÁTICO 
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SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 37
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 07

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A EXPERIÊNCIA DE CURITIBA 
AUTOR(ES): TEREZINHA DAS GRAÇAS LAGUARDIA OLIVEIRA, CRISTIANE MALMEGRIN ELIAS, 
GISELI MARZALEK GUMIELA, SANDRA MARA CASTRO DOS SANTOS 
RESUMO: O presente trabalho relata a experiência pedagógica de Curitiba na formação continuada, em Língua Portuguesa, 
com apoio de material paradidático, que vem sendo desenvolvida nos últimos dois anos, para professores e pedagogos, de 174 
escolas da Rede Municipal de Ensino. Com a construção de Diretrizes Curriculares para a Educação de Curitiba, percebeu-se 
a dificuldade dos docentes das escolas em pôr em prática os conteúdos de Língua Portuguesa propostos nesse documento. 
Surgiu, então, a necessidade de orientar práticas pedagógicas para o trabalho com essa área do conhecimento, com o objetivo 
de superar tais obstáculos, o que levou à idealização e à produção do Caderno Pedagógico de Língua Portuguesa – um material 
paradidático, elaborado com o propósito de orientar metodologicamente as práticas docentes relativas a essa área, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Para um melhor aproveitamento desse material, aos professores é ofertado um curso que os 
subsidia teoricamente e orienta para o uso e adequação dos encaminhamentos à sua realidade de sala de aula. Os conteúdos 
estudados nesse momento são baseados nas necessidades de aprendizagem de Língua Portuguesa dos docentes, levantadas 
também nos resultados das produções textuais realizadas por ocasião do ingresso na rede municipal. São sete encontros pre-
senciais de quatro horas, destinados aos professores que atuam no Ciclo II (4º e 5º ano) do Ensino Fundamental de 9 anos, 
ministrados pelas Alfabetizadoras dos Núcleos Regionais de Educação, de modo a atingir docentes de todas as escolas. Essa 
equipe recebe assessoramento nas questões teóricas e práticas referentes aos temas e conteúdos presentes em cada capítulo do 
caderno, e contribui na escolha e elaboração dos materiais a serem apresentados. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES, FORMAÇÃO CONTINUADA , LÍNGUA PORTUGUESA 

TÍTULO: LIVROS DIDÁTICOS DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 
DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: CRITÉRIOS 2010 EM ANÁLISE
AUTOR(ES): THAISE DA SILVA 
RESUMO: Este estudo pretende colocar em suspeição os discursos e as representações referentes à alfabetização e ao 
letramento apresentados nos critérios definidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Tais critérios visam à ava-
liação dos materiais produzidos pelas editoras para serem aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e dis-
tribuídos a partir do ano letivo de 2010, nas turmas de alfabetização do Ensino Fundamental de Nove Anos (EFNA). Para 
a realização de tal estudo, contou-se com os aportes teóricos dos Estudos Culturais, em suas perspectivas pós-estruturalista 
e pós-moderna, fazendo uso de uma análise textual e discursiva. Os documentos referentes aos critérios que servem de 
base para a elaboração dos livros didáticos, foram divulgados na página do MEC, sendo que aqueles que forem aprovados 
pelo MEC, farão parte do catálogo daqueles que posteriormente poderão ser escolhidos e distribuídos às escolas de todo 
o Brasil. Assim sendo, esse documento, referente aos critérios de produção e escolha dos livros didásticos de alfabetização, 
definidos para a nova estrutura do ensino fundamental, permite examinar como os discursos que envolvem as práticas de 
aquisição e uso da leitura, da escrita e da oralidade são constituídos e se tornam hegemônicos a ponto de produzirem o 
que é tido como verdade durante um momento histórico definido, subjetivando professores, alunos e práticas escolares e 
constituindo, assim, uma certa representação de sujeito alfabetizado e letrado. 
PALAVRAS-CHAVE: CRITÉRIOS DO PNLD, LIVROS DIDÁTICOS DE ALFABETIZAÇÃO, EFNA 

TÍTULO: LEITURA E ENSINO FUNDAMENTAL: QUESTõES E CONCEITUAÇõES
AUTOR(ES): THAMARA DA SILVA FIGUEIREDO 
RESUMO: O grupo de pesquisa Linguagem, Cognição Humana e Educação Inclusiva realiza estudos no campo da lingü-
ística aplicada à alfabetização e ao letramento, sendo constituído por mestrandos e doutorandos orientados pelo professor 
Senna. Ali, utilizando-se de diversos referenciais teóricos, desenvolve-se uma pesquisa centrada no conceito de letramento e no 
cotidiano da escola, pra onde convergem todos os olhares, principalmente porque o grupo de pesquisa entende que a pesquisa 
não tem um fim em si mesma. Foi nesse contexto que esse trabalho teve seu ponto de partida. Visto que a escola contempo-
rânea, especialmente a escola pública brasileira, apresenta questões ligadas ao ensino da leitura e da escrita. Será que as crianças 
advindas das camadas populares, a massa freqüente no ensino público, não apresentam as estruturas necessárias para esse 
aprendizado? Se apresentam, porque não conseguem atingir do objetivo da escolarização? Diante dessa dificuldade, o que se 
pode dizer sobre o valor da leitura se transforma um pouco. Uma parte da sociedade defende a grande importância que ela tem 
para a vida em geral, é preciso “saber ler” para se alcançar determinadas patamares, não apenas de status social, mas também de 
saber. Por outro lado, existe uma parcela da sociedade que pensa e age de outro modo. Então, o que esse trabalho também tem 
por intuito responder é se a prática da leitura é imprescindível para a sobrevivência do sujeito no mundo de hoje. E, além disso, 
procura discorrer sobre como é possível trabalhar o conceito de leitura e a sua prática na escola lidando com esses indivíduos 
que não têm nesse exercício algo fundamental para sua vida e satisfação. Isto é, que tipo de abordagem a escola deve realizar a 
fim de desenvolver o processo de leiturização de maneira que ele tenha um resultado final bem sucedido. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, LETRAMENTO 

TÍTULO: O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUES E A PRÁTICA DE TEXTUALIZAÇÃO: O QUE SE 
ESCREVE NA ESCOLA?
AUTOR(ES): THATYANA ANGÉLICA DOS SANTOS SILVA 
RESUMO: O livro didático (LD) ocupa importante espaço nas políticas públicas da educação brasileira e tem sido alvo 
de diversas pesquisas em todo país. No entanto, algumas críticas acerca da qualidade deste material didático são realizadas 
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por vários estudiosos. Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o uso que o professor faz das propostas de produção de 
texto do livro didático de português, doravante LDP de 3ª série do Ensino Fundamental e as condições de produção ofe-
recidas ao aluno para produzir textos. Vale destacar, que esse estudo é um recorte de uma pesquisa desenvolvida no curso 
de mestrado, do Centro de Educação (CEDU) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) no período de 2006 a 2008. 
Consideramos os fundamentos advogados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que orientam o processo de 
escritura e constatamos de que forma a prática do professor contribui para a formação de escritores competentes na escola. 
Constatamos que, as propostas de produção de textos desenvolvidas nas escolas pesquisadas, a partir do livro didático, são 
raras e atrela-se a uma prática tradicional que pouco favorece à formação de escritores. Além disso, as oportunidades que os 
alunos encontram para produzir textos são insuficientes para a compreensão da complexa tarefa de produzir textos.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE TEXTO, LIVRO DIDÁTICO, ENSINO DE LÍNGUA 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE IDENTIDADES EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESCOLAR: A ESCRITA 
DE SI EM NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS
AUTOR(ES): VALÉRIA BASTELLI PAGNAN 
RESUMO: Este texto apresenta a pesquisa Produção de identidades em práticas de letramento escolar: a escrita de si em 
narrativas fotográficas, que visa investigar as identidades constituintes a partir de práticas de letramento escolar. Ao olhar 
para a constituição dos sujeitos que perpassam a prática pedagógica, procuramos problematizar os efeitos de sentido pro-
duzidos dentro de uma proposta pedagógica orientada para a formação de sujeitos críticos na sociedade contemporânea. 
Para tanto, partimos da questão “Como é a escrita de si dentro de uma prática escolar?”. Desenvolvida durante as aulas de 
Língua Portuguesa em salas do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública em Amparo (SP), o corpus desta 
pesquisa é formado pelo conjunto das narrativas produzidas para acompanhar as fotos do tradicional álbum de fotos 
familiar, o qual, nesta prática, é (re)organizado pelos alunos, a partir de suas escolhas. A partir das representações sociais 
discutidas por Fairclough (1997, 2001a, 2003 a), cuja referência teórica está em Bakhtin (1997) e em Foucault (1979), nossos 
referenciais para a análise dos processos de subjetivação destes sujeitos são as perspectivas de Hall (2005) que abarcam 
as identidades culturais na contemporaneidade, bem como a concepção de identidade líquido-moderna defendida por 
Bauman (1999; 2005). Contempla-se também o estudo de como as práticas de letramento escolar abarcam os sujeitos da 
sociedade atual (Kleiman, 2005; Street, 1984). 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LETRAMENTO, NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS, IDENTIDADES 

SESSÃO - LETRAMENTO E ALFABETIzAÇÃO 38
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: ED 09

TÍTULO: GÊNERO DO DISCURSO E ATIVIDADE: ELEMENTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO 
LEITOR
AUTOR(ES): VANESSA ALVES DO PRADO 
RESUMO: O trabalho analisa a situação de leitura de dois textos de divulgação científica, por alunos da terceira série de 
uma escola estadual pertencente à Diretoria de Ensino da Região de Marília - SP, com o objetivo de verificar a reação dos 
alunos diante de duas propostas de leitura: a primeira proposta caracterizada como uma tarefa a cumprir sem objetivos 
prévios e explícitos aos alunos e a segunda, coordenada de forma que antecipasse o objetivo da leitura, proporcionando 
ao leitor um comportamento ativo perante o texto, com a finalidade de ler para encontrar respostas e ter condições de 
apropriar-se do conhecimento científico veiculado pelo texto. A investigação fundamenta-se nos estudos de Vygotski e 
Leontiev, com destaque para os conceitos de atividade, relações interpsíquicas e ensino, Bakhtin, no que se refere ao gênero 
do discurso, interação verbal, tema e significação, Foucambert e Smith, dentre outros que tratam sobre a leitura como pro-
dução do sentido. As conclusões indicam que a situação de leitura não orientada inibiu a interação entre os alunos, por se 
sentirem inseguros em relação ao tema e provocou lacunas na compreensão do texto. Entretanto, na leitura dirigida, com o 
gênero definido e o tema lançado, os alunos puderam elaborar hipóteses a partir dos conhecimentos cotidianos e na intera-
ção com os outros interlocutores, o conhecimento cientifico ganhou forma e foi concretizado mediante a leitura do texto.
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE DE LEITURA, TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTIFICA, INTERAÇÃO 

TÍTULO: O CIRCO (RE)CRIADO POR CRIANÇAS DA 2ª SÉRIE
AUTOR(ES): VANESSA CRISTINA SCARINGI 
RESUMO: O tema central deste projeto diz respeito a inserção e interação de um aluno circense numa sala de aula, por 
meio da proposta sócio- construtivista da Pedagogia por Projetos de Jolibert (1994, 2006). Em setembro de 2008, numa 
classe de 2° série (7-8 anos) de escola pública, a chegada de um aluno, advindo de circo, instigou a turma a elaborar um pro-
jeto sobre a vida no circo, com vistas a conhecê-lo melhor. Foi feito o planejamento do projeto, especificando o contrato 
individual e coletivo dos acontecimentos. A primeira etapa consistiu na elaboração, em conjunto com os alunos, das per-
guntas para a entrevista ao aluno circense, as quais foram selecionadas com o auxílio do professor e executadas em formato 
talk show. A partir disso foi possível construir uma nova ferramenta de apoio, tal como, as fichas de sinônimos. Outras 
ferramentas, como dicionários e a superestrutura textual foram consultadas. Inspirados pelas descobertas que fizeram, 
os alunos acrescentaram uma nova etapa ao projeto: “Tarde do Palhaço”, onde propuseram vivenciar o papel do artista 
na sala de aula, fazendo o uso de diversas ferramentas de trabalho, incluindo: piadas pesquisadas na internet; consulta de 
livros para a escolha das mágicas; figurinos requisitados à coordenação da escola através de requerimento; cartaz, convites 
e maquiagem do circo trazidos pelo palhacinho, etc. Como encerramento, foi realizada uma roda da conversa onde todos 
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puderam fazer suas colocações, expondo os aspectos positivos e negativos, dentro da auto e co-avaliação, como sugere 
Jolibert (2006). Os resultados indicaram um aumento na participação dos alunos em todas as etapas, tais como, na leitura, 
na escrita, na expressão corporal, além da construção do respeito mútuo entre o grupo, e entre o grupo e o aluno advindo 
do circo, por meio da construção de novas regras como por exemplo do como tratar as diferenças.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PEDAGOGIA POR PROJETOS 

TÍTULO: LEITURAS E ESCRITAS NO COTIDIANO DO TRABALHADOR
AUTOR(ES): VANESSA DE ABREU CAMASMIE 
RESUMO: Esta comunicação apresentará o projeto “Leituras e escritas no cotidiano do trabalhador” desenvolvido no 
ano de 2008 e realizado pelo Programa de Alfabetização, Documentação e Informação (PROALFA) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro e a Diretoria de Administração do Campus (DIRAC) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 
O projeto foi desenvolvido em uma classe de adultos trabalhadores terceirizados da Fundação em processo de alfabetiza-
ção e letramento. O objetivo geral foi propiciar situações de ensino e aprendizagem que aprimorassem a leitura e a produ-
ção de textos orais e escritos, desenvolvessem o pensamento crítico e colaborassem na releitura do mundo de trabalho dos 
alunos. A organização didático-pedagógica do projeto se deu pela metodologia de projetos de trabalho: ao fim do projeto 
foi produzido o livro ‘Nunca é tarde para aprender’ com as histórias de vida dos alunos, composto, basicamente, de três 
partes: relatos de amor, relatos de trabalho e relatos sobre os passeios pedagógicos realizados pela classe. Para tal projeto 
foi criada uma rotina, ou seja, um conjunto de atividades didático-pedagógicas que ocorrem com freqüência, previamente, 
estipulada. A rotina foi organizada da seguinte forma: para cada dia da semana, houve um tipo de aula diferente, como: 
segunda-feira, roda de notícias; terça-feira, produção textual; quarta-feira, tema do projeto; quinta-feira, análise lingüística 
e sexta-feira, oficina de leitura. Ao longo do trabalho, foram produzidos diferentes materiais, realizadas visitas a espaços 
culturais, participações a eventos da instituição e assistidos filmes brasileiros. Esta comunicação será dividida em dois mo-
mentos: apresentação do projeto pedagógico e relato do processo de produção do livro.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, PRODUÇÃO TEXTUAL, ALUNOS TRABALHADORES 

TÍTULO: AS RASURAS EM TEXTOS DE ALUNOS CONSIDERADOS ANALFABETOS FUNCIONAIS
AUTOR(ES): VERA LUCIA PIRES 
RESUMO: Esta pesquisa buscará refletir sobre as rasuras na escrita de crianças com problemas no processo de alfabetização. 
As perguntas, norteadoras do trabalho são: No que se concebe como analfabetismo funcional, há ocorrência de rasuras?; 
Quando encontradas, como as rasuras têm sido interpretadas (caso sejam)?; O que a rasura ou sua ausência permitem dizer so-
bre o que se entende por “analfabetismo funcional”?; Qual a função das rasuras no processo de alfabetização? Nos textos das 
crianças há sempre incorporação de pedaços de textos, esses restos se inscrevem em sua escrita como um “corpo estranho” 
(PERRRONI, 1992). Deve-se assumir que, dada sua presença nas escritas de crianças, que esses “pedaços de textos”, têm 
função constitutiva no processo de alfabetização. As rasuras incidirão sobre esses textos estranhos em momento particular de 
seu processo de entrada na escrita. Para tratar da rasura no texto escrito infantil, recorro ao Interacionismo, conforme proposta 
de De Lemos (1992), particularmente às “três posições” da criança, que, segundo ela, respondem pelas mudanças no processo 
de aquisição da linguagem: na primeira posição, predomina, na produção da criança, a presença de pedaços de enunciados 
do outro; na segunda posição, as produções das crianças são perpassadas por erros, indicativos do distanciamento do outro e 
do movimento da língua em suas produções; e na terceira posição, emergem rasuras e reformulações, que são indicativas de 
presença de uma “escuta” para a própria fala ou escrita. Segundo De Lemos (2002), na terceira posição a criança se divide entre 
aquele que fala e aquele que escuta a própria fala/escrita e a do outro. Considerando-se a natureza da pesquisa, as rasuras em 
escritas de crianças com problemas na alfabetização serão assumidas como índices de escuta da própria escrita que merecem 
ser investigadas já que essa escuta não parece impulsionar o movimento na direção da escrita constituída.
PALAVRAS-CHAVE: ANALFABETISMO FUNCIONAL, RASURAS, ESCUTA DA PRÓPRIA ESCRITA 

TÍTULO: ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE AS CONCEPÇõES TEÓRICAS E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES.
AUTOR(ES): VIVIANE DO ROCIO BARBOSA 
RESUMO: Estudo que discute convergências e divergências observadas no discurso e na prática pedagógica de profes-
sores alfabetizadores, a partir da análise dos encaminhamentos metodológicos utilizados e da fala proferida pelas partici-
pantes investigadas em relação aos pressupostos teóricos do processo de alfabetização. Participaram da pesquisa cinco 
professoras alfabetizadoras, atuantes no 2º ano do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, sendo 
estas divididas em dois grupos: duas com menos de cinco anos de atuação na alfabetização e três com mais de cinco anos 
de experiência nesta área. A coleta de dados pautou-se em oito dias de observação em sala de aula e entrevistas individuais. 
Após este procedimento verificou-se que há pontos de convergência e divergência entre os discursos e as práticas desen-
volvidas pelas professoras. Revela que, independentemente do tempo de experiência das professoras, existe carência de 
uma formação mais sólida que melhor as respalde para o trabalho na alfabetização (domínio das teorias sobre a linguagem 
escrita - enquanto objeto de conhecimento, e conteúdo didático-metodológico para trabalhar com este objeto). Evidencia 
que as professoras participantes buscam, em seu discurso, formar leitores e escritores ativos, porém a prática não retrata 
isso. A prática analisada demonstra preocupação maior com o desenvolvimento de aspectos fonológicos da linguagem, 
sendo praticamente inexistente a dinâmica com ênfase nas habilidades pragmáticas, sintáticas e semânticas. O presente 
estudo considera relevante a revisão dos conteúdos curriculares desenvolvidos nos cursos de formação inicial de profes-
sores que atuarão na alfabetização numa nova investigação mais apurada com este foco, bem como aponta a importância 
de se proporcionar aos alfabetizadores uma formação continuada voltada para questões teóricas e práticas do processo de 
ensino/aprendizagem da linguagem escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ALFABETIZAÇÃO, CONCEPÇÃO TEÓRICA 
DE PROFESSORES ALFABETIZADORES
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SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 01

TÍTULO: MINHA CIDADE – TRADIÇõES E COSTUMES: REFLEXõES SOBRE A LINGUAGEM ORAL 
E ESCRITA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL “JANE RECHINELI PILOTO”. 
AUTOR(ES): ADRIANA A ALVES DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho visa relatar o projeto “Minha Cidade – Tradições e Costumes” realizado com os alunos da 2ª fase 
(cinco anos) da Escola Municipal de Educação Infantil “Jane Rechineli Piloto”, na cidade de Pilar do Sul - SP. Foram propostas 
atividades e situações com o objetivo de levar os alunos à reflexão sobre a linguagem oral e escrita, conhecendo detalhadamen-
te os diversos portadores e gêneros textuais, por meio do resgate das tradições e costumes de Pilar do Sul, envolvendo a comu-
nidade local. Foi possível oportunizar aos alunos, em fase inicial do processo de alfabetização, o conhecimento sobre diversos 
portadores textuais e gêneros, história, geografia, artes e costumes do povo do qual fazem parte. Este projeto contemplou a 
reflexão da linguagem escrita nos diversos gêneros, as diferenças com a linguagem oral e o enriquecimento do desenvolvimen-
to de ambas. Foram realizadas atividades envolvendo receitas típicas, poesias, causos, entrevistas, pesquisas, depoimentos de 
antigos moradores, reconto, parodias, danças, organização de livros dos quais foram distribuídos aos alunos e encerramos o 
projeto com um sarau para os sentidos, isto é, os envolvidos no projeto apreciaram as danças, dramatizações, recitais, prepa-
ram e degustaram as comidas típicas. Por fim destacamos a aprendizagem significativa, fruto das atividades contempladas e a 
importância da participação de toda comunidade na construção do processo de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS, EDUCAÇÃO INFANTIL, RESGATE DAS TRADIÇõES 

TÍTULO: A POÉTICA DO COTIDIANO COM CLARICE LISPECTOR: UMA ESTÉTICA DA INFÂNCIA?
AUTOR(ES): ADRIANA ALVES DA SILVA 
RESUMO: Considerando o tema do COLE este ano no qual o poeta nos alerta que é preciso transver o mundo, esta comunica-
ção busca, através da poesia de Clarice Lispector, transver o cotidiano com olhos livres, como os de criança. A presente comunica-
ção é parte das reflexôes suscitadas pelo Mestrado em Multimeios do Instituto de Artes, com a dissertação de mestrado intitulada: 
A poética do cotidiano com Clarice Lispector: emergindo imagens, defendida em fevereiro de 2008, processo que a partir de uma 
inspiração literária desencadeou na criação de roteiros audiovisuais e um ‘ensaio’ audiovisual no final do processo. Os processos 
criativos entre literatura e audiovisual foram desenvolvidos na perspectiva de transcriação, não uma adaptação literária. A partir 
desta experiência, fui construindo intuitivamente um caminho até uma nova possibilidade criativa de pesquisa que é “A estética da 
Infância no cinema“, meu projeto de doutorado na Faculdade de Educação. Transvendo o mundo me pergunto: como a poética 
do cotidiano com Clarice Lispector se configura em uma certa estética da infância? Através da seleção de alguns trechos de contos 
que trazem as imagens da infância em Clarice Lispector o objetivo desta comunicação é apresentar a estética da infância para além 
da infância, ou seja, problematizando a infância enquanto um conceito em construção, em permanente processo criativo.
PALAVRAS-CHAVE: ESTÉTICA , CLARICE LISPECTOR, INFÂNCIA 

TÍTULO: “O MAR E SUAS MARAVILHAS”. ADRIANA ROSE RIBEIRO WAETGE, ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL “CASA DA GENTE” CAMPINAS-SP. ADRIANARW@YAHOO.COM.BR
AUTOR(ES): ADRIANA ROSE RIBEIRO WAETGE 
RESUMO: O surgimento do tema de um Projeto na Educação Infantil, principalmente com crianças bem pequenas, na 
fase dos 2-3 anos, requer o olhar atento do professor. A Escola de Educação Infantil Casa da Gente fundamenta seu traba-
lho na linha pedagógica Sócio-Interacionista e organiza seu Currículo por projetos de trabalho, partindo de temas centrais 
- ora escolhidos pelas diferentes turmas ora propostos pelas professoras – frente às necessidades do grupo. O planejamento 
é organizado em rede com o objetivo de contemplar a transdisciplinaridade. Este trabalho traz o relato da prática de um 
Projeto que aconteceu no primeiro trimestre de 2009, baseado nos interesses das crianças e no papel da professora como 
“interprete” neste processo. O caminho foi iniciado quando a professora sugeriu a escolha do nome da turma composta 
por 8 crianças. Dentre as sugestões, o escolhido, por votação, foi “Turma da Praia” e, a partir daí, iniciou-se a coleta dos 
conhecimentos prévios sobre este assunto. Seguindo, perguntou-se se as crianças gostariam de estudar um Projeto refe-
rente à praia. Com a resposta positiva da turma, o próximo passo foi a seleção de alguns animais citados pelas crianças, são 
eles: baleia, golfinho, cavalo marinho, peixes e conchas. Esta comunicação visa compartilhar o caminho percorrido por esta 
turma e suas descobertas, permeadas pelas múltiplas linguagens.
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO POR PROJETOS, MÚLTIPLAS LINGUAGENS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: UM FAZ-DE-CONTA QUE NÃO É DE MENTIRINHA: UM ESTUDO SOBRE O JOGO DE 
PAPÉIS NA IDADE PRÉ-ESCOLAR
AUTOR(ES): AGATHA MARINE PONTES MAREGA 
RESUMO: A disseminação das pesquisas da teoria histórico-cultural, sistematizada principalmente pelo psicólogo sovié-
tico Vygotsky, desestabilizou o predomínio das teorias naturalistas sobre o desenvolvimento humano no início da década 
de 30. A idéia do ensino como propulsor do desenvolvimento, o qual era considerado até então um processo inerente ao 
fator biológico, foi um marco na história da psicologia evolutiva, suscitando debates acadêmicos e pesquisas científicas com 
intuito de defender o papel do ensino no desenvolvimento infantil. Apesar da contribuição de Vygotsky e da importância 
desse marco, não podemos generalizar todo o ensino sendo bom para a aprendizagem e também precisamos discriminar o 
nível de desenvolvimento que queremos enquanto professores. Portanto, ainda há um espaço obscuro no que diz respeito 
ao ensino e ao desenvolvimento psíquico. Com intuito de discutir essa relação entre ensino e desenvolvimento psíquico, 
utilizamos autores como Leontiev e Elkonin, contemporâneos a Vygotsky, para analisarmos especificamente a organização 
do ensino e da aprendizagem no final da idade pré-escolar. Nos estudos sobre a periodização do desenvolvimento infantil, 
Elkonin identificou o faz-de-conta, ou então, o jogo de papéis, como a atividade mais significativa para a aprendizagem 
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de crianças com faixa etária entre 4 e 6 anos. Para o autor, a atividade humana é o ponto de partida para compreender as 
características de cada período. O faz-de-conta, nesse sentido, é uma maneira da criança reproduzir e se apropriar da ativi-
dade humana que a circunda. A partir dos estudos realizados por esse autor, o objetivo deste artigo é de, primeiramente, 
analisar como a escola tem abordado o faz-de-conta na prática escolar (como uma brincadeira sem conteúdo, como um 
passatempo ou como a atividade principal do processo de aprendizagem?) e, em um segundo momento, refletir sobre as 
possibilidades do jogo de papéis no ensino de crianças em idade pré-escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL, IDADE PRÉ-ESCOLAR, FAZ-DE-CONTA 

TÍTULO: LINGUAGEM E EDUCAÇÃO INFANTIL: ETAPAS LINGUÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA E SUA INFLUÊNCIA NO ÂMBITO ESCOLAR.
AUTOR(ES): ALESSANDRA JACQUELINE VIEIRA 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo tratar das diferentes linguagens utilizadas no âmbito familiar pela 
criança, que contribuem efetivamente para sua formação como indivíduo social, e analisar as fases que antecedem seu 
ingresso no contexto escolar, na tentativa de demonstrar a influência desse espaço cultural em seu interesse pela leitura 
e seu aprendizado. Trabalhar com os diferentes modos de comunicação da criança auxilia-nos a compreender melhor os 
mecanismos “linguageiros“ utilizados por ela durante sua infância, etapa tão importante na constituição do caráter e de sua 
personalidade. Buscaremos, além disso, esboçar contribuições a respeito da influência familiar no interesse da criança pela 
leitura e pelos demais aspectos escolares. Delinearemos algumas concepções a respeito do assunto e tentaremos demons-
trar possíveis caminhos para ampliar o interesse da criança pela leitura e analisar as diferentes formas de linguagem das quais 
a criança faz uso. Para tanto, partindo de elementos linguístico-discursivos, pretendemos obter mais informações sobre o 
desenvolvimento da “conscience de soi“ infantil e sobre os processos pelos quais passa a criança antes de se constituir en-
quanto sujeito/falante/leitor. Assim, trabalharemos com os dados de uma criança, coletado em situação natural e em meio 
familiar, de uma pesquisa intitulada “Diversité de la socialisation langagière selon les cultures: place et role de l’explication“, 
desenvolvida em cooperação com a França (Marie-Thérèse Vasseur, da Université du Maine e Christiane Préneron, do 
CNRS), de julho de 2004 a dezembro de 2006. Para melhor desenvolvimento do trabalho e com o objetivo de enriquecer a 
pesquisa proposta, analisaremos alguns dados de autores da área de aquisição da linguagem e da área da educação. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 01

TÍTULO: A FORMAÇÃO DE LEITORES NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALAÍDE LISBOA
AUTOR(ES): ALIENE ARAÚJO VILLAÇA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo tornar público o projeto realizado no 2º semestre de 2008 numa parceria entre 
a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais a Unidade de Educação Infantil Alaíde Lisboa (UMEI), no 
qual pretendia-se trabalhar com a formação de leitores e a promoção de práticas de letramento em uma sala com crianças de três 
anos de idade. O principal instrumento neste processo foi o livro e, a partir dele, desenvolvemos leituras de diferentes gêneros 
textuais propiciando a essas crianças, um maior contato com a cultura letrada e a literatura, envolvendo os seus diferentes autores e 
estilos, e com a biblioteca da escola. Visamos ainda uma apropriação deste objeto como instrumento de aprendizagem e diversão. 
Os encontros entre a bolsista e as crianças dava-se na biblioteca, buscando que elas tivessem um contato mais direto com este 
espaço e, assim, pudessem explorá-lo em todos os aspectos além de reconhecê-lo como um ambiente de prazer e de descobertas. 
Assim, esse projeto visou ampliar oportunidades de contato com o livro, a leitura e práticas de letramento, expandindo o universo 
cultural das crianças. Avaliamos essa atividade como significativa, pois apesar de a UMEI em questão situar-se no campus da 
universidade, não podemos concluir que todas as famílias tenham convivência diária com atividades de leitura literária. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITORES, PRÁTICAS DE LETRAMENTO, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: “POR QUE?” – A CRIANÇA PENSA
AUTOR(ES): ALINE SCHMIDT 
RESUMO: As crianças são seres curiosos e têm suas perguntas muitas vezes abafadas pela escola que, na maior parte do tempo, 
responde a questões não indagadas. Assim, pesquisamos uma proposta para uma educação reflexiva na Educação Infantil, que 
buscaria promover o hábito da pergunta, amadurecendo-a ao longo do processo e, além disso, desenvolver a autonomia e a cria-
tividade para investigar as respostas com a cooperação do grupo envolvido, abarcando as diferentes áreas do conhecimento, pro-
movendo uma aprendizagem com sentido para a criança. Matthew Lipman foi o primeiro a acreditar em um trabalho até então 
inusitado de Filosofia voltada para crianças e, visto sua grande contribuição para a divulgação do pensar infantil, esse autor se torna 
o principal referencial teórico deste trabalho. Para que a Filosofia se tornasse acessível às crianças e, ao mesmo tempo, motivadora 
e instigante, a idéia de Lipman, então, foi apresentá-la na forma literária, através de romances e novelas, utilizando-se muitas vezes 
de diálogos apropriados à faixa etária e que proporcionassem posterior conversação - as Comunidades Investigativas (KOHAN, 
1998). Pensamos que o trabalho de reflexão e de pensar bem em sala de aula, proposto por Lipman, não deveria encontrar-se 
atrelado à idéia da Filosofia, mas a qualquer prática pedagógica que procure a aprendizagem crítica e criativa, para a autonomia 
do educando. Mas, como proporcionar às crianças momentos de reflexão em sala de aula que as preparem para a vida? Como 
tornar-se sensível e perceber momentos que necessitam de maior discussão e reflexão? Frente aos referenciais teóricos trazidos, 
a metodologia baseia-se no questionamento, diálogo, investigação e reflexão coletiva para elaboração de conceitos. Perguntar e 
discutir, ouvir os alunos, permitir que se expressem, que investiguem, que se envolvam e mobilizem para aprender.
PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA, PENSAR, CRIANÇA 
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TÍTULO: “COBRAS E SERPENTES: DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DESTES RÉPTEIS”. ALINE 
TATIANA RIBEIRO, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL “CASA DA GENTE” CAMPINAS-SP. 
ALINEJORN@HOTMAIL.COM.BR
AUTOR(ES): ALINE TATIANA RIBEIRO 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo compartilhar a prática do Trabalho por Projetos na Educação Infantil. 
Essa maneira de organizar o currículo, citada por grandes autores como John Dewey, Willian Kilpatrick e, mais recentemente, 
Fernando Hernández, privilegia o trabalho interdisciplinar. O projeto relatado foi desenvolvido com crianças de 4-5 anos 
durante o primeiro trimestre de 2009. O tema “Cobras e Serpentes” foi sugerido por 2 crianças e aprovado pelo grupo. O 
trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação Infantil Casa da Gente, da rede particular de Campinas, que fundamenta seu 
trabalho na linha pedagógica Sócio-Interacionista, baseada nas teorias de Levy Vygotsky. A organização do planejamento é 
feita em rede para facilitar o olhar do professor e do grupo, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, que se mantém 
em constantes mudanças e adequações. Através dos questionamentos iniciais, e permeados pelo tema, foi possível trabalhar as 
múltiplas linguagens com as crianças, que se mostraram envolvidas e contribuíram de forma efetiva durante todo o percurso, 
inclusive com materiais de pesquisa. Com isso, descobriram, dentre outras coisas, as diferenças e semelhanças da estrutura 
corporal da cobra e dos seres humanos, a utilização dos sentidos, a alimentação, locomoção, habitat, quais delas são venenosas 
e por que é um animal tão temido pelos homens. Mais do que conteúdos, este trabalho buscou despertar a curiosidade, as 
possibilidades, a importância da curiosidade e da pesquisa na fase da Educação Infantil que se estende por toda vida escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO POR PROJETOS, MÚLTIPLAS LINGUAGES, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: AS CONCEPÇõES DE CRIANÇA E DE INFÂNCIA DE PROFESSORAS DO PRIMEIRO ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
AUTOR(ES): AMANDA VALIENGO 
RESUMO: Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado concluída em 2008. Para esta comunicação o foco é a concepção 
de criança e infância apresentadas pelos professores e outros envolvidos na educação das crianças. O objetivo central da 
dissertação é a análise da articulação dos aprendizados possíveis na Educação Infantil e a criação de novas necessidades de 
conhecimento no Ensino Fundamental. Com a intenção de atingir os objetivos realizei pesquisas teóricas, baseadas no enfoque 
histórico-cultural, e empírica. A pesquisa de campo foi realizada em duas turmas do primeiro ano de escolas diferentes, no 
município de Vera Cruz - SP. A coleta de dados ocorreu por meio de anotações em um diário de bordo das situações viven-
ciadas pelas turmas e as analisei mediante duas categorias: criança e infância. Por meio dessas categorias outros conceitos são 
discutidos: o espaço e sua organização, a brincadeira de faz-de-conta, a escrita, a leitura e as atividades produtivas. A partir das 
concepções de criança e de infância, mediadas principalmente pelos adultos, o espaço bem como as atividades são concretiza-
dos. Conclui que há necessidade de rever algumas concepções de criança e de infância refletidas em diferentes dimensões: na 
organização do espaço que considere a criança como um indivíduo ativo e construtor de cultura, nas atividades propícias ao 
desenvolvimento psíquico da criança, nas mediações das professoras, dentre outros. Enfim é necessário um olhar à criança e à 
infância com possibilidades ilimitadas promotoras de um máximo desenvolvimento do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL, CRIANÇA E INFÂNCIA, ANTECIPAÇÃO DA 
ESCOLARIZAÇÃO 

TÍTULO: O PAPEL PEDAGÓGICO DO ESTÍMULO À ORALIDADE E A CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS DA CRIANÇA NO AMBIENTE DA CRECHE
AUTOR(ES): AMÉLIA APARECIDA BARBOSA 
RESUMO: Este estudo focaliza a inserção da criança na Educação Infantil e sua função pedagógica, apresentando parte 
do trabalho feito com crianças de 0 a 2 anos, no CEMEI Lea Strachman Duchovni em Campinas/SP. Este artigo discute 
possibilidades amplas de uso do desenvolvimento infantil, que o articulem ao trabalho pedagógico comprometido com a 
aprendizagem de todos os alunos. O papel pedagógico da Educação Infantil se cumpre não como uma organização rígida 
de tempos, espaços e atividades, mas sim com o oferecimento de situações que culminem no fortalecimento das relações 
de espontaneidade com a descoberta, a formulação de hipóteses próprias da criança e, consequentemente, de suas inter-
venções com os objetos/situações oferecidos. O espaço da creche dispõe de recursos diferentes dos demais frequentados 
pela criança e, desta forma, podem ser melhor oferecidos os estímulos para que ela interaja e modifique-o; desta forma a 
intervenção educativa se cumpre nas trocas sociais, nas relações progressivas que ocorrem entre a criança e o espaço, com 
os adultos e consigo mesma. Propõe-se que o planejamento das atividades seja incluído nesse processo e desenvolvido por 
toda a equipe escolar, para que a análise de seu significado, finalidades e possíveis consequências que subsidiem a definição 
do seu alvo, conteúdo, critérios, procedimentos e uso dos resultados para valorização dessa etapa da Educação Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAR 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 02

TÍTULO: DIVERSIDADE TEXTUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: É POSSÍVEL?
AUTOR(ES): AMÉLIA MARIA JARMENDIA 
RESUMO: Na EMEI Eng. Aldo Giannini, da rede municipal de ensino de São Paulo, onde sou coordenadora pedagógica, 
a leitura tem sido objeto de estudo e discussão, considerando-se o significativo elenco de experiências de aprendizagem que 
possibilita à criança, em função de diversificadas práticas que podem ser desenvolvidas. Sob influência dos conhecimentos 
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adquiridos no processo de formação em serviço, na unidade escolar, ao longo dos anos, consolidou-se uma prática de 
leitura, cujo foco tem sido a leitura de obras de literatura infantil, dentro de uma proposta de leitura-prazer. A partir de 
2008, reconhecendo-se a importância de que as crianças tenham acesso a diversificados suportes textuais e tipos de texto, 
cuja leitura implica diferentes fins, a equipe docente optou por diversificar práticas e tipos de textos, trabalhando, de forma 
articulada, com dois diferentes tipos: narrativo (literatura infantil, história audiovisual, história em quadrinhos) e informa-
tivo (verbete de dicionário, textos de enciclopédias e revistas / jornais, entre outros). Na comunicação, intenta-se mostrar 
a possibilidade de trabalhar com diferentes suportes e tipos de textos, na educação infantil, relatando aspectos do trabalho 
desenvolvido pelas professoras, especialmente pela Profª. Penha Aparecida Andrade, que trabalhou com três diferentes 
textos e três suportes diversos, envolvendo as crianças (6 anos) em rica experiência com a leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM ESCRITA, LEITURA, DIVERSIDADE TEXTUAL 

TÍTULO: OS CONTOS DE FADAS: REPENSANDO AS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): ANA CAROLINA PEREIRA 
RESUMO: O conto de fadas está inserido nos sistemas simbólicos ou linguagens infantis, portanto, faz parte do 
universo da pequena infância. A infância é uma fase extremamente lúdica da vida e nesse momento a criança pode 
e deve se aproximar da literatura dos contos de fadas. Cabe aos educadores, cultivarem nos alunos a imaginação e o 
prazer pela literatura, desde que este trabalho seja feito de maneira consciente por parte do educador - em relação às 
práticas e sua metodologia -, oferecendo livros adequados e interessantes. Contudo, sabe-se que as instituições infan-
tis possuem algumas deficiências em relação à metodologia para o trabalho com a literatura dos contos de fadas. Para 
Souza, (1992), o professor, que poderia estar intermediando a relação criança-livro, não o faz porque, muitas vezes, 
seu contato com a literatura e a leitura é deficitário. Desse modo, a formação do docente fica carente, e a falta de 
preparo torna-se um problema educacional, pois o professor não consegue expandir-se para novos conhecimentos. 
Nesse contexto, o estudo em desenvolvimento tem por objetivo pesquisar, qual a concepção do professor de Educa-
ção Infantil em relação ao conto de fadas em sua prática com crianças de 4 a 5 anos em uma instituição de educação 
infantil em Presidente Prudente. Para a obtenção dos dados da pesquisa será aplicado um questionário semi-aberto 
com os professores de educação infantil na instituição escolhida, bem como observação e, se necessário, entrevista 
semi-estruturada. Os resultados parciais obtidos por meio de estudos bibliográficos sobre a temática, permitem infe-
rir a precariedade do uso de metodologias nas instituições de educação infantil em relação ao trabalho com os contos 
de fadas e o despreparo de professores. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTOS DE FADAS, EDUCAÇÃO INFANTIL, LINGUAGENS INFANTIS 

TÍTULO: COM CHOROS E CHURUMELAS: AS CRIANÇAS PEQUENININHAS E A DIMENSÃO 
BRINCALHONA DA PROFISSIONAL DOCENTE NA CRECHE.
AUTOR(ES): ANA CLAUDIA CALDEIRON 
RESUMO: Este trabalho apresenta reflexões sobre algumas expressões pedagógicas, que abordam dentro da relação criança/
adulto a dimensão brincalhona da (s) profissional (is) docente (s) com crianças pequenininhas entre zero a dois anos, que participam 
regularmente de um espaço público educativo. Vivenciei com elas, durante os anos de 2007 e 2008, as ampliações de suas histórias, 
na qual criam e recriam as culturas infantis. Autoras como Faria (2003); Prado (2002); Bondioli & Edwards (2002), e o autor Danilo 
Russo (2006), proporcionam contrastes sobre os fazeres e saberes vivenciados entre (e com) as crianças na Educação Infantil. O 
brincar como dimensão humana no qual o direito à fantasia, à imaginação, à curiosidade, ao lúdico, fazem parte da organização dos 
espaços e tempos na creche. Assim Faria (2003), sugere um refinamento propondo ambientes de vida que favoreçam as crianças 
ao exercício de criação, para o qual possam viver a totalidade do conhecimento, das contestações e das diversas linguagens dos 
movimentos, das danças, dos sons, dos silêncios, dos corpos quando se tocam ou quando estão sozinhos, dos sentidos, das pinturas, 
das músicas, da teatralidade, do agir e pensar livremente... Não somente na linguagem falada ou escrita. Portanto esse texto tem em 
seu objetivo a superação de práticas rotineiras e a construção re-construção do dia-a-dia na creche. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: INFÂNCIA E EXPERIÊNCIA: POSSIBILIDADES PARA UMA EXPERIÊNCIA DE SENTIDO 
E UM ENCONTRO COM O FILOSOFAR POR MEIO DA LEITURA
AUTOR(ES): ANA LAURA JEREMIAS UREL 
RESUMO: O presente estudo visa contribuir para uma discussão acerca da leitura, tendo como pontos de partida a 
infância e a experiência, fundamentada num processo de reflexão crítica sobre o filosofar. Partindo do pressuposto de 
que a experiência pode ser considerada como algo que se passa com o sujeito subjetivamente, tocando-o de tal maneira 
que produza um sentido único e pessoal, num mundo com tantas informações, a efemeridade dos acontecimentos torna 
a experiência quase impossível de ser subjetivada. Nas escolas as práticas de leituras, muitas vezes, não contribuem para a 
apropriação de uma experiência de sentido, sendo que, na maioria das vezes, não são escolhidos textos que possibilitem um 
encontro com aquilo que sensibiliza as crianças. Assim, há de se pensar uma forma de se explorar uma possibilidade da ex-
periência em todos os sentidos, principalmente, por meio da leitura, fonte para a formação do sujeito. Objetiva-se, também, 
conhecer uma concepção de infância que possibilite uma experiência de pensamento que instigue o filosofar. Diante dos 
pensamentos de alguns autores que discutem a leitura e de outros que discutem a experiência e a infância, serão articulados 
pressupostos sobre as questões da formação do sujeito e perspectivas atuais para a efetivação das experiências do sujeito, 
por meio da leitura, compreendendo essa como a busca de uma experiência desconhecida, de uma experiência de sentido, 
entendendo aqui como sentido, a própria atividade do pensar.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, LEITURA, EXPERIÊNCIA E FILOSOFAR 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DO MONITOR
AUTOR(ES): ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO 
RESUMO: Trata o presente artigo da formação do monitor para o exercício de atividades na Educação Pré-Escolar no 
período de 1982 a 1985 quando o Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral recebeu do Ministério da Educação - 
MEC a incumbência de também atuar nesse nível de educação. Como metodologia utiliza-se a pesquisa documental tendo 
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como fonte de investigação planos, programas e projetos, a Revista Criança e entrevistas com profissionais que à época atu-
avam no Mobral. Qualquer sociedade atribui funções às instituições de educação e ensino. Não é diferente com a sociedade 
capitalista. Nessa, por ser dividida em classes sociais antagônicas, a camada dominante reserva-se o direito de interferir na 
distribuição do saber, destinando às camadas ditas subalternas a fatia de conhecimento que garanta aos primeiros, poder e 
riqueza. O Programa de Educação Pré-escolar implantado pelo Mobral tinha como público alvo as crianças de baixa renda 
na faixa etária de 4 a 6 anos de idade, portanto, nessa perspectiva indica-se o monitor que possuíam pouca ou nenhuma 
escolarização específica para o exercício do magistério para desenvolver as atividades junto às crianças. A formação adotada 
tem como parâmetro orientações bem detalhadas sobre o fazer pedagógico, mais precisamente como fazer. Tais indicado-
res integram a matriz teórica da pedagogia liberal tecnicista, que, aliás, predominou no período da ditadura militar e que no 
início dos anos 1980 começou a ser questionada. Tal pedagogia fundamenta-se no liberalismo que tem como princípios 
básicos: o individualismo, a liberdade, a propriedade e a democracia.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, MONITOR, PEDAGOGIA TECNICISTA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 02

TÍTULO: JOGOS DRAMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O TRABALHO DOCENTE: PROPOSTAS 
DE OFICINAS E PROTOCOLOS DE ATIVIDADES.
AUTOR(ES): ANA PAULA CORDEIRO 
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo analisar e avaliar a importância dos aspectos lúdicos ligados aos jogos 
dramáticos, à improvisação e ao movimento no processo de desenvolvimento da criança pré- escolar junto a professores 
de educação infantil da rede pública municipal, em formação inicial e continuada, da cidade de Marília- SP. Por meio de 
oficinas de jogos dramáticos e de avaliações escritas dos participantes, denominadas “protocolos de atividades“, avaliamos 
a importância do trabalho com a expressão dramática para o desenvolvimento dos processos criativos das crianças. Os 
professores participaram das oficinas de jogos dramáticos propostas, improvisaram e criaram cenas coletivas que foram 
apresentadas a todos. Elaboraram os protocolos de atividades e os apresentaram aos seus pares para discussão e análise do 
trabalho desenvolvido. Os protocolos tinham duas partes: uma descritiva, na qual as atividades eram apresentadas e comen-
tadas e outra, mais subjetiva, na qual cada um poderia expressar sentimentos e emoções advindos do trabalho realizado de 
forma livre, criando textos, poemas, desenhos, colagens, etc. Desta forma, diferentes linguagens artísticas foram utilizadas 
nos momentos de avaliação das atividades desenvolvidas nas oficinas. Utilizamo-nos nesta pesquisa dos pressupostos me-
todológicos da pesquisa- ação. As anotações em diários de pesquisa relacionadas à observação sistemática e participante das 
oficinas, bem como os protocolos de atividades dos participantes, constituíram-se em nosso principal material de análise. 
Os resultados desta pesquisa indicam que as linguagens artísticas não são devidamente trabalhadas nos cursos de formação 
de professores, mas há, por parte destes profissionais, o desejo de conhecer mais sobre essas linguagens, principalmente a 
teatral, e avaliar os benefícios que o teatro, trabalhado por meio do jogo, pode trazer ao desenvolvimento infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: JOGO DRAMÁTICO, CRIANÇA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: ARTE E CULTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): ANA VOLUSIA VIEIRA DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA , ÂNGELA CAROLINA 
GALLANI ZAIA, DÉBORA REGINA FARIA HONDA, MARIA JOANA DE OLIVEIRA SOUZA, ROSANA 
IZILDA CEOTTO DE SOUZA 
RESUMO: Arte e Cultura na Educação Infantil O contato com as diversas modalidades artísticas é de grande importância 
para o ser humano desde a infância. Através da produção artística compartilhamos a historia universal, a cultura, produzida 
pela humanidade através dos tempos. Num mundo pleno de imagens visuais que exige a formação de sujeitos capazes de 
ler e ter posturas críticas em relação ao que está ao seu redor, as crianças dos agrupamentos I e II do Cemei São Francisco 
de Assis foram incentivadas à descoberta desta forma de leitura: com figuras e não necessariamente com letras. O trabalho 
foi desenvolvido a partir do conto de histórias, exploração de imagens, observação e produção de obras de arte, com o ob-
jetivo de desenvolver a criatividade, estimular a sensibilidade estética e incentivar a leitura do mundo, apropriando–se, assim, 
da produção da cultura na qual está inserida. Quando a criança produz ou aprecia obras de arte desenvolve sua percepção 
e imaginação, dois recursos indispensáveis para compreender outras áreas do conhecimento Durante o projeto “Pintando 
o Sete”, foram apresentadas diferentes técnicas de desenho e pintura com o uso de diversos materiais que possibilitaram a 
criação. Desse modo, as atividades permitiram explorar as diferentes linguagens, a expressão, a comunicação de sentimen-
tos, idéias, emoções e a interação entre todos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LEITURA DE IMAGENS, CRIATIVIDADE 

TÍTULO: A HISTÓRIA QUE CONTEI:APRENDIZAGEM A PARTIR DO OLHAR INFANTIL
AUTOR(ES): ANDREA EVARISTO MACEDO DE PAULO 
RESUMO: A história que contei: Aprendizagem a partir do olhar infantil. Andrea Evaristo Macedo de Paulo, cemei 
Amélio Rossin Campinas/SP Esta comunicação visa apresentar o trabalho desenvolvido em uma escola de educação in-
fantil, com crianças de 5 e 6 anos. A partir da observação das crianças no espaço externo da escola, sobre possíveis animais 
presentes, realizou-se uma proposta pedagógica para o ano todo. Aqui observamos bichos conhecidos, aprendemos sobre 
eles e outros que geralmente não são citados no cotidiano escolar como flamingo, aleluia, entre outros. Um filhote de ga-
linha japonesa também esteve presente “peludinho”. Realizamos a pesquisa,registramos,desenhamos, fizemos artesanato, 
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cantamos,visitamos zoológico, confeccionamos um livro do A ao Z com muito conhecimento significativo. No decorrer 
dos estudos sobre os animais, criou-se um dado com imagens retiradas de revistas com personagens da literatura infantil: 
bruxa, fada, castelo e animais. Esse auxiliou na imaginação das crianças em criarem uma história. E o registro dessa história 
transformou-se em mais um livro: “A historia que contei”. Embasaram os nossos trabalhos, estudos histórico-culturais do 
desenvolvimento infantil (Smolka, Vigotisky, Marcelino) dando importância na interação do pensamento, no cognitivo e 
o lúdico, além de Reggio Emilia que valorizam as múltiplas linguagens dando ênfase na construção do aprendizado com 
significado. 
PALAVRAS-CHAVE: OLHAR DA CRIANÇA,HISTÓRIA, DADO,IMAGINAÇÃO,CRIANÇÃO, SIGNIFICADO,LIVRO 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CORPOREIDADE NA CONSTRUÇÃO DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA DE CRIANÇAS NAS SÉRIES INICIAS.
AUTOR(ES): ANDRESA CRISTINA DAMACENO LIBERALI 
RESUMO: A intenção desta pesquisa é mostrar a importância da corporeidade no processo de aquisição da leitura e 
escrita, pois se observa que a escola, ao tentar conter a expressividade do movimento infantil para manutenção da ordem e 
da disciplina, faz com que a criança passe a ver o ambiente escolar como um lugar castrador que não promove encontros 
de aprendizagem pela via da ludicidade e do movimento espontâneo. Contudo, trabalhar os esquemas corporais na infância 
é fundamental, considerando que não existe um ser que aprende cognitivamente e outro que age fisicamente. Pretende-se 
apresentar uma proposta de alfabetização lúdica e corporal, entendendo-se que alunos de séries iniciais são brincantes, ou 
seja, mormente lúdicos. Investigar qual o papel do corpo na educação infantil, quais suas interações com a aquisição da 
leitura e escrita, acreditando que a criança deva trabalhar sistematicamente o esquema corporal e suas implicações, poderá 
facilitar a decodificação dos símbolos, na leitura e na escrita, ou seja, com a intermediação do corpo, diminuindo confli-
tos com letras p/b, w/m, q/p, letras que gramaticalmente vem antes de p e b, números como, 6/9, 12/21, E/3, enfim, 
pretende-se apresentar opções metodológicas que poderão acrescentar no cotidiano do professor de sala de aula. Como 
metodologia, o estudo visa à observação de crianças de 6 anos de idade, onde far-se-á uma comparação entre duas escolas 
que abordam metodologias diferentes em seus processos de alfabetização infantil, ou seja, instituições que utilizam o jogo e 
o corpo, e uma outra escola que nega o movimento como meio de contribuição da construção do conhecimento. Pretende-
se concluir ao final dessa pesquisa que é relevante a presença dos esquemas corporais a partir do uso de atividades lúdicas 
no processo da construção do conhecimento de crianças de séries iniciais. 
PALAVRAS-CHAVE: CORPOREIDADE, CRIANÇA, LEITURA 

TÍTULO: O DIALOGISMO NA INSTALAÇÃO DA FUNÇÃO EPILINGUÍSTICA NA CRIANÇA
AUTOR(ES): ANDRESSA CRISTINA COUTINHO BARBOZA 
RESUMO: Durante o processo de aquisição de linguagem, a criança exercita a construção de objetos lingüísticos cada vez 
mais complexos e faz hipóteses relativas à estrutura da língua. A ação do sujeito de retroagir sobre a própria linguagem é 
chamada por Franchi (1988, p. 36) de atividade epilinguística, compreendida como uma “prática que opera sobre a própria 
linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção canônicos ou não, brinca com 
a linguagem, investe as formas lingüísticas de novas significações”. A capacidade de exercer a atividade epilinguística instala-
se em um momento relativamente tardio da aquisição da linguagem, uma vez que é dependente da inserção da criança em 
uma comunidade linguística onde ela pode engajar-se em uma interação dialógica. Diante da importância dessa interação 
na etapa de aquisição da linguagem, pretendemos investigar como o adulto colabora com a instalação da função epilinguís-
tica na criança, por meio da análise de narrativas produzidas por crianças em situação de tutela, ou seja, em uma situação 
comunicativa mediada pelo adulto. O corpus desta pesquisa constitui-se de vinte e duas narrativas orais produzidas por 
crianças de cinco anos em situação de tutela (atividade mediada pelo adulto pesquisador), a partir do reconto de histórias 
infantis apenas ilustradas. Até o momento, pudemos verificar que a atividade epilinguística torna-se presente no texto oral 
infantil no momento em que a criança assume a posição de um locutor que concorda com a tarefa que lhe foi proposta 
pelo adulto e, colaborativamente, elabora estratégias de composição textual com o objetivo de garantir a compreensão do 
seu enunciatário.
PALAVRAS-CHAVE: AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM, ATIVIDADE EPILINGUÍSTICA, TUTELA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: DISCURSOS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E O GOVERNAMENTO DA INFÂNCIA. 
AUTOR(ES): ANILDE TOMBOLATO TAVARES DA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação visa compartilhar os resultados parciais de uma pesquisa em andamento realizada pelo 
GEPEI- Grupo de Estudos e pesquisas em Educação e Infância- intitulada “Infância, Experiência e Infantilização do Tra-
balho Docente” e pretende apontar alguns aspectos considerados fundamentais para poder pensar a função de educador 
de crianças pequenas na atualidade, que se apresenta tão conturbada. Dentre eles, o de refletir sobre os aspectos do traba-
lho cotidiano das escolas de Educação Infantil, principalmente no que se considera um processo de aprisionamento das 
crianças dentro destes espaços. São questões que envolvem as relações entre infância e poder, especialmente quando nos 
referimos às contradições presentes nos conceitos fabricados pelos discursos proferidos no âmbito do saber pedagógico 
e nas práticas produzidas no âmbito escolar. Partindo do pressuposto que as concepções sobre a infância são reflexos da 
sua realidade histórico-social e os discursos que se enunciam sobre ela têm orientado as práticas de atenção, de criação e 
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de educação das crianças e, que, de certo modo, é a partir deles que se definem ”o que é ser criança”. A educação escolar 
com seus aparatos técnicos presentes na realidade cotidiana das crianças, dos longos períodos em espaços fechados das 
salas de aula, na submissão à rotina que condicionam os ritmos do corpo, no espaço e tempo designado às atividades pro-
postas exerce o governamento da infância. É nesse sentido, que buscamos no filósofo francês, Michel Foucault o amparo 
necessário para pensar esse governamento, que se volta às relações de poder entre os discursos sobre a educação infantil e 
as crianças na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIA, RELAÇõES DE PODER 

TÍTULO: LINGUAGENS DA INFÂNCIA: PROJETO RECICLAR
AUTOR(ES): ANNA PAULA SILVA, ELIANE FERREIRA PINTO 
RESUMO: A reciclagem tem como principal foco a conscientização ecológica e a estimulação da cultura da reciclagem. 
Acreditamos que a escola e o professor tem um papel vital na educação ecológica e que iniciar um trabalho de conscien-
tização ambiental a partir do resíduo é extremamente válido. A partir desses pontos, o projeto surgiu da necessidade da 
escola se envolver mais com as questões da preservação do meio ambiente contemplando o projeto pedagógico. O Projeto 
“Reciclar“ teve como objetivo maior a formação da cidadania nas crianças, conscientizando as pessoas envolvidas e a co-
munidade da preservação da natureza. Durante o desenvolvimento das atividades incentivamos a reciclagem, a reutilização 
e a redução do consumo de diversos materiais, trabalhando com a confecção de brinquedos, papel reciclável, textos coleti-
vos, músicas e fantoches. Com as histórias sobre Meio Ambiente, as crianças puderam entender melhor a realidade através 
do imaginário, trazendo as mais diferentes experiências vividas por elas. Foram desenvolvidas muitas atividades práticas 
como a confecção de robôs, animais de papelão, instrumentos musicais e objetos decorativos para casa, registradas através 
de fotos, desenhos e relatos das crianças. Houve uma integração entre os projetos sobre meio ambiente de todas as salas e 
o “Reciclar“, observando, debatendo e procurando algumas possíveis soluções para os maiores problemas encontrados na 
natureza. A conscientização das crianças, dos funcionários e de toda comunidade está apenas começando, mas acreditamos 
que o projeto foi um grande passo para o crescimento da escola. O projeto foi desenvolvido no Cemei Corujinha no mu-
nicípio de Campinas, no horário de HP (Hora Projeto) das professoras Anna Paula e Eliane no segundo semestre do ano 
de 2008 e está tendo continuidade esse ano.
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE, RECICLAGEM, PRESERVAÇÃO 

TÍTULO: A INICIAÇÃO DO PRÉ-LEITOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): AURORA JOLY PENNA MARIOTTI 
RESUMO: O resumo apresentado trata-se de reflexão advinda de Projeto subsidiado pelo Fundo de Apoio a Extensão 
– FAE/UNIMEP, organizado em parceria pelo Curso de Pedagogia e Professoras de Escola Municipal de Educação 
Infantil - em busca de perseguir o desejo de iniciação do pré-leitor na Educação Infantil. Esta discussão entre educado-
res, torna-se relevante diante dos altos índices de pessoas do Ensino Básico ao Ensino Superior que não gostam ou não 
praticam a leitura cotidianamente. A partir dessa experiência na rede pública, o objetivo do artigo a ser apresentado é o de 
compartilhar as discussões e o desenvolvimento do Projeto de Extensão que teve como objetivo oferecer às professoras de 
Educação Infantil, em formação inicial e continuada na escola, subsídios teóricos e práticos para a ação pedagógica reflexiva 
favorecedora da iniciação de pré-leitores. De acordo com a metodologia adotada por este projeto, o ponto de partida foi o 
questionamento das professoras em relação ao tipo de trabalho que se pode desenvolver na tentativa de se proporcionar o 
contato com a leitura e a formação do gosto por esta prática com crianças da faixa etária de 0 a 5 anos. Dos questionamen-
tos e demandas levantados pelas professoras é que se configuraram os temas que nortearam as discussões, os estudos, os 
planejamentos, a organização das atividades e a confecção de materiais para o desenvolvimento do projeto. 
PALAVRAS-CHAVE: INICIAÇÃO, PRÉ-LEITOR, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: PRÁTICA DA RELEITURA DE OBRAS DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM CAMINHO 
PARA A CRIATIVIDADE?
AUTOR(ES): BELDIA CAGNONI 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada no curso de Mestrado onde procu-
rou-se verificar a concepção e a ação pedagógica dos professores de Educação Infantil, quanto à prática das atividades rela-
cionadas com apreciação e releitura das obras de artes com crianças de 4 a 6 anos. Utilizou-se como metodologia a pesquisa 
descritiva, qualitativa, exploratória, apresentando um discurso descritivo e dialético, fundamentado na análise de conteúdo 
de Laurence Bardin, partindo das concepções expressas por cada um dos sujeitos: professores de educação infantil e, nas 
idéias de Levi S. Vygotsky (1987) sobre a imaginação e o processo de criação na infância, traçando uma comparação entre 
as fases de construção dos conceitos da linguagem, quanto ao conteúdo temático ou significado das obras de arte frente 
a representações mentais que as crianças constroem em suas justificativas no momento das apreciações das obras de arte, 
momento que antecede uma atividade de releitura, preparando-as para essa ação pedagógica. Por meio desse referencial 
teórico procurou-se compreender o processo de criação das crianças no momento de uma releitura de uma obra de arte, 
não perdendo o foco investigativo apenas na prática pedagógica em si, mas, partindo dela para buscar compreensão de 
como as crianças realmente trabalham com os conceitos de releitura e apreciação, numa reflexão acerca das representações 
que envolvem todos esses processos, que embora exteriorizados por meio de traços e formas, sua espinha dorsal se dá na 
interiorização de estruturas mentais e cognitivas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, OBRA DE ARTE, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: A CONSTRUÇAO DA ORALIDADE NA EDUCAÇAO INFANTIL
AUTOR(ES): BENEDITA DE LOURDES MOTTA SILVA, EDMEA APARECIDA CALLEGARI 
RESUMO: Este projeto foi desenvolvido com crianças de dois anos e meio a três anos de idade do Centro de Convivência 
Infantil da Unicamp em 2008. Com a chegada ao grupo de crianças que nunca tinham frequentado uma escola ou proce-
dentes de outras instituições, sentimos dificuldades em entender a linguagem oral de alguma delas. Nós, professoras, a partir 
desta constatação, passamos a estimular a fala, ressaltando sua importância social no contexto do objeto explorador esco-
lhido pelo grupo, O Planeta Terra, desenvolvendo o sentido de pertencimento. Este projeto trouxe para nós educadoras/
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espelhos da criança, enriquecimento cultural e troca coletiva da importância da fala como ferramenta social do indivíduo e 
do uso correto da linguagem oral. Conquistamos melhores condições de aprendizado, comprometidas socialmente com as 
crianças, com melhor compreensão de nossa prática docente, consciente e crítica e que, sem mudar toda a sociedade, nos 
dá a certeza de termos plantado algo de bom. Com esta ação consciente aprimoramos nossa prática transformando-a em 
significados para nossos alunos. Segundo Soares (2006), na psicologia do desenvolvimento o interacionismo oferece muitas 
respostas às lacunas deixadas pelas teorias comportamentais e inatistas ao partir do pressuposto de que o sujeito interage 
ativamente com o meio e esse se modifica em função de sua ação. Portanto nossa função de professor baseada nesta teoria 
é fundamental para a aquisição do desenvolvimento da linguagem das crianças, pois esta se desenvolve nos diferentes meios 
sociais. Concluímos que a escola infantil é uns dos meios mais importantes, para que isto ocorra já que as crianças ingressam 
mais cedo na escola e permanecem mais tempo neste espaço. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA, FALA, PROFESSOR 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA CRIANÇA E A ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL : 
POSSIBILIDADES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA.
AUTOR(ES): BRUNA DE SOUZA FABRICANTE 
RESUMO: A presente comunicação objetiva a produção de reflexões sobre um trabalho com as diferentes linguagens 
(artes plásticas, a brincadeira, a palavra, a expressão musical, a matemática, etc.) na educação infantil, intencionando uma 
discussão acerca do currículo da escola da infância. Como sabemos é através fundamentalmente da linguagem (verbal e 
não-verbal) que o ser humano se comunica, por sua vez as crianças, também utilizam suas diferentes linguagens (EDWAR-
DS, GANDINI e FORMAN,1999), para se relacionarem com os outros. Discutimos, portanto, a necessidade do currículo 
da educação infantil, estar pautado na exploração e desenvolvimento das diversas “linguagens infantis”, pois consideramos 
que identidades são forjadas a partir da estruturação curricular (SILVA,2007). Tendo em vista essa compreensão , vimos 
investigando as potencialidades da pedagogia de projetos (HERNANDEZ E VENTURA, 1998), por acreditarmos que 
essa seja uma alternativa para a organização curricular da escola da infância, pois permite que as crianças se expressem e 
explorem as diferentes linguagens, garantindo que os sujeitos infantis participem como co-construtores do conhecimen-
to, partindo de sua própria maneira de pensar e ver o mundo. Defendemos, também, que a alfabetização patrimonial 
(TAVARES,2003), assim como a perspectiva freiriana de leitura de mundo, estejam articuladas ao trabalho pedagógico, 
considerando-as como possibilidades teórico-metodológicas que garantem o acesso e compreensão dos diferentes textos 
presentes no espaço urbano, sobretudo em seu entorno. Deste modo, buscamos, a partir de uma pesquisa sobre o currículo 
da educação infantil e alfabetização patrimonial em periferias urbanas, destacar como é fundamental que as diferentes lin-
guagens estejam presentes no cotidiano da escola da infância, visto que as crianças possuem inúmeras formas de expressar 
o mundo em que vivem. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL , LINGUAGENS, ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL 

TÍTULO: PARA ALÉM DO INFANTIL (COERÊNCIA INTERSEMIÓTICA EM A MAIOR FLOR DO 
MUNDO, DE JOSÉ SARAMAGO). 
AUTOR(ES): CAROLINA CRISTALLI DA SILVA 
RESUMO: No conto infantil A maior flor do mundo, de autoria de José Saramago e ilustração de João Caetano, há uma 
concretização bem sucedida do pressuposto teórico de que os livros para crianças devem resultar de uma fecunda interação 
entre os planos visual e verbal, graças aos quais as estórias adquirem uma maior capacidade para a inserção da criança no 
universo ficcional. A partir desse pressuposto, este trabalho busca demonstrar a correlação entre imagem e escrita como 
fator de complementação de sentidos na construção e ilustração da obra. A análise será realizada pela sondagem dos múlti-
plos aspectos envolvidos na elaboração do conto estudado, tais como: aspectos retóricos, uso de cores, elementos gráficos, 
referências contextuais e diagramação. O caminho analítico percorrido até o momento comprova que a relação estabele-
cida entre as ilustrações e o texto verbal é de convergência e não de paráfrase ou de tradução. Ademais, constata-se que a 
coerência intersemiótica entre as linguagens vivifica a obra de literatura infantil considerada, e evidencia um modo efetivo 
de composição que valoriza o leitor, à medida que o convida e desperta seu interesse para a construção de significados 
conjuntamente com o texto escrito e ilustrado, delineando, assim, um perfil ativo para quem lê o conto. 
PALAVRAS-CHAVE: COERÊNCIA INTERSEMIÓTICA, ILUSTRAÇÃO , LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: A EMOÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NA PERSPECTIVA DE HENRI 
WALLON. 
AUTOR(ES): CAROLINA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento que tem por objetivo aprofundar no estudo do de-
senvolvimento da relação professor-aluno, bem como suas manifestações e consequências; investigar se o professor de 
Educação Infantil da Pré-Escola (crianças de 3 a 5 anos e 11 meses) percebe as emoções em seu cotidiano na sala de aula 
e também como vê sua importância para o desenvolvimento da criança pequena. Esta pesquisa tem caráter qualitativo e 
se dará por meio da observação de uma sala pré-escolar em uma Instituição de Educação Infantil na cidade de Presidente 
Prudente. A sala de aula é considerada pela teoria walloniana uma grande oficina de convivência, em que o professor é o 
responsável pela intermediação das relações, necessitando desenvolver em si, o controle de suas emoções e tornando-se ca-
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paz de ter a clareza sobre elas, como funcionam e como ministrá-las em si e no outro. Pela grande dificuldade de interpretar 
as emoções, professores se tornam mais suscetíveis ao contágio, e consequentemente passam a fazer parte de um grande 
circuito. Assim, se faz imprescindível que o professor conheça o fenômeno emocional para conseguir quebrar o circuito 
perverso, pois uma vez instaurado, o sujeito torna-se mais vulnerável à ampliação das reações afetivas. Para amenizar a crise 
emocional os professores precisam ter acesso aos mecanismos que reduzam a emoção ou os deixem menos suscetíveis a 
ela. A emoção necessita de platéia, ignorar sua dramatização é uma forma de fazê-la sucumbir à razão. Possibilitar as rela-
ções afetivas em sala de aula é função pedagógica. Os resultados desse trabalho são parciais e se encontram em processo de 
investigação. Posteriormente serão categorizados e analisados segundo o referencial de Henri Wallon.
PALAVRAS-CHAVE: EMOÇÃO, RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: CRIANÇA: NEM MENINO, NEM MENINA? A (DES)CONSTRUÇÃO DO GÊNERO ATRAVÉS 
DOS LIVROS DE AUTO-AJUDA
AUTOR(ES): CAROLINA DE MATTOS SPAGNOL 
RESUMO: Esta pesquisa possui o intuito de ser um material de formação de docentes de Creches e Pré-escolas. A partir 
da concepção de gênero de Joan Scott (1990;1992), a qual gênero é uma construção cultural e social, para a autora gênero é 
a organização social da diferença sexual, e é uma categoria importante que deve ser analisada. O presente trabalho é focado 
na crítica à educação desigual dada a meninas e meninos na qual os estereótipos femininos e masculinos são impostos pela 
sociedade sexista. Dentre todos os meios de comunicação que enfatizam a diferença entre os sexos e justifica através do de-
terminismo biológico as desigualdades sociais existente entre homens e mulheres, foi selecionado uma literatura específica, 
os livros de auto-ajuda baseados em senso comum que apresentam recordes de venda em todo o mundo, para dialogar e 
serem contra-argumentados com as mais atuais pesquisas científicas no campo de relações de gênero e pequena infância. A 
ampliação considerável do número de creches, fruto da luta feminista, foi para a mulher uma das maiores realizações sociais 
pois, de fato, é a existência destas instituições que permitiu a ela participar de todas as atividades laborais, sociais e políticas. 
O ambiente da creche possui representatividade diferente para a criança e para o adulto. Para meninas e meninos, o espaço 
pode exprimir alegria, medo, proteção, mistério, desafio, imaginação, descoberta. Liberdade ou opressão. Entendendo que 
a criança é um sujeito social, portadora de direitos, portadora de história, produtora de cultura, que se relaciona multipla-
mente, o presente trabalho defende a Creche como um espaço de múltiplas relações e de respeito á heterogeneidade, onde 
crianças podem relacionar-se com outras crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA PEQUENA, RELAÇõES DE GÊNERO, LIVRO DE AUTO-AJUDA 

TÍTULO: ORIENTAÇõES DA UNESCO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS NA PROTEÇÃO 
AO DIREITO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA NA DÉCADA DA EDUCAÇÃO (1.997 – 2.007).
AUTOR(ES): CAROLINE MARI DE OLIVEIRA 
RESUMO: O presente texto resulta da investigação dos objetivos e orientações da UNESCO publicados na década da 
educação, 1.997 – 2.007, para a proteção do direito à infância. Nosso objeto, a intervenção das agências internacionais 
nas políticas educacionais e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a orientadora das 
políticas brasileiras na proteção do direito á infância e adolescência, visando à profusão de valores oferecidos por essas 
organizações por meio de programas e documentos. Observamos que, no âmbito educacional, a UNESCO é uma agência 
independente e ligada por conjunção de seus trabalhos por meio da Organização das Nações Unidas. Visa colaborar com 
Estados–membros na edificação da capacidade humana e institucional na educação, ciências sociais, cultura e comunicação, 
fomentando ações prioritárias como a capacitação de professores e projetos voltados às populações carentes. Têm o intuito 
de criar programas e documentos para a erradicação da pobreza, a desigualdade social e a exclusão social. No Brasil existem 
ações na orientação legal que visa, principalmente, agir sobre dificuldades de vivência plena de seus direitos. Enfrentam no 
fim do século XX e início do século XXI, a prática cruel do trabalho infantil, o qual é tema discutido no mundo inteiro pelas 
agências internacionais. Os estudos sobre, mostram que o trabalho infantil e/ou precoce foi e tem sido historicamente for-
mador de diversos tipos de crianças, trazendo graves consequências para o desenvolvimento humano iniciado na infância 
e perpassando a adolescência. É roubado no processo de exploração do trabalho infantil. Em suma, para essa parcela da 
população, o trabalho rouba o tempo de aprender, de conviver com a família, de brincar e de descansar.
PALAVRAS-CHAVE: UNESCO, POLÍTICAS PÚBLICAS , TRABALHO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: UMA REFLEXÃO SOBRE OS ESPAÇOS “BRINCÁVEIS” DENTRO DAS INSTITUIÇõES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL: EM FOCO O PARQUINHO
AUTOR(ES): CECILIA BELISSE SPECHT 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo conhecer as causas da inexistência de parquinho nos Centros de Educação Infantil 
(CEI) da rede pública do município de Três Lagoas-MS, uma vez que foi constatada por meio de observações a sua inexis-
tência, dado que motivou a pesquisa. O estudo, de abordagem qualitativa, analisará os depoimentos obtidos em entrevistas 
semi estruturadas tendo como sujeitos: os arquitetos, técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, coordenadores, 
professores, atendentes e pais das crianças que frequentam os CEI. O parquinho é um recurso que atende à necessidade e 
um dos objetivos da Educação Infantil de promover o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social que, segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2006), é uma condição fundamental a ser considerada 
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no planejamento dos espaços utilizados na Educação Infantil. Nos CEI, no município investigado, construídos nesses últimos 
anos, o espaço predominantemente utilizado para as crianças brincarem são salas com janelas instaladas no alto das paredes 
impedindo além da visão da área externa, o contato direto das crianças com a natureza, com o sol, vento, frio, calor, etc. As 
brincadeiras ao ar livre e em parquinho oportunizam a socialização e o aprendizado das crianças das leis da física, dos fenô-
menos naturais, dos conceitos matemáticos, expressões corporais, entre outros. A aprendizagem dos conteúdos básicos da 
Educação Infantil por meio de brincadeiras ao ar livre e em parquinhos justificou o presente estudo.
PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇO, NATUREZA, PARQUINHO 

TÍTULO: PINTANDO COM PORTINARI
AUTOR(ES): CELIA MARCIA RIGOLETO IDRANI 
RESUMO: Eixo temático 13 – Linguagens em Educação Infantil PROPOSTA DE TRABALHO: PINTANDO COM 
PORTINARI. A proposta de trabalho com algumas telas de Cândido Portinari e com uma exposição de obras pintadas pe-
las crianças do AGIII-B da CEMEI Fernando Alpheo Miguel, nasceu devido a um trabalho anterior sobre a declaração dos 
direitos da criança que procurou enfatizar “produções artísticas” produzidas para crianças, assim com a literatura, a música, 
o teatro, a dança e no caso específico deste trabalho, as pinturas. Procurando relacionar algumas obras de Portinari como 
“Meninos soltando pipas”, “Futebol”, “Brodósqui”, “Três Marias” com as brincadeiras das crianças e também com o local 
onde moram, que no meu entender lembra em alguns aspectos a cidade de Brodósqui retratada na pintura de Portinari, 
realizamos pinturas que, de acordo com o discutido e apresentado, (se uma música, uma poesia, uma história, um aconteci-
mento) mostraram o que a criança, naquele momento, captou e registrou através de sua pintura. A vida de Portinari, priori-
zando sua infância, também serviu de inspiração para as produções, assim como poesia escrita por ele e comentada na roda 
da conversa. Depois de as crianças terem realizado suas obras, partimos para a exposição. Assim, confeccionamos convites, 
folders, lista de presença e de convidados, e realizamos a exposição que as crianças denominaram de “Festa de Portinari”, 
estendendo para toda a comunidade a participação no evento. O objetivo do trabalho foi, através das várias linguagens, 
propiciar o contato das crianças com as obras de Cândido Portinari e, assim, valorizar, incentivar suas próprias. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, BRINCADEIRAS, VÁRIAS LINGUAGENS 

TÍTULO: “ENCANTAMENTO: PARCEIRO DO CONHECIMENTO”
AUTOR(ES): CINTIA BETANHO CAMPANA MARCHIORI 
RESUMO: O CND de Campinas organiza seu currículo por Projetos de Trabalho, realizando pesquisas sobre temas va-
riados. Durante o primeiro semestre de 2009, as crianças de 5 anos estudaram sobre as “abelhas”, construindo seus conhe-
cimentos a partir de observações, experiências, brincadeiras... Um pequeno ser vivo tem possibilitado momentos de encan-
tamento, curiosidade, cumplicidade e conhecimento para as turmas de Infantil 3. As abelhas, com seu tamanho diminuto, 
seu corpo colorido, sua organização social e até mesmo com todos os sentimentos que despertam, configuraram-se como 
fontes geradoras de perguntas, ponto de partida para pesquisas, novas descobertas e para aprendizagem. Observando as 
abelhas em seu habitat, estudando-as em classe, comparando-as a outros seres vivos, uma série de conteúdos e de habilida-
des foram trabalhadas, transformando encanamento em conhecimento significativo e contextualizado. O envolvimento foi 
inversamente proporcional ao tamanho desses insetos e para saciar as curiosidades foi preciso apurar o olhar em busca de 
pequenos detalhes... Lupas tornaram-se extensões dos olhos, ferramenta para ampliar imagens e também nossos horizon-
tes. Encantando-se com as curiosidades e os “segredos” desses insetos, observando meticulosamente o microcosmo das 
colmeias e utilizando suas múltiplas linguagens, cada criança construiu seu conhecimento de forma lúdica e significativa. 
Nessa comunicação compartilharemos com vocês um pouco do encantamento e dos conhecimentos que construídos em 
grupo a partir dessa rica experiência. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO POR PROJETOS, INSETOS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TRÊS ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT. 
AUTOR(ES): CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS VALADARES 
RESUMO: PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TRÊS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT. VALADARES, Claudia Aparecida dos Santos. Resumo: No 
Brasil, especificamente no Estado de Mato Grosso, a investigação sobre a Educação Infantil é recente e carente de dados. 
Partindo desse pressuposto, esse estudo tem como objetivo a análise e sistematização das práticas de leitura e escrita, desen-
volvidas no cotidiano das salas de Educação Infantil, em três escolas da rede pública municipal de Várzea Grande – MT. 
Nesse trabalho de caráter qualitativo, utilizou-se como instrumento de coleta de dados, as seguintes fontes: análise docu-
mental, as narrativas dos sujeitos envolvidos na pesquisa e a observação. Através do trabalho de observação do cotidiano 
das classes de educação infantil, foi possível constatar algumas práticas desenvolvidas com muita frequência nas salas de 
aula, durante esse processo inicial de aquisição e apropriação da leitura e escrita pelas crianças da educação infantil. Nessas 
práticas destaca-se a ênfase no desenvolvimento do processo de prontidão, treino motor, como também outras atividades 
como a introdução de músicas, histórias infantis, jogos e brincadeiras. As análises garantem um importante conjunto de 
conhecimentos a respeito das práticas mais usuais de leitura e escrita nas salas de Educação Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: RELAÇõES ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E FAMÍLIAS: REVELANDO CONCEPÇõES
AUTOR(ES): CLAUDIA CRISTINA GARCIA PIFFER LOPES 
RESUMO: Este texto trata de uma dissertação defendida no ano de 2008 junto ao curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Unesp de Presidente Prudente – SP. O objeto de pesquisa consistiu no estudo das relações entre 
instituições de Educação Infantil e famílias. O problema referiu-se ao quadro de desencontro geralmente presente entre ambas. 
A pesquisa teve como objetivo geral a investigação das relações que se estabelecem entre instituições de Educação Infantil e 
famílias, bem como as concepções que as determinam, visando contribuir com a reflexão sobre o assunto. Foram estabele-
cidos como objetivos específicos a identificação e análise das propostas de trabalhos com famílias existentes nas unidades de 
Educação Infantil que atendem exclusivamente crianças na faixa etária compreendida entre zero a seis anos, mantidas pela 
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Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, buscando verificar quais concepções (de criança, família, Educação Infantil e 
papel dos profissionais) têm como base. Outro objetivo específico foi a contribuição para o direcionamento de possíveis ações 
de formação destinadas aos profissionais da Educação Infantil, além de enfocar a importância do papel dos profissionais que 
lidam diretamente com a criança na realização de interações entre família e instituições de Educação Infantil. Foi realizado um 
Estudo de Caso, sendo utilizado o procedimento de análise documental e análise de conteúdo dos Planos Diretores das unida-
des que atendiam exclusivamente crianças de Educação Infantil, além de entrevistas com uma amostra de gestores, professores 
e famílias das Unidades envolvidas na pesquisa. Dentre os resultados obtidos, foi constatado que as práticas de trabalhos 
com famílias, em geral, se referem às formas tradicionais de comunicação - reuniões de pais e os atendimentos individuais, 
caracterizando-se numa relação vertical e unilateral na qual as instituições de Educação Infantil propõem, predominantemente, 
trabalhos para as famílias, em detrimento de trabalhos com as famílias. 
PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, CRIANÇAS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: APRENDER A LER E A ESCREVER OU BRINCAR? OS DILEMAS DAS CRIANÇAS (E DAS 
PROFESSORAS) QUE FREQUENTAM A ESCOLA DESDE PEQUENAS. 
AUTOR(ES): CLEONICE MARIA TOMAZZETTI 
RESUMO: Este trabalho problematiza a dimensão da leitura e da escrita no tempo da infância da criança pequena, ou 
seja, daquela que frequenta classes de educação infantil, a partir da perspectiva das professoras. Os elementos pontuados 
referem-se às práticas de leitura e de escrita em turmas de pré-escola propostas pelas docentes a partir de seus relatos e do 
compartilhamento de experiências vivenciados em cursos de formação continuada para alfabetizadores. A partir do ma-
terial denominado “Coleção Instrumentos para a Alfabetização” (CEALE/FAE/UFMG), atividades eram desenvolvidas 
em forma de tutoria compartilhada com a colega Viviane A. Cancian com grupos de professoras e professores em serviço 
pertencentes a sistemas de ensino e que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, e também aqueles que atu-
am em turmas de pré-escola (crianças de 4 a 6 anos). Os dados permitem inferir que, diante do ingresso da criança de seis 
anos no primeiro ano do EF, está havendo uma preocupação excessiva com o “conteúdo” da pré-escola, caracterizando, 
em parte, a antecipação de práticas formalistas e sistematizadas em leitura e escrita. Os elementos referem-se a práticas re-
petitivas, de treinamento e memorização que se sobrepõem às práticas de leitura e escritura espontânea das crianças a partir, 
por exemplo, da leitura pelos adultos; exercícios que enfatizam o reconhecimento das letras do alfabeto em detrimento da 
exploração do texto escrito em diferentes gêneros; a prevalência do registro e da escrita- sobretudo pelo professor - sobre 
o desenvolvimento da oralidade como capacidade fundamental para a aquisição das capacidades da alfabetização. Con-
cluímos que, assim como os alfabetizadores, também os professores de educação infantil exploram pouco as dimensões 
socioculturais e as práticas e funções sociais da língua escrita com as crianças, deixando de potencializar diferentes culturas 
escritas na infância, desde a pré-escola e comprometem a formação de autores: leitores e escritores. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÁTICAS EDUCATIVAS NA INFÂNCIA, CRIANÇA E 
ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: LINGUAGEM MUSICAL E DESENVOLVIMENTO: UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL
AUTOR(ES): CLEUDET DE ASSIS SCHERER, AUREA MARIA PAES LEME GOULART 
RESUMO: Esta comunicação objetiva discutir a música como uma das diferentes formas de linguagem a ser trabalhada 
com a criança pequena, desenvolvida e apreendida no interior das inquietações e questionamentos ocorridos em nossa vi-
vência como professora e pesquisadora de musicalização na educação infantil. Para essa reflexão teórica, buscamos suporte 
no referencial de autores da perspectiva Histórico-Cultural, em especial, Vygotsky e seus colaboradores, segundo os quais 
o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação social, do coletivo e da mediação no processo de apropriação do 
conhecimento elaborado historicamente pela humanidade. Partimos do pressuposto de que a música se constitui em uma 
importante forma de comunicação e expressão humana e carrega em si traços de história, cultura e identidade social e que 
são por ela transmitidos e desenvolvidos. Portanto, é uma forma de linguagem, produto da cultura e deve ser utilizada na 
escola como tal, e não como algo ornamental, a ser empregada em eventos como festas, datas comemorativas ou, ainda, 
como complemento no ensino de outras disciplinas. Enfim, por entendermos que o desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita como da musical é resultado do processo de educação e acreditarmos que a música é um dos meios mais adequados 
para essa mediação é que propomos, com esse estudo, ao ensino dessa modalidade de linguagem a crianças nos anos ini-
ciais. Esse trabalho, apesar de ainda em andamento, mostra a contribuição da música para o desenvolvimento da memória, 
da percepção e do pensamento infantis por meio de reflexões teóricas e práticas pedagógicas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, MUSICALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE 
CONTEMPLEM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): CONCEIÇÃO APARECIDA OLIVEIRA LOPES, JOSELIDIA DE OLIVEIRA MARINHO 
RESUMO: A formação docente e a construção de práticas pedagógicas que contemplem as múltiplas linguagens na edu-
cação infantil LOPES, Conceição Aparecida Oliveira MARINHO, Joselídia de Oliveira Secretaria Municipal de Educação 
– Natal - RN RESUMO Este artigo considera que adentrar no universo das linguagens é, ainda, um campo de atuação 
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que precisa ser descoberto e melhor aproveitado pelos educadores nas ações efetivadas na rotina da educação infantil. Ter 
como eixo norteador as múltiplas linguagens evidencia um repensar sobre o planejamento e o fazer pedagógico no cotidia-
no escolar. É fundamental que os educadores compreendam e reconheçam que é a partir das manifestações simbólicas e 
pelo uso das múltiplas linguagens da criança retratadas no desenho, no movimento, na linguagem corporal, na linguagem 
gestual, na literatura, nas dramatizações, nas músicas e no próprio brincar que as crianças se expressam, comunicam-se com 
o mundo e tentam entendê-lo. A aprendizagem com significado para a criança deve ser alicerçada na mediação pedagógica. 
Esses aspectos têm sido considerados na formação continuada dos educadores e no assessoramento pedagógico às institui-
ções que atendem à educação infantil da rede municipal de ensino da cidade do Natal-RN, fundamentados nos princípios 
essenciais para um trabalho com as múltiplas linguagens: sistematizar e efetivar a rotina com atividades permanentes; 
promover a organização dos espaços disponíveis; selecionar materiais a serem utilizados; propor atividades instigantes, 
significativas, prazerosas, desafiadoras e replanejar as ações quando necessário. Espera-se que as ideias, ora apresentadas, 
possam fomentar a prática educativa e construções cotidianas de uma educação das quais todos sejam igualmente sujeitos. 
Palavras chave: educação infantil - formação de educadores – múltiplas linguagens. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAÇÃO DE EDUCADORES, MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

TÍTULO: A LINGUAGEM ORAL COMO ELEMENTO INTEGRANTE DA BRINCADEIRA
AUTOR(ES): DANIA MONTEIRO VIEIRA 
RESUMO: O objetivo deste texto é compartilhar parte dos resultados de uma pesquisa que teve por finalidade investigar o 
trabalho desenvolvido com a linguagem oral por professoras de quatro turmas de uma instituição de Educação Infantil que 
atendia crianças de dois a seis anos de idade. Assim, a pesquisa se constituiu em um estudo de caso de caráter qualitativo. Os 
eventos observados na instituição educativa infantil evidenciaram a brincadeira como um elemento central no processo de 
desenvolvimento da linguagem oral na infância. Desse modo, as análises dos eventos observados e registrados por meio de 
filmagens, fotografias e registro em diário de campo, cuja atividade central das crianças era a brincadeira, foram orientadas 
a partir de estudos da perspectiva histórico-cultural no campo da Psicologia, notadamente, os de Leontiev (1988), Elkonin 
(1998) e Vigotski (2000) e pela perspectiva bakhtiniana de linguagem. A análise dos registros de alguns eventos, nos quais as 
crianças, nas brincadeiras, contavam histórias que, na maioria das vezes, as professoras já tinham lido para elas evidenciaram 
que por meio da brincadeira, as crianças recriavam as atitudes das professoras quando contavam histórias. Desse modo, as 
crianças ao assumirem diferentes lugares sociais, quando brincavam, assumiam também os dizeres dos outros que estavam 
representando, fato que possibilitava a ampliação do universo discursivo da criança. Nesse contexto, se constituem como 
sujeitos, na medida em que se enunciam, se posicionam e escolhem as estratégias do dizer levando em consideração a 
atividade humana que estão vivenciando na ação lúdica. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM ORAL, BRINCADEIRA, CULTURA 

TÍTULO: CONTO E RECONTO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM CAMINHO PARA A 
AQUISIÇÃO DO CAPITAL CULTURAL?
AUTOR(ES): DANIELA DONATO, MARILDA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho consiste em um estudo que busca aprofundar a contribuição que a atividade de contar e recontar 
histórias na educação infantil pode propiciar para a aquisição do Capital Cultural dos alunos. Constitui-se nosso objeto de 
pesquisa: qual a contribuição que um procedimento didático/cultural como a atividade do conto-reconto tem trazido para 
a aquisição do capital cultural, bem como para o estreitamento das relações entre escola e família? Os estudos de Pierre 
Bourdieu nos fornecerão os subsídios necessários para a análise dos dados. Trabalharemos com a abordagem qualitativa, 
com ênfase no estudo de caso. A coleta dos dados se dará por meio de entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos de nosso 
estudo são cinco professoras de EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) da cidade de Matão-SP, que estão traba-
lhando com a atividade do conto-reconto nos últimos nove anos; além de dez alunos que participaram desses recontos, 
bem como as mães desses alunos. Entendemos que nossa investigação poderá possibilitar uma fértil reflexão acerca dos 
procedimentos escolares, no que diz respeito à aquisição e/ou ampliação do capital cultural e suas implicações para as 
relações da família com a escola, de modo a podermos observar quais as reais contribuições que tal atividade tem trazido 
no que se refere à formação de leitores, à alfabetização, ao estreitamento da relação pais-filhos-escola e, principalmente, à 
aquisição do capital cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTO-RECONTO DE HISTÓRIAS, CAPITAL CULTURAL, RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 01

TÍTULO: O LUGAR DO BRINCAR NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): DANIELA GASPAR PEDRAZZOLI 
RESUMO: Rodari (1982) destaca a importância do brincar como uma das linguagens fundamentais da criança. O autor 
descreve inúmeras situações de brincadeira, tendo em vista a interação do professor com crianças pequenas, mostrando 
como elas se expressam e significam o mundo em que vivem.Rodari (1982) também chama atenção para a criatividade e 
para a liberdade de expressão nos espaços educativos. Tendo em vista a contribuição trazida pelo autor, pretendo proble-
matizar algumas situações que vivi como professora junto às crianças. Como professora auxiliar de um primeiro ano da 
rede de Campinas, constatei que os espaços/momentos de brincadeira permitidos às crianças da turma em que trabalhava 
se restringiam à hora do parque no fim do período e em algumas aulas extras – como a de Educação Física que ocorria 
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no período de uma hora duas vezes por semana. Face a isso, a classe desenvolvia um difícil relacionamento comigo. Eram 
rebeldes e não prestavam atenção naquilo que eu lhes falava. Nesse contexto, em que se fazia necessário relacionar-me 
com as crianças e, ao mesmo tempo, seguir as minhas crenças sem deixar de compreender que o meu papel de professora 
auxiliar não me permitia influenciar no planejamento das atividades e dos espaços/momentos para essa, criei táticas para 
alcançar aquilo que queria. Foi através do brincar que encontrei o caminho para me relacionar com os alunos. Notei que 
o brincar passou a ter um papel importante em minha prática, auxiliando-me a compreendê-los melhor, assim como a 
conseguir estabelecer com eles um relacionamento recíproco de afeto e respeito. Ressalta-se que esse é um Trabalho de 
Conclusão de Curso de Pedagogia. 
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR, ENSINO, MEDIAÇÃO 

TÍTULO: AS LINGUAGENS PRESENTES NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E O DISCIPLINAMENTO DA CRIANÇA
AUTOR(ES): DORCAS TUSSI 
RESUMO: Nesse trabalho buscou-se a compreensão dos fenômenos educacionais sob novos olhares. Olhares esses 
que analisam a organização do espaço físico da sala de aula e a sua influência no disciplinamento na criança, entendendo 
as linguagens propostas nesta organização. As categorias de “disciplinamento” estão presentes no meio social e, princi-
palmente, nos centros de educação infantil atuando sobre as crianças de modo imperceptível. Propiciou-se investigar as 
características e a organização do espaço educativo e o nexo das múltiplas linguagens presentes espacialmente e, assim, 
compreender as estratégias de disciplinamento da criança na instituição de educação infantil. A pesquisa seguiu do levan-
tamento bibliográfico de cunho qualitativo-fenomenológico à pesquisa de campo do tipo genealógica foucaultiana, com 
observação estruturada, roteiro de critérios a serem observados e filmagem do espaço educativo de uma instituição, de 
Chapecó-SC, com uma turma de crianças de quatro a cinco anos. Procedeu-se a construção do planejamento da ação 
educativa com o subtema “animais” e à prática docente sob a forma do estágio supervisionado. Os dados indicaram 
a pertinência do problema proposto, sinalizando que o espaço analisado é estabelecido dentro da lógica moderna de 
espaço fixo e é constituído e organizado através de discursos pedagógicos permeados por subjetividades. Averiguou-se, 
ainda, que o espaço tem fortes marcas “escolarizantes” e é organizado em espaços funcionais “cantinhos do brincar, 
leitura e atividades pedagógicas”, tendo como predomínio espacial o cantinho das atividades pedagógicas em que se 
explora com maior ênfase a linguagem oral e escrita com vistas à alfabetização. O planejamento da ação educativa pro-
posto visou romper com as marcas do disciplinamento – quadriculamento - através dos espaços físicos escolarizantes e 
potencializar a vivência de outras linguagens para a expressão do ser criança numa perspectiva globalizante dos espaços, 
possibilitando-lhe a vivência integradora e não fragmentada em espaços-tempos alternativos e não fixos ditados pela 
proposta docente. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL, ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, 
DISCIPLINAMENTO 

TÍTULO: ARGUMENTAÇÃO NA SALA DE AULA: CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NUMA AULA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): EDNA DE MORAES REIS LOURENÇO 
RESUMO: Este trabalho nasceu da prática em sala de aula da Educação Infantil, tendo como foco o desenvolvimento da 
linguagem como instrumento de comunicação. A preocupação deste trabalho é demonstrar como as crianças debatem so-
bre diferentes assuntos, como fazem uso de recursos argumentativos para defenderem sua opinião e como são capazes de 
pensar e expressar seus pensamentos em palavras; por isso não tratamos os discursos das crianças como falas infantilizadas, 
mas como forma de dizer o mundo. A concepção de criança que sustenta nossas reflexões, não é a de alguém incompleto, 
que se constituirá num futuro distante; a nosso ver, a criança é hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da 
história e da cultura de seu tempo. No entanto, para que isso aconteça é preciso que o trabalho com a prática da linguagem 
ocorra de forma sistemática e significativa no contexto escolar, pois é na própria sala de aula que devemos instaurar as pos-
sibilidades de conversação. É preciso que se criem espaços para discussão de normas, tomada de decisões e exposição de 
opiniões. Baseando-nos em Vygotsky e Bakhitin, acreditamos que a aprendizagem só é possível quando o que se pretende 
ensinar materializa-se na interação social entre os sujeitos, mediada pela linguagem. Para tanto, realizamos uma análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados pelas crianças em diálogos que foram registrados durante as rodas de conversa, 
com diferentes temáticas, numa sala de aula de Educação Infantil. Para alcançarmos nossos objetivos, percorremos um 
caminho através da Educação, da Linguagem, da Filosofia, mas, sobretudo, foi o próprio texto da criança que nos levou a 
ver uma imagem de mundo revelada na sua palavra. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA, PENSAMENTO, LINGUAGEM 

TÍTULO: O BRINCAR NA ESCOLA ADMINISTRADA
AUTOR(ES): ELIANA GONÇALVES 
RESUMO: As razões que motivaram o estudo estão relacionadas ao instigante campo da infância, ainda desconhecido 
por grande parte das ciências que veem a criança do ponto de vista do adulto, apenas como dependente dele. Entretanto, 
vem sendo construído outro conceito de criança que a considera como capaz e portadora de uma história, como nos ensina 
Walter Benjamin. Pesquisas têm mostrado que as crianças são capazes de múltiplas relações desde que nascem, contribuin-
do para o debate recente sobre as possibilidades e limites do desenvolvimento infantil. A investigação está relacionada ao 
seguinte tripé: o conceito de criança a partir de Walter Benjamin, a questão do brincar, partindo desse mesmo referencial 
teórico, e o que está presente hoje na legislação e na prática, no que diz respeito à construção da identidade e autonomia da 
criança, antiga questão educacional que vem sendo amplamente discutida.Trata-se de um estudo que pode contribuir para 
se pensar não só a escola, e sua inserção na sociedade burguesa, como também a formação. O foco da investigação está 
relacionado a uma questão abordada no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), relativa 
ao âmbito da denominada “Formação Pessoal e Social”, descrita no documento que é a seguinte: “o brincar como uma das 
atividades fundamentais para a construção e o desenvolvimento da Identidade e Autonomia das crianças”. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, BRINCAR, AUTONOMIA 
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TÍTULO: CORPO-MOVIMENTO: DESAFIOS DAS LINGUAGENS INFANTIS PARA A EDUCAÇÃO
AUTOR(ES): ELIANE GOMES-DA-SILVA, ROSELI CECILIA ROCHA DE CARVALHO BAUMEL 
RESUMO: O tema da linguagem tem sido apontado em muitos estudos sobre e com crianças na Educação Infantil 
como a alternativa para ascender a uma concepção de criança como sujeito capaz de produzir conhecimentos e que deve 
ser valorizada como partícipe nas relações sociais. Portanto, também nas práticas educativas deve ser considerada como 
co-construtora. Contudo, muito desses estudos se referenciam na dinâmica estrutural da linguagem verbal para adentrar às 
linguagens infantis. Assim, o desafio deste estudo é compreender as linguagens infantis a partir de seu modo próprio de ser: 
corpo-movimento, que, como ação, se faz na co-existência de diferentes domínios semióticos, “verbais” e “não-verbais”. 
Para tal, nos valemos de conceitos provenientes da Semiótica ou Lógica Geral dos Signos, de Charles S. Peirce. É nosso 
pressuposto, ancorado em fundamentos fenomenológicos, que o corpo-movimento é o substrato no e pelo qual a criança 
articula e produz diversas linguagens, e, portanto, produz conhecimentos. A crianças produzem sentidos interpretativos a 
partir de seu próprio ponto de vista, e que aos adultos podem às vezes parecer desconhecidos. Não podemos assim, ao ler 
e interpretar as significações que as crianças engendram nas várias situações que experienciam, tentar excluir significações e 
sentidos provenientes de processos semióticos “não-verbais”, sob pena de encerrar o fluxo de signos desencadeados pelas 
próprias crianças – as “semioses“, em termos peirceanos. O que perderemos, com isso, é a oportunidade de compreender 
a criança no seu estar sendo, estar experienciando, estar produzindo expressividades comunicativas. Em outras palavras, 
perdemo-las na sua revelação como autoras de seus próprios sentidos e significados nas relações pedagógicas. Dessa for-
ma, devemos indagar a quem se deve interpretar (às crianças) e não o que (um suposto conteúdo que por elas deve ser 
aprendido). Tal entendimento guarda similaridade com as noções de “estilo”, “forma” e “autoria” provenientes do campo 
da Análise de Discurso.
PALAVRAS-CHAVE: CORPO, MOVIMENTO, LINGUAGENS INFANTIS 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 01

TÍTULO: LEITURA E INFÂNCIA: REFLEXõES SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROPOSTAS E 
CONCRETIZADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): ELIEUZA APARECIDA DE LIMA 
RESUMO: Este trabalho decorre de pesquisa de doutorado já concluída, cuja intenção foi discutir as relações entre 
a educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental. Nas investigações teóricas e práticas empreendidas, 
foram encontrados dados pertinentes acerca do tempo dedicado à leitura, à contação de histórias e às idas à biblioteca 
na educação infantil. Neste texto, reflito sobre como a leitura é entendida e proposta na rotina de crianças entre três 
e seis anos de idade, com base nos estudos da Escola de Vigotski e mediante oitenta e quatro horas observações da 
prática pedagógica em uma escola pública de educação infantil da cidade de Marília (SP.). Parto da premissa de que o 
conceito de leitura e a prática da leitura no interior das escolas representam caminho privilegiado para a discussão de 
um dos desafios docentes: a relação entre o que se entende por leitura e o tempo, as situações e os materiais plane-
jados e organizados para sua realização nos anos iniciais da infância. No conjunto das análises dos dados coletados, 
foi possível depreender que os entendimentos sobre o que é leitura dos/as professores/as (especialmente seu valor 
na constituição da humanidade nas pessoas) fundamentam suas práticas e, mediante eles, os lugares que as situações 
dedicadas à leitura ocupam na rotina pedagógica das crianças pequenas, configurando dicotomias entre a proposição 
de práticas pedagógicas concretizadas na educação infantil e as expectativas em relação ao domínio paulatino da lei-
tura e da escrita postas a essas crianças ao ingressarem no ensino fundamental e desafiando-nos para revisões acerca 
do próprio conceito de leitura e o seu lugar na rotina de atividades nas escolas de educação infantil, bem como sobre 
a formação inicial e continuada de professoras/as dedicados/as à infância.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INFÂNCIA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: CONTA OUTRA VEZ
AUTOR(ES): ELISETE GUMZ CIPRIANI 
RESUMO: É na infância que a criança aprende o gosto pela leitura que permite compreender as palavras mesmo sem 
saber ler. Envolver e envolver-se no mundo encantado dos livros é um prazer e um encanto que encanta a cada virada de 
página, quando a curiosidade fomenta um momento inexplicável. Viver e se sentir parte desta página, inserida em algum 
personagem nos leva a uma viagem longa e desconhecida. Através da história a criança aprende a lidar com suas emoções 
internalizando valores, construindo sua identidade e produzindo conhecimentos. É na história que a criança vive a sua an-
siedade, necessidade de afeto, rejeição, medo e expressa a sua maneira de entender o mundo em que vive. Fomentar junto 
com a criança um caminho para o encantamento da literatura infantil vem sendo uma deliciosa proposta para o grupo de 
leitores “CONTA OUTRA VEZ“ do Núcleo de Educação Infantil Lar da Criança, com idade de três a quatro anos; são 
exemplos do amor e paixão pelos livros que vivenciam. Participam ativamente do projeto lendo, ouvindo histórias, comen-
tando, fazendo recontos e participando de eventos de leitura. As crianças tem o seu espaço para falar, discutir regras do 
grupo e momentos de magia que atraem espontaneamente e transportam a criança para dentro da história da qual passa 
a fazer parte. O prazer de ouvir, ler e contar histórias nasce do desejo de encontrar um lugar secreto onde sentimentos de 
prazer tocam o coração.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS, CRIANÇAS, DESCOBERTAS 
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TÍTULO: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): EVELISE RAQUEL DE PONTES 
RESUMO: O ato de contar histórias para crianças da educação infantil é a possibilidade de sorrir, criar, é se envolver com 
o enredo, viver a personagem, despertando a imaginação da criança e um maior interesse em aprender a ler. Considerando 
a grande importância da literatura infantil para o desenvolvimento pleno da criança, enfoco neste estudo a experiência 
de contar histórias para crianças da Educação Infantil (idade compreendida entre 6 meses a 5 anos), com o objetivo de 
contribuir para a comunicação social, e a formação do leitor mirim. Acreditando nas contribuições da literatura infantil 
para crianças, é que foi criado o Projeto “Hora do Conto: na Educação Infantil“, desenvolvido no CELLIJ (Centro de Es-
tudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil) da FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente, atendendo crianças de 
escolas públicas e particulares de toda região. Nesse sentido, nossas atividades se caracterizam pelo ato de contar histórias 
com o auxílio de livros, fantoches, flanelógrafos, história ampliada, simples narrativa, com o acompanhamento de músicas, 
brincadeiras infantis, cantigas de roda, fazendo com que as crianças interajam mais com o ambiente em que vivem, ou seja, 
tenham maior socialização e também um maior contato com a nossa cultura popular. Os resultados indicam que as crian-
ças se desenvolvem em diversos aspectos: reproduzem as histórias contadas, fazem distinções entre o que é real e o que é 
imaginário no mundo do “Era uma vez“, reconhecem as cores, os animais, os personagens e os objetos, descobrindo que 
cada qual possui um nome, ampliam seu vocabulário significativo. As crianças do maternal imitam os sons dos animais, e os 
bebês do berçário reconhecem o seu próprio corpo e apresentam muita alegria com o colorido das histórias.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTAR HISTÓRIAS, DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

TÍTULO: RETRATOS DA INFÂNCIA NOS CONTOS DE FADAS: DA CULTURA ORAL AOS MEIOS 
DIGITAIS 
AUTOR(ES): FLÁVIA ALCÂNTARA 
RESUMO: Qual o segredo da existência e propagação dos contos de fadas ao longo de séculos? Os contos de fadas tiveram sua 
origem num período em que a infância não era vista como uma fase específica do desenvolvimento humano. Algumas de suas pri-
meiras formas escritas deixam claro como a maneira de tratar a infância pela via da literatura sofreu significativas alterações ao longo 
dos séculos. Há quem se sinta impactado ao tomar conhecimento da existência de versões tão cruéis e violentas, especialmente ao 
serem contrastadas com as “adocicadas” narrativas produzidas para as crianças a partir do final do século XIX. Nesse sentido, a que 
poderíamos atribuir a permanência e difusão dessas histórias? Talvez o fato se deva às grandes modificações que as histórias infantis 
sofreram com o passar do tempo, alterações responsáveis pela criação de versões bastante distintas entre si, mas que conservam um 
eixo temático e morfológico que permite sua identificação intertextual, ou seja, há uma estrutura interna que se mantém, apesar das 
evidentes modificações. Tendo em vista este preâmbulo, o presente trabalho, a partir de uma abordagem transdisciplinar entre a litera-
tura, a linguistica e a história, aponta aspectos intertextuais de atualização de versões do conto infantil clássico Chapeuzinho Vermelho 
e se norteia pelos seguintes questionamentos: Que noções de infância podem ser percebidas/subtendidas através da leitura de versões 
escritas em períodos históricos distintos? Que tipo de alterações os contos infantis clássicos sofreram a partir da forma diferenciada 
de conceber a infância? Os componentes intertextuais revelam a existência de um perfil de leitor esperado/desejado? Assim, nosso 
objetivo é compreender diferentes noções de infância e o lugar a ela atribuído pela via do discurso literário, através da análise das 
estratégias narrativas, intertextuais e gráficas utilizadas nas versões de Chapeuzinho Vermelho. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, INTERTEXTUALIDADE, ANÁLISE DO DISCURSO 

TÍTULO: CADÊ O BRINCAR? DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.
AUTOR(ES): FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS 
RESUMO: A presente pesquisa de mestrado, fundamentada na perspectiva histórico-cultural, tem como objetivo identificar as 
características do brincar das crianças nas idades de 6 e 7 anos, período de passagem da Educação Infantil para o Ensino Fun-
damental. Pretende, ainda, mostrar como os educadores oportunizam espaços para o brincar e como o fazem, investigando se é 
possível verificar os fatores delimitadores dessa prática. A escolha dessa faixa etária se justifica, considerando que as instituições 
escolares reduzem, cada vez mais, os espaços do brincar das crianças sob sua responsabilidade, haja vista, por exemplo, o recente 
parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB n° 18/2005, Lei n 11.274 de 6/02/06, ainda não em vigor, em todo o 
território nacional), que acaba por priorizar a alfabetização, desconsiderando as especificidades próprias da criança. Nesse sentido, 
tanto a Educação Infantil como o Ensino Fundamental participam de um processo de preparação da criança para a alfabetização, 
priorizando o uso do material apostilado de ensino, destacado neste trabalho como um dos principais fatores delimitadores do 
brincar, principalmente na educação infantil. Para a realização da pesquisa, utilizou-se a abordagem etnográfica, concebida como 
um importante instrumento, pois possibilita maior interação com as complexidades e singularidades das relações sociais, viabi-
lizando um estudo mais profundo e a construção de conhecimentos consistentes e científicos. Os procedimentos envolveram 
a observação participante, entrevistas semi-estruturadas com os professores, diários de campo e a elaboração de outras técnicas 
de coleta de dados. A partir da análise do material obtido foi possível verificar que o brincar, como atividade essencial para o 
desenvolvimento infantil, é visto ainda como um momento de “desgaste de energia” ou como um “instrumento pedagógico” de 
alfabetização, o que o descaracteriza, em suas funções, segundo a teoria histórico-cultural.
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR, EDUCAÇÃO INFANTIL, APOSTILA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 02

TÍTULO: O QUE DIZEM CRIANÇAS DE 1 A 2 ANOS SOBRE A CRECHE QUE FREQUENTAM?
AUTOR(ES): GABRIELA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET 
RESUMO: Este trabalho foi realizado partir das contribuições da Sociologia da Criança e da Infância e configura-se 
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como uma pesquisa desenvolvida em 2008 com crianças de 1 a 2 anos que contou com a participação da professora Cícera 
Martins Palmeira para a sua execução. Buscamos com este trabalho compreender a visão que as crianças têm da creche 
que frequentam, considerando suas formas de expressão, tão peculiares. Por meio desta pesquisa pudemos observar que 
elas não veem a creche como um lugar ruim e elas inclusive indicam que gostam da creche. No entanto, quando a creche 
busca se aproximar do modelo escolar, antecipando o processo de escolarização das crianças pequenas (marcado, dentre 
outras coisas pela salinha, pela lição e pela expectativa de um modo específico de ser, de se comportar, etc), as experiências 
vividas em outros espaços se tornam muito mais significativas do que aquelas vividas na instituição de educação infantil. 
Para as crianças, a creche é muito mais que um aglomerado de espaços organizados pelos adultos para atendê-las, é um 
espaço resignificado e apropriado pelas crianças diariamente, de tantas formas quanto lhes pareça pertinente. Para elas, a 
instituição educacional que frequentam é muito mais do que um lugar para comer, dormir e fazer lição, é lugar de brincar 
com os passarinhos, de ver peixes, aviões. Um lugar de encontrar as professoras e os amigos, de criar e inventar e viver a 
infância na sua plenitude.
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS, CRECHE, SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

TÍTULO: CENTROS DE CONVIVÊNCIA INFANTIL – CCI´S/UNESP: PERCURSO HISTÓRICO E 
DESAFIOS ATUAIS NO CONTEXTO PÓS-LDB (LEI 9.394/96)
AUTOR(ES): GILZA MARIA ZAUHY GARMS 
RESUMO: Tendo em vista as exigências legais de adequação pedagógica das instituições de educação infantil, a PRAD – 
Pró-Reitoria da Administração da UNESP, criou no ano de 1988 a Comissão Técnica dos Centros de Convivência Infantil, 
tendo como metas: promover a inserção dos CCI´s nos sistemas de ensino, efetuar a revisão da estrutura e funcionamento 
dos CCI´s (regimento, recursos humanos, objetivos, etc.) e implementar um debate para definição de uma nova orientação 
pedagógica. Para atender tais propósitos, a Comissão Técnica foi composta por membros de diversas unidades universitá-
rias envolvidas com a educação infantil – pedagoga, psicóloga, nutricionista, pediatra, assistente social, odontopediatria e 
supervisora de creche. Assim, esta investigação objetiva descrever e analisar o processo de adaptação dos CCI´s da UNESP 
às diretrizes legais contemporâneas, em especial à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), no perí-
odo compreendido entre os anos de 1998 e 2009. A investigação enquadra-se na modalidade estudo de caso, tendo como 
instrumentos metodológicos: entrevistas semi-estruturadas, observações e análise documental. Em ação conjunta com 
as supervisoras dos quatorze campi que comportam os Centros, alguns procedimentos para a concretização da pesquisa 
já se iniciaram, sendo eles: levantamento de dados para caracterização administrativa, física e pedagógica das unidades; 
diagnóstico das propostas pedagógicas existentes e seus possíveis desdobramentos; análise dos novos objetivos, estrutura e 
funcionamento propostos aos CCI´s em confronto com a legislação vigente; avaliação do processo de intersecção entre a 
construção das “Diretrizes Técnicas: um espaço educativo” com a construção da “Política para os Centros de Convivência 
Infantil/UNESP” e sua implementação. Tais dados serão analisados por meio de categorias de análise pré-elaboradas, 
sendo elas: concepção de criança, concepção de educação, organização do tempo e do espaço e estruturação das rotinas. 
Pretende-se ainda realizar a descrição histórica e avaliação crítica do processo vivido ao longo do período em questão
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, CUIDAR E EDUCAR, PROPOSTA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: PROJETO DE HORTAS SUSPENSAS COMO TEMAS TRANSVERSAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE 0 A 3 ANOS, SOB O PONTO DE VISTA DO INCENTIVO À LEITURA.
AUTOR(ES): GIORDANA MAZZIERI DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo questionar o trabalho pedagógico acerca da leitura na Educação 
Infantil de 0 a 3 anos, no município de Mauá, na Grande São Paulo. Visto que a creche nesta cidade vivencia um paradoxo, 
está inserida na contramão da legislação brasileira por priorizar o assistencialismo em detrimento do ensino e luta para 
garantir às crianças desta faixa etária um espaço educacional de qualidade. A dicotomia assistencial/educacional dificulta 
aos docentes encontrar novas perspectivas de trabalho que estimulem todas as inteligências das crianças, principalmente 
a linguística, mitificada por muitos professores. Os projetos de horta e horta suspensa, integrantes em Projetos Políticos 
Pedagógicos implantados em duas escolas dessa rede Municipal de Ensino, foram elementos catalisadores da mudança 
do paradigma de criança totalmente dependente do adulto para um no qual ela tem liberdade de exercitar todas as suas 
habilidades cognitivas, motoras, sociais e afetivas. O trabalho com os cuidados da horta, o plantio de legumes e verduras, o 
auxílio aos colegas no processo de adubar, regar, colher e consumir o que foi produzido, tornou possível às crianças con-
cretizarem passagens de contos e fábulas, por meio da leitura e atividades relacionadas às histórias narradas e interpretadas. 
Sendo assim, a horta é utilizada como uma ferramenta para o incentivo à leitura, desmitificando o mesmo, pois amplia as 
possibilidades de trabalho nesta área, que deixa de ser apenas o ato de contar histórias, trazendo uma relação mais concreta 
com a vida das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: HORTA SUSPENSA, EDUCAÇÃO INFANTIL, INCENTIVO À LEITURA 

TÍTULO: O REGISTRO ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA: AS DIVERSAS ESTRATÉGIAS DE SE 
TRABALHAR COM A LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): GISELE CAMOLEIS SANTANA 
RESUMO: Com crianças de diferentes faixas etárias na Educação Infantil, é possível se trabalhar a linguagem escrita e 
seus usos sociais de diferentes formas, em variados momentos do ambiente escolar em que os pequeninos estão inseridos. 
Utilizando-se a comunicação como principal meio de interação social e partindo dela para outros tantos recursos presentes 
na vida e na creche, é notório e concreto o desenvolvimento da leitura e da escrita com significado nas turmas de Educa-
ção Infantil. Jamais menosprezando as demais formas de expressão humana, a linguagem escrita não é descartada e nem 
destacada da realidade vivenciada pelas crianças e por adultos neste contexto, pelo contrário, o texto está sempre permeado 
das experiências, descobertas e conhecimentos desenvolvidos pelos sujeitos. Através da fotografia, o adulto pode registrar 
as construções que vão sendo realizadas pelas crianças ao longo dos tempos e dos espaços planejados. Desta forma, a 
imagem ali buscada tenta mostrar parte de um intenso movimento de produção de conhecimento, ilustrando algumas situ-
ações, brincadeiras e brinquedos que permitem este percurso, como a leitura compartilhada de literaturas, poesias, contos, 
fábulas, lendas; a criação de histórias individuais ou coletivas; os registros no livro da turma – as crianças como autores e a 
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professora como co-autora e “escriba”; as visitas à biblioteca; o acesso direto aos livros, revistas, pastas, crachás, cadernos, 
computadores; o teatro; o teatro de fantoches; as cantigas populares; as canções autorais e seus encartes; as músicas produ-
zidas coletivamente; a capa do DVD e do CD; o contato permanente com lápis, giz, caneta, papel, chão, lousa; as receitas; 
os recados e convites enviados às famílias dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LINGUAGEM ESCRITA, REGISTRO 

TÍTULO: HORA DO TRABALHINHO! (O QUE É PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?)
AUTOR(ES): GRAZIELA ESCANDIEL DE LIMA 
RESUMO: Este texto apresenta uma síntese reflexiva e argumentativa acerca de como percebo como complexa a ques-
tão do que se concebe como trabalho pedagógico na Educação Infantil. Esse trabalho leva em consideração uma análi-
se realizada em “trabalhinhos” de uma criança realizados em turmas de Jardim e Pré-escola, nos anos de 1978 e 1979, 
comparando-os aos de uma criança que frequentou a Pré-escola nos anos de 2003 e 2004. Para tal análise os trabalhos 
foram agrupados por “Temas” ou “Propostas” de acordo com o que se mostrava nos mesmos. Assim, os quadros estão 
organizados conforme as categorias: Datas comemorativas; Ligue-ligue e Recorte e colagem. Nestes quadros há uma re-
lação comparativa num recorte temporal com intervalo de até 26 anos entre os trabalhos, o que nos possibilita considerar 
que há um entendimento de que o trabalho pedagógico na educação da criança pequena caracteriza-se pela (re)produção, 
em papéis, de trabalhos que registrem as supostas aprendizagens das crianças. Outro aspecto que se relaciona a estas pro-
duções se materializa nos relatos de alunas em situação de observações que acontecem anteriormente aos estágios no curso 
de Pedagogia. O que se vê nessas ocasiões é a desconsideração de que há um conjunto de ações necessárias na condução 
dos trabalhos junto às crianças pequenas e que essas ações estão ligadas ao cuidado e educação das mesmas e envolvem 
diretamente as rotinas; pois que os “trabalhinhos” acontecem em um horário pré-determinado e com ações geralmente 
condicionadas aos horários de alimentação, limpeza de sala e higiene das crianças. Nesse sentido, pondera-se a necessidade 
de rediscutir o que configura o trabalho pedagógico a ser realizado com as crianças na Educação Infantil buscando assim 
dimensionar aspectos teóricos e metodológicos que precisam estar presentes na formação de pedagogos nos tempos de 
hoje, já que historicamente esta questão não se resolveu. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO PEDAGÓGICO, FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 02

TÍTULO: FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS
AUTOR(ES): GREICE FERREIRA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho trata de uma pesquisa-ação realizada com uma classe de Pré III de uma escola pública municipal 
da cidade de Marília-SP, com crianças de cinco e seis anos. A pesquisa tem como objetivos: verificar como a formação de 
alunos leitores ocorre na Educação Infantil em um processo que considera a leitura como compreensão, envolvendo a 
apropriação dos significados presentes na situação de leitura, em atividades que façam sentido para o aluno, no contexto 
das histórias em quadrinhos; identificar as atitudes próprias de um leitor como parte do processo de apropriação da lei-
tura por crianças de cinco e seis anos; verificar como ocorre o processo de atribuição de sentido na leitura desse gênero 
discursivo; verificar como a metodologia adotada pela professora interferiu no processo de apropriação da leitura dos 
alunos. Esta pesquisa foi fundamentada no arcabouço teórico de Bakhtin em diálogo com a Teoria Histórico-Cultural, 
com outros estudiosos sobre a leitura e sobre as histórias em quadrinhos. Teve como instrumento de coleta de dados 
entrevistas semi-estruturadas, as falas das crianças e a observação universal. Os instrumentos de análise de dados foram a 
análise microgenética fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e a análise do discurso na perspectiva de Bakhtin. Como 
resultados aponta-se a modificação da concepção de leitura-decifração para leitura-compreensão e o redimensionamento 
da prática educativa em que o ensino e a aprendizagem da leitura são movidos pela necessidade e pelo interesse das crianças 
e estão intimamente relacionados com a produção de sentido num processo interativo. Aponta-se também que a leitura de 
diferentes gêneros discursivos, bem como as situações de leitura planejadas intencionalmente contribuem para a formação 
leitora e que o processo de apropriação da leitura pode se iniciar na Educação Infantil, dependendo das condições de vida 
e de educação das quais as crianças participam.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO LEITOR, HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: A ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA NO COTIDIANO INFANTIL
AUTOR(ES): ILZE MARIA COELHO MACHADO 
RESUMO: Este artigo sintetiza algumas práticas docentes que focalizam o trabalho com as linguagens: oralidade, 
leitura e escrita na primeira infância, realizado por professoras de Educação Infantil de uma rede pública. Constitui-se 
em aspectos abordados na pesquisa, expressa na dissertação defendida recentemente, que teve como análise a compre-
ensão da organização do trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil, com turmas de Pré-escola. No que 
tange ao trabalho com oralidade , leitura e escrita, as professoras manifestaram que essas linguagens são privilegiadas 
no desenvolvimento de suas ações educativas, tendo em vista o momento vivenciado pelas crianças na faixa etária de 
três a cinco anos, suas necessidades, seu desenvolvimento e suas aprendizagens. As propostas para o desenvolvimento 
da oralidade infantil se caracterizam como uma prática diária, bem como os momentos de leitura de histórias. Todavia 
a intencionalidade dessas ações incita dúvidas nas professoras, percebe-se ainda a utilização da literatura infantil como 
pretexto para o encaminhamento de determinados conteúdos das áreas priorizadas no trabalho com os pequenos. 
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Quanto à escrita, evidencia-se a preocupação com a apropriação do código, principalmente com crianças de quatro a 
cinco anos de idade, que no ano posterior estarão inseridas em turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove 
anos. Os dados apontam que nem sempre o trabalho pedagógico que contempla essas linguagens, apresenta-se de forma 
contextualizada e significativa para as crianças, constituindo-se como práticas sociais de uso real.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LINGUAGENS, TRABALHO PEDAGÓGICO 

TÍTULO: CURRÍCULO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO
AUTOR(ES): IRENE GARCIA COSTA DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo o estudo da educação infantil na rede municipal da cidade de São 
Paulo, por meio da análise das propostas curriculares das diferentes gestões municipais. Toma-se como marco inicial 
o currículo de 1975, proposto para as recém criadas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), sucessoras 
dos Parques Infantis. Optar pelo currículo como objeto de estudo se justifica por entendermos que, por meio dele, 
são explicitadas as concepções basilares da educação infantil. Organizar um currículo significa detalhar o que se pre-
tende, como se pretende, por que se pretende e a para quem se pretende construir uma dada proposta pedagógica. O 
currículo, na rede de ensino pública, tem por função explicitar uma intenção assumida pelo poder público, ainda que 
no campo subjetivo e, muitas vezes, em discrepância com as reais condições que este mesmo poder público oferece 
às escolas. O currículo é também um elemento formativo quando chega às escolas e professores, pois nele estão 
expressas bases teóricas, arranjo de conteúdos (seleção e organização) e, em regra, sugestão de operacionalização por 
meio de atividades, além de orientações sobre o ato de planejar e avaliar entre outros elementos. Assumimos como 
recorte o universo da linguagem verbal. Ou seja, vamos buscar nas propostas curriculares o lugar da linguagem e as 
concepções que estão implícitas a essas propostas. O caminho metodológico inclui a pesquisa em acervo histórico 
de documentos e a análise de conteúdo dos textos para a construção de categorias de análise que permitam desvelar 
a trama das concepções que se sucedem e que, ao longo do tempo, forjam a prática de professores. Objetivamos, 
portanto compreender essa trama histórica das propostas pedagógicas para a educação infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, LINGUAGEM, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: AS CATEGORIAS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DOS 
ENUNCIADOS NA REVISTA NOVA ESCOLA E NA REVISTA CRIANÇA.
AUTOR(ES): JANI ALVES DA SILVA MOREIRA, ÂNGELA MARA DE BARROS LARA 
RESUMO: O artigo refere-se a uma análise dos enunciados retratados em artigos sobre a política educacional para a 
educação infantil entre os anos de 1990 a 2000, em duas revistas dirigidas aos professores desta área: a Revista Nova Escola 
(Editora Abril) e a Revista Criança (MEC). A análise apresentada é fruto da pesquisa ocorrida no período de 2004 a 2006 
no mestrado em educação realizado na Universidade Estadual de Maringá-PR, com a dissertação intitulada: Políticas pú-
blicas para a educação infantil em revistas dirigidas: uma análise da revista nova escola e revista criança na década de 1990. 
A Educação Infantil, sendo primeira etapa da educação básica é aqui definida como um espaço educativo e cultural que 
visa atender a criança de zero a cinco anos. As categorias políticas aqui retratadas exprimem e compõem a linguagem e a 
formação de conceitos que definiram o rumo e a configuração das ações governamentais e educativas para essa etapa da 
educação. A metodologia empregada consiste numa análise do conteúdo sobre as principais categorias políticas evidencia-
das. Parte-se de uma compreensão inserida na totalidade histórica, que considera os enunciados como particularidades que 
exprimem as relações da vida material, portanto, são determinações históricas que culminam na concretização das políticas 
para a educação infantil, nas ideias e ações de um Estado que atua como mantenedor da ordem do capital. Conclui-se que as 
principais categorias políticas recorrentes para a Educação Infantil, enquanto um espaço cultural e educativo para a criança 
de zero a cinco anos foram: a Qualidade, a Descentralização e a Focalização. Tais categorias são conceituadas e analisadas 
enquanto políticas de ajustes estruturais neoliberais.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESTADO, QUALIDADE, 
DESCENTRALIZAÇÃO E FOCALIZAÇÃO. 

TÍTULO: A PEDAGOGIA DE FROEBEL E A RELEVÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM OLHAR PARA AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA INFÂNCIA
AUTOR(ES): JAQUELINE DELGADO PASCHOAL 
RESUMO: Esse estudo tem como objetivo discutir a contribuição do pensamento de Froebel para a educaçao 
infantil. Justifica-se a intenção da pesquisa, pois, considera-se que esse pensador contribuiu para esse nível de ensino 
ao defender que as brincadeiras possibilitam à criança a capacidade de se desenvolver a aprender num ambiente 
qualificado, por meio da interação com seus pares. Para o desenvolvimento desse trabalho, optou-se pela pesquisa 
qualitativa, de caráter bibliográfico, na qual, por meio do referencial froebeliano, foi possível verificar que esse educa-
dor reconheceu que as brincadeiras são capazes de desenvolver a espontaneidade da criança e a manifestação da sua 
capacidade criativa e produtiva, sendo essencial para seu crescimento e desenvolvimento. Por isso atribuiu enorme 
significado à liberdade dos movimentos infantis no momento de brincar, chamando a atenção para o vestuário da 
criança que deveria ser livre de laços e pressões de todos os tipos. Atribuiu aos centros de educação infantil a res-
ponsabilidade de proporcionar atividades de cooperação, jogo livre, atividades diversas de livre expressão, acesso à 
música e o desenvolvimento da linguagem infantil, devendo o professor ser mediador nesse processo. Os resultados 
parciais da pesquisa demonstram que na perspectiva de Froebel, brincando, a criança fortalece os músculos de todo 
o seu corpo; daí a ênfase nas brincadeiras livres principalmente porque auxiliam o desenvolvimento da auto-atividade 
e o desenvolvimento das sua diferentes linguagens.
PALAVRAS-CHAVE: FROEBEL, EDUCAÇÃO INFANTIL, LINGUAGENS NA INFÂNCIA 
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SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE DE CRECHE A PARTIR DAS LUTAS 
SINDICAIS
AUTOR(ES): JOSEANE MARIA PARICE BUFALO 
RESUMO: Esta pesquisa de doutorado teve por objetivo a análise do modo como a profissão docente de creche está 
sendo construída nos movimentos de resistências culturais, tendo sido eleito para o desenvolvimento desta o “Sindicato 
dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas” (STMC). Nessa perspectiva, examinei os documentos do 
STMC no período de 1988 a 2001. A ideia de docência aqui apresentada vai além do trabalho na creche com as meninas 
e os meninos de 0 a 3 anos, incluindo, assim, a complexa formação política e cultural das docentes, com focalização na 
organização sindical. Para o desenvolvimento das análises destas categorias pauto-me, principalmente, em Edward Palmer 
Thompson (1981, 1998), pois ele abre caminhos, a partir do marxismo, para a percepção das culturas como dimensão 
fundamental de luta e tensão. Além do que, o conceito de classe social, nesse autor, está entre suas principais contribuições 
teóricas. Nesta pesquisa as docentes de creche são entendidas como produtoras de culturas, como sujeitos da história que 
se constroem nas relações de trabalho, de gênero, de idades, de etnias. Neste sentido, as analiso como pertencentes a uma 
classe social. Ao mesmo tempo, situo historicamente o Sindicato, focalizando-o através dos tempos em sua composição e 
organização, destacando nas análises as relações de gênero e a educação infantil. Destaco, finalmente, que descobri, nesta 
pesquisa, que na trajetória das reivindicações dessa categoria, nem só o salário estava presente nos respectivos documentos, 
e, sim, encontram-se tantas outras reivindicações, tais como a exigência de melhoria da formação docente, mostrando, 
assim, que nem só de salário vivem as docentes de creche. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E PROFESSORES, CLASSES SOCIAIS, RESISTÊNCIA 
CULTURAL 

TÍTULO: DESENHOS DE CRIANÇAS DE ETNIA CIGANA: CONHECENDO PARTICULARIDADES 
DE SEU UNIVERSO CULTURAL. 
AUTOR(ES): JOSETH A. O. JARDIM MARTINS, CATARINA DE SOUZA MORO 
RESUMO: A comunicação que nos propomos apresentar resulta da análise de dados parciais de uma investigação 
em andamento cuja preocupação primeira é a de compreender como o ambiente cultural interfere no desenho in-
fantil, mais especificamente o desenho espontâneo, buscando identificar as principais características presentes nesses 
desenhos. Utilizando desenhos das crianças como elemento de referenciação simbólica de seu universo cultural, 
procuramos analisar os temas e conteúdos expressos nas produções de crianças de etnia cigana com idades varian-
do de quatro a seis anos. Nesse sentido, partindo do conhecimento que a cultura cigana é de tradição oral, ágrafa, 
ou seja, não valoriza a produção gráfica como forma de expressão, optou-se em buscar elementos que desvelem 
particularidades nos desenhos de crianças dessa etnia. A pesquisa, de orientação qualitativa, cujo referencial teórico-
metodológico baliza-se nos estudos de Vygotsky (1979 e 1994), Iavelberg (1995), Silva (2002), Gobbi (2002), par-
te da compreensão de que existem semelhanças e diferenças nos desenhos produzidos por crianças de diferentes 
ambientes sócio-culturais. Segundo Gobbi (2002), o desenho e a oralidade infantil, podem ser “compreendidos 
como reveladores de olhares e concepções dos pequenos e pequenas sobre seu contexto social, histórico e cultural, 
pensados, vividos e desejados” (p. 71). Atualmente, encontramos na literatura internacional, estudos cujo objeto de 
interesse é a criança cigana inserida em contexto educativo, tais como: Marmeleira (2007), Casa-Nova (2006), Ventura 
(2004), Alexandre (2003), Liegóis (2001) e Chaves (2001); no entanto, não existem estudos cujo foco de investigação 
seja a produção gráfica de crianças desta etnia. No Brasil, a inexistência de pesquisas que envolvam crianças ciganas, 
reclama a necessidade de estudos nesta direção. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS CIGANAS, DESENHO, CULTURA 

TÍTULO: “ERA UMA VEZ...AS DIFERENTES LEITURAS DE UM CONTO DE FADAS“
AUTOR(ES): JULIANA BUENO DA SILVA, RENATO SCHERRER 
RESUMO: Esta comunicação visa relatar uma experiência pedagógica vivida numa sala de aula de educação infantil 
com alunos na faixa etária de quatro anos. As atividades desenvolvidas para este trabalho partiram de um conto de 
fadas, “Chapeuzinho Vermelho”, para o qual foram explorados vários recursos didáticos como: leitura de livro feita 
pela professora; reconto pelos alunos através da leitura de sequência de imagens e reprodução da mesma; conto e 
reconto com avental e luva com dedoches; exibição do vídeo com a história tradicional para caracterizar as persona-
gens e desconstrução das mesmas através do vídeo “Deu a louca na Chapeuzinho”; reprodução artística dos cenários; 
leitura não-convencional de cartaz; modelagens e outras formas artísticas de expressão como teatro, música e outras 
técnicas diversificadas de artes visuais envolvendo o reconto e a compreensão da história escolhida pelas crianças. As 
atividades envolveram uma interdisplinaridade curricular, tendo por objetivos: formação de pré-leitores desenvolvendo 
o gosto pela leitura, mesmo que de forma não-convencional através de trabalho com diferentes gêneros textuais que 
se pode extrair do tema escolhido; observação das características do conto; reconhecimento das personagens e suas 
características; utilização de diferentes formas de representações e expressões desse conto; contextualização do ensino 
da matemática através do conto; e reconhecimento fonológico entre as letras do alfabeto ou nomes dos alunos e nomes 
de personagens, objetos e cenas, associando-os. Foi através dessa experiência pedagógica que percebemos o quanto é 
imprescindível que este primeiro contato do aluno com o mundo da leitura seja prazeroso, pois o impacto que essa 
atividade causa na criança poderá influenciá-la a gostar ou não da leitura. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CONTO DE FADAS, INTERDISCIPLINARIDADE 
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TÍTULO: ONDE ESTÃO OS ESPAÇOS DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL?
AUTOR(ES): KARLA APARECIDA ZUCOLOTO 
RESUMO: Neste texto discute-se a prática da leitura junto a bebês e crianças bem pequenas tendo como referencial 
teórico os conceitos jogo e brincadeira como atividades inerentes ao desenvolvimento infantil. Por meio de um estu-
do teórico da especificidade dos termos leitura, jogo, brinquedo e brincadeira, e de sua relação com infância e criança, 
analisa-se o papel do adulto como responsável pela organização do ambiente letrado e dos materiais que possibilitam 
a interação das crianças com os diversos portadores de texto nas instituições para crianças pequenas. Repensar o pro-
cesso de educar crianças pequenas em espaços coletivos, concebidos pelos adultos como adequados para a educação 
de sujeitos de tenra idade, nos leva a discutir a necessidade da formação inicial e permanente com vistas a uma prática 
de qualidade que amplie os espaços de leitura que se caracterizam pela brincadeira nas instituições para a infância. 
Leitura como prazer, como encontro e como oportunidade para que crianças pequenas e bebês possam explorar o 
universo da leitura de forma lúdica e como recurso para conhecer o mundo e, como bem defendeu Malaguzzi, se 
expressar através das “cem linguagens“ que possui. Ler com os olhos do outro, com a voz do outro, com o ritmo do 
outro para descobrir “cem modos de pensar”.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CRIANÇAS, BRINCADEIRA 

TÍTULO: DA HISTÓRIA DE VIDA AOS CONTOS DE FADAS: UM PROCESSO DE INSERÇÃO DAS 
CRIANÇAS NAS CULTURA DA ESCRITA 
AUTOR(ES): LAILA AZIZE SOUTO AHMAD 
RESUMO: Este trabalho refere-se a fragmentos de práticas educativas com crianças da creche – 2-3 anos de idade, no 
interior do Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo (creche universitária da UFSM). Essas práticas desenvolveram-se em 
torno da diversidade de linguagens expressivas como forma de promover a inserção das crianças nas culturas e práticas 
sociais do nosso mundo – letrado e tecnologizado. Foram desenvolvidas atividades intencionalmente organizadas para pri-
vilegiar a criança como protagonista e ator principal, a partir do reconhecimento de sua história como personagem da vida 
real, assim como os personagens dos contos de fadas que lhes são periodicamente apresentados. A partir desse processo, 
as crianças interagiram com diversos gêneros literários – poesias, narrativas, contos de fadas e ainda histórias nas quais os 
personagens se apresentavam como super-heróis dentro dos contextos vividos. Essas histórias eram contadas pelas pró-
prias crianças, através da leitura de imagens, previamente contadas e compartilhadas pelos pais, anteriormente em casa. A 
metodologia utilizada baseou-se numa pesquisa com as crianças, na qual estas em conversas com os pais , fizeram a escolha 
da história infantil que elas mais gostavam ou que acreditavam que mais se identificasse com a sua própria história de vida. 
A organização das atividades foi conduzida pelas professoras junto com as crianças, vários foram os recursos utilizados, 
dentre eles exploração do ambiente próximo e, ainda, releitura e reescrita através de desenhos e histórias coletivas , na qual 
as crianças expressavam suas percepções sobre o contexto vivenciado. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCRITA, GÊNEROS NARRATIVOS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: O BRINQUEDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL E 
PROMOTOR DAS CULTURAS DA INFÂNCIA
AUTOR(ES): LARISSA APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS, JOSÉ MILTON DE LIMA 
RESUMO: A presente pesquisa, financiada pela FAPESP, tem como objeto de investigação o brinquedo na Educação 
Infantil. Está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT – UNESP, Campus de Presidente Pru-
dente. A investigação parte do pressuposto de que, de modo geral, instituições de Educação Infantil não têm conside-
rado as crianças nas suas necessidades e singularidades. Atividades e ambientes artificiais são organizados e alicerçados 
sob a ótica adultocêntrica, nos quais crianças são obrigadas a se enquadrar mesmo que essas situações pedagógicas 
sejam desprovidas de sentido e significado para elas. Nesse contexto, o brinquedo como elemento da cultura, que revela 
conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, não tem sido apreciado e empregado como suporte e meio de comu-
nicação e aprendizagem. A pesquisa estabelece como objetivos centrais: compreender como o brinquedo vem sendo 
utilizado no contexto de instituições educacionais infantis; verificar com que frequência e de que forma o brinquedo 
é utilizado na prática educativa; quais as concepções de brincar, de criança que amparam os professores investigados. 
A pesquisa é de natureza qualitativa e adota como principal procedimento metodológico a abordagem exploratória e 
descritiva. Para tal fim, contempla os instrumentos de observação, entrevista semi-estruturada e análises bibliográficas. 
Os referenciais teóricos básicos estão embasados, em especial, na Sociologia da Infância e na Teoria Histórico Cultural. 
Por último, destaca-se que os avanços conquistados na investigação contribuem para a superação de tendências que 
tratam o brinquedo de forma reducionista, empregando-o sem planejamento e intencionalidade educacional, mas como 
material que atrai e distrai as crianças em momentos específicos. Pretende-se na pesquisa, além da compreensão das 
realidades estudadas no que se refere ao tema investigado, indicar proposições que possam subsidiar práticas educativas 
que valorizam as crianças nas suas especificidades e assumem o brinquedo como patrimônio histórico-cultural e uma 
linguagem indispensável na promoção das culturas da infância.
PALAVRAS-CHAVE: BRINQUEDO, INFÂNCIA, CULTURA 
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TÍTULO: CRIANÇAS LEITORAS E LEITURAS INQUIETANTES. 
AUTOR(ES): LAUREN SOUZA DO NASCIMENTO MARCHESANO 
RESUMO: As crianças leem. O que as crianças de 4 e 5 anos estão lendo? O que um potente leitor de 5 anos, ao ler 
sozinho o poema de Paulo Leminski, “A lua no cinema”, quer descobrir ao derivar da leitura do texto literário a seguinte 
questão: “...como a lua foi ao cinema?” A proposta traz para a arena da pesquisa acadêmica a inquietação dessa criança 
como sujeito-autor de leituras literárias mobilizadoras de sentidos. Como eixo básico da investigação, aponto a leitura das 
crianças de 4 e 5 anos com o sentido de estranhamento e recriação do mundo. No campo da linguagem, subjetividade e 
cultura, do Programa de Pós-graduação em Educação da UFF/RJ, busco mostrar a “mistura” de hipóteses e recursos que 
ela, criança, numa perspectiva discursiva, vai construindo/desconstruindo nos lugares semiotizados pelas linguagens para 
ler o mundo e, posteriormente, na escola, para ler textos verbais de forma sistematizada e plural. Escolho como caminho 
teórico da pesquisa analisar as hipóteses das crianças e suas leituras, considerando os estudos de Mikhail Bakhtin e seus 
interlocutores, tentando construir um referencial teórico-metodológico pressupondo a infância como uma construção 
histórica e as crianças enquanto sujeitos que se constroem culturalmente, sendo também capazes de produzir linguagens, 
cultura e conhecimento, complexamente. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA, LEITURA, EXPERIÊNCIA 

TÍTULO: A LEITURA FEITA PELO PROFESSOR
AUTOR(ES): LEUSA DE MELO SECCHI 
RESUMO: Embora a leitura feita pelo professor seja indispensável para que as crianças possam compreender o sentido e 
o significado dessa atividade nas instituições educativas e também contribuir para o desenvolvimento da linguagem, amplia-
ção do universo cultural e formação leitora, em geral, o que o professor revela na sua atuação e formação é uma fragmenta-
ção e distanciamento dessa prática como uma situação social real. A maneira como o professor concebe e desenvolve essa 
prática; a forma como planeja e encaminha as atividades de leitura com as crianças reflete condicionamentos e concepções 
que têm demonstrado a utilização de obras empobrecidas do ponto de vista da linguagem, a ausência de uma organização 
prévia, a recorrência de desenvolver atividades após a leitura e também a dificuldade de incluir a leitura como atividade 
permanente. Garantir tempo e espaço na instituição educativa para a atividade de leitura fazer parte da rotina de trabalho 
do professor e tornar-se uma atividade permanente nas salas de Educação Infantil são desafios a serem materializados em 
projetos de formação docente. Por isso, desenvolvemos no ano de 2007 em parceria com o Instituto Avisalá, por meio do 
Programa Formar em Rede o projeto “Cultura escrita: a leitura feita pelo professor” como viabilização deste processo. Para 
isso, mantivemos encontros mensais de formação com as professoras participantes e encontros presenciais nas instituições 
como forma de garantir uma formação mais profunda e fundamentada na atuação de um professor leitor, que consequen-
temente contribuiu para a formação leitora das crianças. Autora:Leusa de Melo Secchi Mestre em Educação pela UFMS. 
Técnica da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS. Membro do Fórum de Educação Infantil de MS. 
Professora do curso de Pedagogia do Instituto de Educação Superior-FUNLEC. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROFESSOR, CULTURA ESCRITA 

TÍTULO: A PEDAGOGIA WALDORF E A EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): LUCIANA DOS SANTOS GONÇALVES 
RESUMO: Esta pesquisa aborda os fundamentos da Pedagogia Waldorf  e a Educação Infantil. O problema de investi-
gação é qual a concepção de educação e de criança que se apresenta na pedagogia Waldorf. Atualmente existem no Brasil 
25 escolas Waldorf  e 54 jardins-de-infância Waldorf. Os objetivos dessa pesquisa foram: a) analisar o contexto educacional 
da pedagogia Waldorf; b) identificar a concepção educação e de criança nesta pedagogia; c) refletir a prática pedagógica da 
escola Waldorf  de Educação Infantil. Foram utilizadas fontes testemunhal e bibliográfica, observação direta tendo como 
referência a pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi desenvolvida em três escolas Waldorf, sendo que duas de iniciativa 
pública no Rio de Janeiro e uma de iniciativa particular na cidade de Campinas. Destacamos a relevância desta pesquisa, 
quando ainda existem poucos trabalhos científicos acerca da Pedagogia Waldorf, contribuindo com uma nova linguagem 
de Educação Infantil. Com base nos resultados obtidos, constatamos que a concepção de criança baseia-se no amadure-
cimento da mesma no sentido que criança não nasce com todas as suas aptidões desenvolvidas, mas que a ela precisa ser 
conduzida pelo professor para poder definir a sua própria vida. Assim, a educação é vista como meio de desenvolver seres 
humanos livres, capazes, por eles próprios, de dar sentido e direção às suas vidas. A prática pedagógica está voltada para a 
realidade da comunidade escolar e para as necessidades dos alunos. Os pais participam na gestão da escola, colaborando na 
busca de soluções, comprometimento mútuo com a educação. Outro aspecto fundamental desta pedagogia é a capacitação 
dos professores de Educação Infantil, exige-se do professor, além da formação exigida pelo Ministério da Educação e 
Cultural (MEC), a formação específica oferecida nos Seminários da Pedagogia Waldorf.
PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGIA WALDORF, EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: FORMANDO LEITORES, SABOREANDO SABERES: UMA EXPERIÊNCIA COM 
DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
AUTOR(ES): LUCIANA MONTEIRO BARBOSA, SILENE CERDEIRA SILVINO DA SILVA, TARCIANA 
NEVES JORDÃO PALMEIRA 
RESUMO: A percepção da função da leitura e da escrita tem reflexos diretos no ensino, assim como sua significação tem 
importância para os indivíduos, variando de acordo com a cultura de cada grupo social (SOARES, 2001). Essa visão das di-
ferentes funções e significações de uso da linguagem, de acordo com o grupo pertencente, traz implicações pedagógicas no 
ato de ensinar. As reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita têm nos levado a acreditar que, nesse trabalho, o cotidiano 
pedagógico deve buscar saídas em que o trabalho com a linguagem ultrapasse os limites da decodificação e seja também 
um veículo que promova a formação integral do indivíduo, aproximando-o de seu mundo interior e ampliando sua visão 
externa do mundo que o cerca (FERREIRO, 1999). O trabalho com diferentes gêneros textuais é, por excelência, um meio 
que possibilita desenvolver plenamente o sujeito-leitor, em uma dimensão mais ampla e rica (BRONCKART, 1999). Tendo 
em vista uma preocupação cada vez maior com a leitura e escrita desde as séries iniciais, propomos o relato de uma experi-
ência que nos remete à compreensão e à formação do leitor, através de dois instrumentos utilizados diariamente: a Pasta de 
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Leitura e o Clube de Leitores. Com o primeiro, estimulamos a leitura, a interpretação e compreensão de textos, ampliamos 
o vocabulário e a oralidade das crianças, além de apresentar os diferentes gêneros textuais, suas características e funções. 
Com o segundo, incentivamos o prazer pela leitura através dos diferentes gêneros literários, trabalhamos a capacidade de 
argumentação para escolha do livro, o reconto, a identificação das personagens da história e a exposição de pensamentos. 
Desta forma, apresentaremos nossos trabalhos com a Pasta de Leitura e o Clube de Leitores nos quais buscamos promover 
o desenvolvimento cognitivo, afetivo e linguístico de nossas crianças.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITORES, GÊNEROS TEXTUAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: RODAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESPAÇO PRAZEROSO.
AUTOR(ES): LUCIANO MARCOS DA SILVA 
RESUMO: Rodas na Educação Infantil: um espaço prazeroso. As rodas vêm sofrendo um processo de banalização nas 
escolas de educação infantil, muitas salas constam às mesmas nas rotinas diárias, porém a realização prazerosa não acontece. 
A presente apresentação visa explicitar a importância das rodas na educação infantil, espaço esse de grande relevância no 
desenvolvimento integral das crianças, bem como apresentar uma proposta para o ingresso diário das crianças no espaço 
escolar, experiência vivenciada numa escola da Rede Municipal de Campinas. Essa proposta foi denominada Projeto “Roda 
Feliz”. O projeto consistia em diariamente, na entrada, todos sentados formando um círculo na sala, participar da atividade 
programada para o dia. Esse precioso momento foi organizado da seguinte forma: SEGUNDA FEIRA - Roda Cantada 
As crianças espontaneamente apresentam cantigas de roda que aprenderam em casa com seus familiares. TERÇA FEIRA 
- Roda da História Semanalmente as crianças faziam empréstimos de livros e a roda era o espaço para poder expor a leitura. 
QUARTA FEIRA - Roda Informativa As crianças contavam as notícias que eles viam na televisão e que seus familiares liam 
nos jornais e revistas. QUINTA FEIRA - Roda Carinhosa Através de músicas e dinâmicas, as crianças se tocavam gerando 
um contato físico que priorizava o carinho ao próximo. SEXTA FEIRA - Roda de Atividades físicas Era oferecido às crian-
ças exercícios físicos através de brincadeiras e relaxamentos. Diariamente a roda era utilizada para trazer as novidades, mas 
ela não perdia o objetivo do dia. Durante a apresentação no 17º COLE poderemos conversar, visualizar através de fotos e 
vídeos a proposta explicitada acima. Luciano Marcos da Silva Matrícula: 1026500 CPF: 15499926867 Professor efetivo na 
CEMEI Lea Stranchman Duchovni Telefones: 32616125 (res) 32611061(com) 97335185 (cel) luciano.marcos@ig.com.br 
PALAVRAS-CHAVE: RESSIGNIFICAR, PRAZER, ROTINA 

TÍTULO: DIVERSIDADE DE INFÂNCIAS NA PAISAGEM FLUMINENSE: CRIANÇAS, SUAS 
CULTURAS E TERRITORIALIDADES.
AUTOR(ES): LUCIENE KARINE DA SILVA ROCHA 
RESUMO: Esta comunicação compartilha reflexões contidas no projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da Universidade Federal Fluminense, inserido no campo de Confluência Linguagem, Subjetividade e 
Cultura, que busca investigar ações e práticas educativas em diferentes instâncias e contextos, tendo como referência central 
seus sujeitos. Acreditamos que as crianças vivem suas infâncias de modos diferenciados em variados espaços e tempos. 
Entendemos que elas são atores sociais, seres produtores de cultura, situados histórica e geograficamente e, que ao mesmo 
tempo em que constroem o espaço geográfico, constroem suas subjetividades numa perspectiva dialética. Essa constru-
ção é permeada por ações que interferem nas relações com o mundo. Assim, é necessário refletir sobre suas linguagens 
espaciais, valorizando suas histórias e geografias. Por entendermos o espaço geográfico como elemento fundamental na 
construção dos sujeitos, trazemos as contribuições da Geografia da Infância, que tem como questão básica a compreensão 
da infância em seus diferentes contextos. Adotamos ainda como referenciais os estudos da Sociologia da Infância, que 
tentam romper com as visões tradicionais de criança como ser inacabado, em devir, que, um dia, se tornará um adulto. 
Desta forma a categoria infância passa a ser uma construção histórica, geográfica e social, diferenciando-se no espaço e 
no tempo, despertando interesses, dúvidas e inquietações. Temos o intuito de contribuir para o debate sobre a infância em 
diferentes contextos sociais, ajudando a pensar sobre o papel e o lugar das crianças na contemporaneidade, reconhecendo 
e respeitando sua diversidade. 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLOGIA DA INFANCIA, GEOGRAFIA DA INFANCIA, CULTURAS INFANTIS 

TÍTULO: ANÁLISE DISCURSIVA DE SUJEITOS-ESCOLARES: COMO SÃO INSCRITOS SENTIDOS 
SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR
AUTOR(ES): LUCÍLIA MARIA SOUSA ROMÃO 
RESUMO: O presente trabalho inscreve-se no âmbito da Análise do Discurso de linha francesa fundada por Pêcheux, 
que apresenta, de maneira privilegiada, a noção teórica de sujeito. Entendido como uma posição no discurso, o sujeito é 
permanentemente afetado por dois esquecimentos fundadores dos sentidos que ele produz: o primeiro diz respeito à ilusão 
de ser a fonte dos sentidos e o segundo relaciona-se com a certeza de que o seu pensamento é evidente e estrutura uma 
relação termo a termo com a realidade. É importante ressaltar que tais ilusões são constitutivas do dizer e necessárias para 
que o sujeito possa assumir-se na linguagem e apresentam uma relação estreita com o conceito de ideologia. É o trabalho 
da ideologia que produz as evidências para o sujeito tomar como fiéis e exatas as palavras, escolhendo certo modo de 
dizer e deixando de lado outros; assim, a ideologia é o mecanismo que naturaliza sentidos, aqueles possíveis para o sujeito 
na posição que ocupa. Mobilizamos tal estofo teórico na direção de escutar os sujeitos-escolares em seus movimentos de 
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sentido, flagrando especialmente os modos como lhes parece evidente falar da biblioteca escolar. Assim, nessa pesquisa pe-
dimos que sujeitos-criança, inseridos na rede municipal de ensino, desenhassem, pintassem e escrevessem sobre a biblioteca 
escolar, instituição cuja tarefa é (ou deveria ser) instalar movimentos de leitura no contexto da escola. 
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITO, SENTIDO, DISCURSO 

TÍTULO: EXERCÍCIOS DE SER CRIANÇA - TRANSVENDO O MUNDO ATRAVÉS DO TEATRO, DO 
FOLCLORE E DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): LUIZ FERNANDO DE SOUZA 
RESUMO: Através do livro de Manoel de Barros - Exercícios de Ser Criança - procuramos criar um espetáculo teatral 
em que as crianças pudessem experimentar o imaginário proposto pelo autor, auxiliadas pelo folclore brasileiro, através de 
várias canções infantis. As crianças e os adultos reproduziram situações propostas pela narrativa de Manoel de Barros, can-
tando, dançando e brincando. Levamos mais ou menos um mês, ensaiando, criando cenários (que foram construídos pelas 
crianças e pelos adultos), imaginando e realizando figurinos. Durante o processo, procuramos fazer com que as crianças 
compreendessem o universo fantasioso do autor, através das possibilidades que a dança e a música folclóricas infantis têm 
de provocar a alegria, o afeto, o sentimento e, consequentemente, a apreensão do conhecimento, levando-as a se apossarem 
das palavras do texto de Manoel de Barros e, quem sabe, assim, compreendessem o imaginário muito particular e poético 
do autor. Acreditamos que conseguimos alcançar algum resultado, pois ao final do processo, que se deu com a apresentação 
da peça para um público específico (pais, familiares, profissionais da Creche), as crianças demonstraram terem assimilado 
algumas das passagens da obra, pois reproduziam em voz alta, sem prévio acerto, frases inteiras, quando o adulto errava seu 
texto. O narrador adulto, em vários momentos, teve sua fala corrigida pelas próprias crianças, que faziam questão de se ater 
ao texto original de Manoel de Barros, fato que pode ser comprovado pelo DVD da peça que seguirá em anexo. Com esse 
trabalho, conseguimos mais uma vez realizar um trabalho em que a Arte exerce um papel fundamental no enriquecimento 
do imaginário da criança pequena, fazendo-a se apossar da cultura já estabelecida no mundo e através dessa ferramenta, 
levá-la a compreender o mundo que a cerca para tentar modificá-lo com o auxílio luxuoso da sensibilidade, do afeto, da 
expressividade. 
PALAVRAS-CHAVE: TEATRO, LITERATURA, LINGUAGEM 

TÍTULO: INFÂNCIAS EM PERIFERIAS URBANAS: COMO AS CRIANÇAS REPRESENTAM O ESPAÇO 
VIVIDO
AUTOR(ES): LUZIA GAVINA CRUZ BARRETO 
RESUMO: O presente trabalho tenciona apresentar alguns movimentos de uma pesquisa em fase de realização na Escola 
Municipal de Educação Infantil Arca de Noé, no município de São Gonçalo, na região metropolitana do leste do estado do 
Rio de Janeiro. Na pesquisa venho procurando realizar um trabalho investigativo que articula pesquisa e formação enquan-
to possibilidade político-epistemológica no processo de formação inicial e continuada de professoras que atuam junto à 
infância. Os meus interesses investigativos tomam como foco a percepção das crianças em relação ao local em que moram, 
a cidade e, principalmente, ao espaço da escola. Como procedimento teórico-metodológico, venho trabalhando o conceito 
de Alfabetização patrimonial (TAVARES, 2003) com as crianças da escola, a partir de suas falas, projeções textuais e , prin-
cipalmente, os seus desenhos. Refletir como tem se dado a construção do conceito de espaço pela criança, quais os fatores 
e implicações dessa construção no currículo da educação infantil, além de investigar como a professora pode favorecer uma 
alfabetização patrimonial, são indagações necessárias para a compreensão de tal processo. A criança, a todo o momento, 
expressa seus sentimentos e pensamentos sobre aquilo que a cerca, seja através de brincadeiras, desenhos ou suas próprias 
falas. Portanto é necessário estar atento à fala dos pequenos a fim de ouvi-los e compreendê-los, levando em consideração 
o contexto no qual estão inseridos. Deste modo, o trabalho a ser apresentado destaca-se pelo desafio em compreender a 
maneira como a criança pensa e reflete sobre o mundo em que vive, como representa o seu espaço cotidiano, tais como a 
sua escola, casa, rua e como ressignifica aspectos de sua leitura de mundo, numa perspectiva freireana. 
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO DA INFÂNCIA, ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL, LINGUAGENS DA 
INFÂNCIA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: NO REVELAR DA INFÂNCIA,DO LIVRO DA VIDA AO JORNAL
AUTOR(ES): MAGALI KRAMER DOS SANTOS 
RESUMO: Revelar, desvelar, um jeito uma maneira de observar, apurar o olhar, registrar momentos, vida. Se o foco é a 
criança, não significa romantizar, mas lembrar sempre do foco, para conseguirmos visualizar essa criança, nos apropriamos 
de instrumentos que registrem esse olhar e suas ações no tempo e no espaço da infância. Nossa inquietação em refletir so-
bre a prática, voltando no passado para planejar o presente, nos fez documentar nossas ações diárias no livro da vida. Quan-
do tomamos coragem, não nos contentamos em mostrar a nossa prática, a nossa história só para as famílias do Centro de 
Educação Infantil.Queremos contaminar, atingir, encantar a comunidade inteira com os nossos registros fotográficos que 
ainda é o autor principal para as famílias. Ele é comparado com uma ilustração de um livro literário, ao olhar os rostos dos 
pais vendo a foto do filho em determinada situação (ligada ao projeto de turma), dá energia para transformar a nossa escrita 
tão ou quase melhor que a imagem. A aventura continua, fazer um jornal! Desejos no brilhar do olho, daqueles apaixonados 
por um jeito diferente de olhar para a criança, ou mais, das pessoas que não conhecem o trabalho do Centro de Educação 
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Infantil, mostrar os nossos avanços, as nossas dúvidas, os medos, os sonhos, divulgar os projetos. Dar indicações de obras 
literárias de qualidade, músicas de qualidade, deixar clara a nossa concepção de infância e de educação. Um jornal que tenha 
impresso os nossos sentimentos, que o leitor consiga situar-se e entender a caminhada. 
PALAVRAS-CHAVE: INFANCIA, LIVRO DA VIDA, JORNAL 

TÍTULO: O ESPAÇO (IN)VISÍVEL ENTRE O DITO E O NÃO DITO DOS CONTOS DE FADAS
AUTOR(ES): MAIZA APARECIDA PASSONI GONÇALVES 
RESUMO: Este trabalho busca um diálogo entre o campo bibliográfico e o campo da pesquisa, entendendo que esse 
movimento nem sempre é sinônimo de harmonia e tranquilidade, muito pelo contrário, é um movimento de oposições, 
confrontos, constatações nem sempre apaziguadoras, conforme nos mostra o autor maior desse estudo, Mikhail Bakhtin 
(1895-1975), o qual permitiu-nos o fio condutor, orientando nossa compreensão acerca dos questionamentos com os quais 
deparamo-nos na prática pedagógica. Pois, se ao longo de nossa jornada profissional não unimos a teoria e a prática num 
movimento de ação/reflexão/ação, isso se dá pelo fato de que, quase sempre, não nos incomodamos com nossas ações. 
Este estudo busca compreender um pouco, uma das práticas seculares da linguagem oral, os contos de fadas que apro-
priados pela instituição escolar, desde o início, faz circular por entre suas paredes alguns discursos ideológicos, valorativos 
e moralizantes. Não ignorar e refletir sobre esses discursos, nos permite desvelar as concepções de infância e de criança, 
construídas historicamente, e que permanece viva nesse espaço de formação humana. As considerações apontadas neste 
trabalho, se fazem a partir da observação das falas de algumas professoras, que no momento de uma conversa - uma prática 
muito utilizada na Educação Infantil - e envoltas no clima informal que se constitui, expuseram suas opiniões, suas prefe-
rências e suas práticas pedagógicas, o que nos possibilitou a realização da análise desses discursos. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA, DISCURSOS, CONTOS DE FADAS 

TÍTULO: PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA: ESTRATÉGIA DE APROXIMAÇÃO 
AUTOR(ES): MARÁ VERÓNICA FILLET MIHALIK DE HOPP 
RESUMO: Para esta pesquisa foi problematizada a questão de quais estratégias a escola pode lançar mão para aproximar 
a família e construir uma Parceria Família-Escola que favoreça o desenvolvimento sócio-afetivo-cognitivo da criança. Esta 
pesquisa apresenta as mudanças estruturais que a família vem sofrendo desde a Idade Média até a contemporaneidade 
e sua relação com a criança. Analisa o papel da escola intermediando esses dois universos e propõe como estratégia de 
Parceria Família-Escola a Escola de Pais. A escola analisada é religiosa e situa-se no município de Campinas, SP. O método 
de pesquisa foi bibliográfico e estudo de caso. Foram acompanhados uma festa escolar intitulada “Parceria Família-Escola-
Igreja” e três reuniões da “Escola de Pais”. Abordagens bibliográficas: Ariès (1988) – a família unicelular e responsável pela 
socialização primária da criança; Savater (1998) – o eclipse da família; Postman (1999) e Martins Filho (2007) – a criança 
terceirizada; Carvalho (2004), Cavalcante (1998), Pinto, Garcia e Letichevsky (2006) – diferentes estratégias de parcerias. 
Por considerações finais, essa pesquisa propõe uma maior abrangência da Escola de Pais sistematizando um planejamento 
por períodos educacionais: Educação Infantil e Primeiras Séries; envolvimento dos professores, pais e alunos, tendo como 
embasamento teórico o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI e os teóricos Piaget, Vygotsky 
e Wallon. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA DE PAIS , PARCERIA FAMÍLIA - ESCOLA , CRIANÇA 

TÍTULO: CULTURA ESCOLAR: ANÁLISES SOBRE AS ATIVIDADES, CADERNOS E PORTIFÓLIOS 
DAS CRIANÇAS DE 5 ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
AUTOR(ES): MARELENQUELEM MIGUEL , GEOVANA MENDONÇA LUNARDI MENDES 
RESUMO: Esta comunicação apresenta uma pesquisa em andamento que tem como objetivo principal compreender 
a cultura escolar vivenciada na Educação Infantil e identificar o currículo realizado com base nas atividades, cadernos e 
portifólios desenvolvidos nas turmas de 5 anos da Educação Infantil. A Pesquisa é de carater bibliográfico e documental. 
A amostra das atividades foi coletada em 5 Centros de Educação Infantil da rede municipal, num total de 38 crianças e 
1.700 atividades coletadas. Nós somos sujeitos sociais e culturais, portanto, construímos e reconstruímos continuamente 
a cultura onde estamos inseridos, por isso pesquisar sobre a Cultura Escolar e Currículo é muito mais do que pensar os 
eixos norteadores da ação pedagógica ou as estratégias de trabalho com as crianças, envolve todos os processos e todas as 
relações dentro da unidade educativa. Dialogando com Sacristán (2008 p.28) “o currículo se traduz em atividades e adquire 
significados concretos através delas“, complementa Viñao (2008 p.15) afirmando que estas atividades e cadernos “são 
um produto da cultura escolar“. Um dos objetivos desta pesquisa é dar voz às construções das crianças, observando seus 
desenhos, cadernos, portifólios, atividades, suas tentativas de escrita; observar a participação do professor nestas constru-
ções, suas interferências; perceber os saberes trabalhados; os materiais utilizados; buscando compreender a cultura escolar 
pelas construções das crianças. Usar cadernos e folhas para realizar atividades na Educação Infantil é uma prática comum 
e está concretizando-se com a afirmação dos portifólios cada dia mais presentes na prática pedagógica dos educadores e no 
cotidiano das crianças. Com base nesses registros sejam eles atividades soltas ou agrupadas em pastas, cadernos, ou ainda 
nos portifólios, é possível entrar no universo da Educação Infantil e compreender sua cultura. OBS: Pesquisa Financiada 
pela CAPES. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCOLAR, CURRICULO REALIZADO , EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
AUTOR(ES): MARIA ANGÉLICA KARLINSKI 
RESUMO: EDUCAÇÃO INFANTIL: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO Maria Angélica Karlinski -_ UFMT 
mangelicak@gmail.com Resumo Hoje, segundo os preceitos legais brasileiros, a criança é considerada sujeito de direito, crian-
ça-cidadã e, como tal, com direito à educação de qualidade desde o seu nascimento. A Educação Infantil ganha visibilidade e 
foi a etapa da educação que mais cresceu nessas últimas décadas. Apesar de ser bem antiga se configura como um campo novo, 
mas novas mesmo são as concepções de criança, de infância e de educação. Esse artigo apresenta dados da pesquisa qualitativa 
desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação da UFMT, Curso de Mestrado, Área Teorias e Práticas Pedagógicas da 
Educação Escolar, Linha educação e Linguagem sobre Educação Infantil: concepções e práticas de alfabetização e letramento. 
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Para coleta de dados recorremos à técnica protocolo de observação, ao questionário e à entrevista junto às professoras, às 
agentes educacionais, à supervisora e à Diretora do Departamento Municipal de Educação Infantil. O recorte que apresenta-
mos aqui diz respeito apenas às concepções de alfabetização e letramento. Os resultados indicam que o inicio e o término das 
atividades são determinados por uma rotina que serve como marcador de tempo, intercalando as atividades de cuidar com o 
educar. A orientação é para não alfabetizar, mas durante o tempo determinado ao “educar” são desenvolvidas atividades que 
privilegiam a alfabetização tendo como suporte o uso de folhas mimeografadas. As análises dos dados apontam avanços em 
relação a esse nível de ensino e algumas incoerências na parte pedagógica como a imprecisão dos conceitos de alfabetização e 
letramento. 1. Educação Infantil 2. Criança/infância 3. Alfabetização/letramento 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIANÇA/INFÂNCIA, ALFABETIZACÃO E LETRAMENTO 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 17
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 01

TÍTULO: OS BEBÊS INTERROGAM O CURRÍCULO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA CRECHE 
AUTOR(ES): MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA, SANDRA REGINA SIMONIS RICHTER 
RESUMO: O cotidiano das escolas de educação infantil evidencia que as propostas curriculares, na especificidade da creche, 
se concretizam através de: (a) listagem de ações educativas espelhadas no ensino fundamental, sustentadas na fragmentação das 
áreas do conhecimento; (b) ações de “vigilância” ou “aceleração” do desenvolvimento infantil com base nas etapas evolutivas 
ou, ainda, (c) de um currículo voltado prioritariamente para o atendimento às necessidades básicas das crianças. Essas três mo-
dalidades curriculares apontam para pedagogias adultocêntricas e “escolarizadas” nas quais não há lugar para o reconhecimen-
to dos bebês e das crianças pequenas como seres linguageiros, ativos e interativos. Esses currículos não consideram os bebês 
e as crianças em suas primeiras aprendizagens de convivência “no e com o mundo”; seu poder de aprender a apropriar-se de 
significados através do “entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de sentido” (CHARLOT). 
A função docente, como co-produtora de currículo, se efetiva na construção de um espaço educacional que favoreça, através 
da interlocução com as crianças e as famílias, experiências nas diferentes linguagens e nas práticas sociais e culturais de cada 
comunidade. Os bebês, em seu humano poder de interagir, interrogam os modelos curriculares, acima citados, ao afirmarem 
nas suas ações cotidianas, a interseção do lúdico com o cognitivo nas diferentes linguagens: a conciliação entre imaginação e 
raciocínio, entre corpo e pensamento, movimento e mundo, em seus processos de aprender a operar corporalmente lingua-
gens e narrativas. (BRUNER, MALAGUZZI, MERLEAU-PONTY, RODARI, ZUMTHOR). 
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO , MÚLTIPLAS LINGUAGENS, EDUCAÇÃO DE BEBÊS 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS ELABORAÇõES E INTERPRETAÇõES DAS CRIANÇAS DE 
SEIS ANOS. 
AUTOR(ES): MARIA HELENA DE BARROS PEREIRA, HYLIO LAGANÁ FERNANDES 
RESUMO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS ELABORAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DAS CRIANÇAS DE SEIS 
ANOS. Maria Helena de Barros Pereira* Resumo- Esse artigo apresenta o Projeto de Pesquisa de Educação Ambiental na 
Educação Infantil que pretende relatar e analisar as produções e interpretações das crianças de seis anos sobre as questões 
ambientais por elas mesmas levantadas. As observações das interpretações das crianças são o ponto de partida para a nossa 
compreensão sobre como as crianças constroem o conhecimento sobre a realidade. O trabalho pedagógico ancorado na 
Pedagogia Freinet, toma as características de um trabalho significativo, ou seja, tem a finalidade de registrar o conheci-
mento, as descobertas e socializar as ideias. A pesquisadora é, ao mesmo tempo, a observadora e a orientadora da turma, 
buscando a modificação do comportamento das crianças em relação à conservação do meio ambiente como bem de todos 
os indivíduos.b Abstract-This paper presents the Project of  Environmental Education Research in Childhood Education, 
which aims to report and analyze the children (six years old) production and interpretations on the environmental issues 
raised by themselves. The childrens observation and interpretations are the starting point for our understanding of  how 
children construct knowledge about reality. The pedagogical work rooted in Freinet pedagogy, taking the characteristics of  
a significant work, which aims to record the knowledge, the discoveries and share ideas. The researcher is in the same time 
the observer and the tutor of  the class, trying to change the children behavior in relation to environmental conservation 
as well for all. Palavras chave: Educação Ambiental, Educação Infantil, Pedagogia Freinet • Mestranda em Educação no 
Grupo de Pesquisa FORMAR da Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, PEDAGGOGIA FREINET 

TÍTULO: LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INVENTÁRIO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
NA UMEI ROSALINA DE ARAÚJO COSTA
AUTOR(ES): MARIA INÊS BARRETO NETTO, ADRIANA SANTOS DA MATA, ESPEDITA ALEXANDRA 
LIRA MESQUITA RAMOS 
RESUMO: Vivemos numa sociedade grafocêntrica, na qual todos acessam a língua escrita de alguma forma, inclusive as 
crianças pequenas. Sendo assim, o trabalho pedagógico da Umei é desenvolvido na perspectiva da construção/expressão 
das diversas linguagens como bens culturais. Fundamentamos nosso fazer docente na intervenção pedagógica da pergunta-
ação-reflexão-resposta preconizada por Paulo Freire, na teoria da enunciação desenvolvida por Bakhtin e na riqueza das 
interações histórico-culturais defendidas por Vygotsky. As práticas de letramento se configuram como eixo fundamental 
do nosso trabalho, por meio da (re)elaboração cognitiva, da inserção e da intervenção das crianças de três a cinco anos no 
mundo da cultura escrita, a partir de suas interações sociais discursivas, do diálogo, dos diferentes usos e práticas da língua 
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no contexto escolar e sócio-cultural. A fim de que as crianças vivenciem eventos e atividades – no sentido bakhtiniano – de 
nossa cultura escrita, promovemos situações que tenham a ver com os usos da língua, com as práticas culturais, em intera-
ção permanente com os pares (adultos e demais crianças) que juntos constroem textos significativos. Os gêneros textuais 
são meios de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, que situam as práticas de linguagem. Deste modo, 
trabalhamos com gêneros textuais na relação entre as práticas e as atividades de linguagem. Pretendemos apresentar situa-
ções nas quais, junto com as crianças, produzimos e lemos textos de diversos gêneros, entre as quais, destacamos: produção 
de livro de histórias, com textos e ilustrações criados pelas crianças; lista de conhecimentos prévios e de questões sobre um 
tema a ser estudado; elaboração de relatório de observação de uma experiência; elaboração de convites para um evento 
escolar; leitura de letras de músicas e poesias; registro em texto coletivo de aulas-passeio, com a narração, as apreciações e 
a avaliação do grupo; estudo da vida e obra de pintores, escultores, cientistas.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÁTICAS DE LETRAMENTO, CULTURA ESCRITA 

TÍTULO: LITERATURA INFANTIL E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL LITERATURA 
INFANTIL E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ PEREIRA, EVALDINA RODRIGUES 
RESUMO: Objetivamos com este, socializar uma prática inclusiva realizada em uma Instituição de Educação Infantil que 
atende uma criança surda por meio da interação e socialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A metodologia 
que norteou este trabalho teve como referência os pressupostos da teoria histórico-cultural, especificamente em Vygotski, 
Luria, Leontiev e Rubinstein. A problemática que suscitou a presente pesquisa originou-se das dificuldades apresentadas 
pela referida criança em interagir com as demais e vice-versa, por falta de um código comum de comunicação. Diante do 
exposto nos indagamos: de que forma encaminhar uma prática pedagógica que contribuísse para a inclusão da criança com 
deficiência auditiva na Educação Infantil, no sentido de favorecer sua aprendizagem e desenvolvimento? Entendendo a 
LIBRAS como uma forma de linguagem, podemos ressaltá-la como signo na mediação cultural, na formação das funções 
psíquicas superiores e da personalidade. Para escolher as atividades consideramos as necessidades das crianças em desen-
volver a imaginação e a linguagem. Elegemos para nossa ação a literatura infantil enquanto uma arte que trabalha o imagi-
nário, a criatividade e estimula a linguagem. Desta forma trabalhamos contação de histórias e dramatizações de poesias em 
LIBRAS. O objetivo dessa atividade, além do contato com arte foi criar um espaço de interação entre as crianças ouvintes 
com a criança surda. Durante nossa permanência na Instituição percebemos que a interação entre as crianças melhorou 
muito, pois a criança surda participou ativamente das atividades propostas, com as demais de sua turma, rompendo com 
a insegurança de utilizar a LIBRAS para se comunicar. As crianças ouvintes quiseram aprender mais para interagir com a 
mesma. O trabalho empreendido permitiu-nos, ainda, ressaltar a necessidade do ensino da LIBRAS e da educação especial 
na formação do professor, para que, ao deparar com as diferenças em sua sala de aula, tenha conhecimento suficiente para 
tomar medidas teórico-metodológicas coerentes. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, INCLUSÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: A LEITURA E A ESCRITA DO SOM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): MARIA KYOKO ARAI WATANABE 
RESUMO: Este artigo apresenta as conclusões de uma pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-ação. Objetivou descre-
ver a natureza das relações existentes entre o processo de aquisição da leitura e escrita alfabética, segundo os pressupostos de 
Emília Ferreiro e as estratégias utilizadas por crianças da Educação Infantil na leitura e representação gráfica do fenômeno 
musical e sonoro. A pesquisa foi conduzida durante 2 anos, numa escola particular de educação infantil e ensino fundamental, 
na qual a música é disciplina curricular ministrada por um professor de Música a todos os alunos. A fundamentação teórica faz 
considerações sobre ideias que apontam para a necessidade da leitura em diversas linguagens - verbal, visual e sonora - como 
pressuposto para o desenvolvimento intelectual e de uma relação mais genuína do indivíduo com os diversos fenômenos com 
os quais entra em contato na dinâmica sócio-cultural onde estão inseridos. Focalizando as linguagens verbal e sonora, a análise 
comparativa entre o registro gráfico do som e a escrita alfabética destas crianças demonstrou que, da mesma forma que a 
criança se apropria das letras mais significativas para escrever o nome dos objetos, ela utiliza os símbolos musicais com os quais 
tem contato para grafar os sons que canta ou que fazem parte do seu cotidiano. Com base nessas análises é possível concluir 
que, se a criança recebeu o mesmo estímulo nessas duas linguagens, as estratégias que ela busca para representar graficamente 
os fenômenos sonoros e as fases da aquisição da escrita alfabética, apresentam características semelhantes, tanto nos aspectos 
gráficos como nos processos construtivos da escrita. Observou-se, também, que estas crianças apresentam melhor leitura e 
compreensão dos fenômenos sonoros com que têm contato. Tais conclusões suscitam a reflexão sobre a necessidade da alfa-
betização nas diversas formas de linguagem para uma relação mais consciente e real com o ambiente em que vivemos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ALFABETIZAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO MUSICAL 
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TÍTULO: DESVENDANDO O MUNDO DA LEITURA E ESCRITA COM OS PEQUENOS.
AUTOR(ES): MARIANA MARTINS VOLPATO MARIUTTI 
RESUMO: Nessa comunicação tenho como objetivo compartilhar um pouco da minha trajetória e do trabalho que 
desenvolvi ao longo dos anos na Educação Infantil, com crianças de diferentes idades em uma CEMEI de Campinas. 
Desenvolvi esse trabalho não apenas com as crianças, mas costumo dizer que com os adultos também, pois nessa realidade 
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não trabalhamos apenas com a formação das crianças, mas também com a formação diária dos adultos que lidam com 
elas. Falar sobre o trabalho na Educação Infantil é um tanto instigante já que ao mesmo tempo trabalhamos com várias 
frentes, com vários objetivos. A Educação Infantil nos permite transitar pelas várias linguagens em um espaço muito curto 
de tempo. Pretendo falar sob o trabalho com o letramento das crianças pequenas, de como as vejo se apropriando da leitura 
de mundo, de como desde o berçário são leitores das situações que nós adultos preparamos para elas. Acredito na criação 
do hábito de leitura que podemos desenvolver desde o desprender-se das fraldas -quando as crianças levam seu livro para 
ler no penico- até o desenvolvimento da pseudo leitura nas crianças maiores quando “leem“ para seus pares e professores a 
história contada pelo adulto ou as dramatizam através de objetos ou fantoches para seus colegas. Essa construção acontece 
diariamente, e é pensada pelo adulto, desde a preparação do ambiente, do trabalho com a rotina, das atividades livres e 
dirigidas, do uso do banheiro e do parque, penso que a sala de aula deve ser um ambiente acolhedor, estimulador e enrique-
cedor das relações e interações, deve estimular a autonomia, o brincar, e proporcionar situações de prazer para as crianças. 
Pensar no espaço para as crianças pequenas é pensar no como elas leem o mundo a sua volta e como constroem o conhe-
cimento. PRADO, Patrícia ABRAMOWICZ,Anete WAJSKOP, GISELA DEHEIZELIN,Monique BOSCO,Zelma R. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LEITURA DE MUNDO, INTERAÇÃO 

TÍTULO: BRINCADEIRA DE CRIANÇA: COMO É BOM FAZER DE CONTA, VERTER, SUBVERTER 
E VIRAR DO AVESSO. 
AUTOR(ES): MARIANGELA ALMEIDA DE FARIA 
RESUMO: O eixo principal deste trabalho fundamenta-se em trazer à luz algumas considerações acerca da brincadeira de 
faz-de-conta no desenvolvimento integral das crianças pequenas. Buscou-se direcionar a brincadeira de faz-de-conta como 
uma atividade fundamental para o desenvolvimento do ser em desenvolvimento. Percebemos que a maneira como uma 
criança brinca reflete sua forma de pensar, falar, agir e sentir. O objetivo principal da pesquisa foi compreender o papel da 
brincadeira de faz-de-conta no desenvolvimento das crianças pequenas, bem como a ocorrência de apropriação de situa-
ções, eventos e papéis num contexto de educação infantil. Procuramos analisar os dados com base em dois focos. São eles: 
apropriação de papéis sociais e estratégias de resolução de conflitos. O primeiro girou em torno dos papéis familiares nos 
quais as crianças trazem tanto suas experiências cotidianas vivenciadas nos seus grupos sociais, quanto suas ideias, expecta-
tivas e concepções sobre a forma como as pessoas, objetos e as ações se relacionam nesses grupos. Esses conhecimentos 
sociais integram-se as ações construídas e estruturadas na brincadeira de faz-de-conta sendo configurada e reconhecida pe-
las crianças e seus pares através da linguagem, gestos, comportamentos, cenários, artefatos, vestimentas, etc. A brincadeira 
de faz-de-conta possibilita às crianças apropriarem-se progressivamente do comportamento humano, no sentido de exercer 
esses comportamentos sociais. Elas assumem papéis referentes às posições sociais existentes na sociedade por meio da 
observação e da experiência interativa com o mundo dos adultos produzindo novos significados num processo interativo-
simbólico, de acordo com o que Corsaro (2005) chamou de reprodução interpretativa. Portanto, ao encenarem situações na 
brincadeira, elas interpretam-nas de forma que essas situações sejam reconfiguradas e transformadas “nas e pelas interações 
com seus pares e através de seus modos próprios de compreensão do mundo”. Borba (2005, p.138). O eixo central dos 
resultados é a diferença entre o mundo real e o mundo imaginário da brincadeira de faz-de-conta. 
PALAVRAS-CHAVE: BRINCADEIRA DE FAZ-DE-CONTA, CRIANÇAS PEQUENAS, DESENVOLVIMENTO 

TÍTULO: A MÍDIA COMO UMA DAS LINGUAGENS QUE (CON)FORMAM UMA INFÂNCIA PÓS-
MODERNA QUE VAI À ESCOLA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI
AUTOR(ES): MARIANGELA MOMO 
RESUMO: Este estudo, de inspiração etnográfica, inscreve-se em uma pesquisa de maior amplitude, desenvolvida no 
campo dos Estudos Culturais, que buscou realizar uma das leituras possíveis sobre a infância contemporânea em escolas 
da rede pública municipal da cidade de Porto Alegre, RS, que possuíam turmas de educação infantil, evidenciando como 
a infância tem sido produzida, formatada e fabricada pela mídia e pelo consumo. Devido à centralidade que a mídia vem 
assumindo na vida dos infantis, o estudo foi realizado com o intuito de apreender a linguagem midiática presente no interior 
das escolas pesquisadas e refletir sobre como essa linguagem opera na conformação de determinados modos de ser criança 
em tempos contemporâneos. Foi possível perceber que a linguagem midiática – principalmente a televisiva – é intensamen-
te visual configurando uma “gramática” possível de ser aprendida por crianças ainda muito pequenas. Tal linguagem se 
ocupa em tornar marcas e ícones infantis desconhecidos em objetos de desejo global, como o Homem-Aranha e a Barbie, 
compondo uma cultura amplamente aceita e compartilhada. Além disso, as crianças pareciam viver no interior das escolas 
o que Beatiz Sarlo denomina de “estado televisivo”. Tal estado, no caso das crianças pesquisadas inclui, além da ausência de 
silêncio e da ininterrupta movimentação, falar constantemente de programas televisivos, cantar e dançar os últimos lança-
mentos de músicas, agir com brinquedos amplamente divulgados pela mídia e se “transformar” em personagens da mídia 
televisiva e cinematográfica adotando, inclusive, o vocabulário próprio de alguns personagens. Penso que isso nos remete 
para crianças que operam ativamente sobre a linguagem midiática e, nessa ação, produzem determinadas verdades sobre si 
mesmas, sobre a infância e sobre os modos de ser criança em tempos contemporâneos. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM MIDIÁTICA, INFÂNCIA PÓS-MODERNA E MÍDIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E 
INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA 

TÍTULO: ASSEMBLÉIA : RECURSO PARA A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ORAL NO COTIDIANO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): MARISLEI ZAREMBA MARTINS 
RESUMO: A assembléia é um importante recurso utilizado no espaço da educação infantil, a qual faz parte da rotina diária 
de alunos e professores. Esse espaço é também reconhecido como momento precioso em que será organizada a proposta 
do dia com a participação e envolvimento de todas as crianças. Esse espaço oportuniza às crianças expressarem livremente 
suas idéias e opiniões, relatando as novidades de seu cotidiano, discutindo as questões relacionadas à disciplina do grupo no 
aspecto individual e coletivo.Tendo como objetivo o desenvolvimento da oralidade, pois, durante a assembléia as crianças 
desenvolvem a oralidade aprendendo a ouvir e a respeitar a opinião dos colegas e estabelecendo vínculos com os mesmos. 
A duração da assembléia pode variar de 10 a 30 minutos aproximadamente, conforme o envolvimento das crianças em 
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torno do assunto e a faixa etária do grupo, as crianças ficam dispostas em semi-círculo onde são trabalhados oralmente os 
cartazes específicos, como por exemplo: chamada, calendário, tempo, quanto somos, parabéns, etc... Este trabalho é organi-
zado e orientado pela Coordenação de Educação Infantil do município de Ponta Grossa para todos os centros municipais 
de educação infantil. Com isso, os resultados obtidos no desenvolvimento da linguagem oral estão associados também às 
práticas realizadas no momento da rotina da instituição. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, PEDAGOGIA FREINET, CRIANÇAS 

TÍTULO: A PRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA VIVÊNCIA COTIDIANA
AUTOR(ES): MARTA RAQUEL DE ARAÚJO LIMA, GILMARA KATAUCHI 
RESUMO: A partir de uma situação vivenciada no parque, de uma creche da Rede Municipal do Interior Paulista, nasceu 
o ‘Projeto Jardim’, através da interlocução entre as crianças de 3 a 4 anos e as professoras de duas turmas. A ideia inicial 
era a de cuidar do espaço do parque, limpando e fazendo um jardim. Em nossas conversas, acabou surgindo a discussão 
de que ‘todo jardim tem uma casa’, e ‘toda casa tem um jardim’. Assim, lembramos da história ‘As Três Partes’, na qual, no 
final, uma casa ganha um jardim. Concomitantemente, tivemos na escola uma passeata do Meio Ambiente, que fazia parte 
do projeto pedagógico da Unidade. Assim, trabalhamos com materiais reutilizáveis e recicláveis, o que deu origem e sentido 
à construção de uma casa com caixas de leite longa vida, parte essencial de nossa História. O projeto, como um todo, tra-
balhou com a preservação da natureza e do meio em que vivemos, do cuidado e da atenção necessários para podermos ter 
uma vida e um espaço mais agradáveis à nossa sobrevivência. A confecção da casa foi o produto final do Projeto, e levantou 
três pontos relevantes para observação e discussão: o espaço que uma produção tridimensional tem nas Unidades Escolares 
de Educação Infantil, a visão que os outros profissionais que trabalham na escola têm sobre um trabalho desta natureza, e, 
por fim, a repercussão que o trabalho teve no contexto social das crianças e no cotidiano do bairro, da comunidade e das 
famílias em que nela se inserem. 
PALAVRAS-CHAVE: VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA, ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRESERVAÇÃO DA 
NATUREZA 
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TÍTULO: A LINGUAGEM DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A SUBJETIVIDADE DA 
CRIANÇA COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
AUTOR(ES): MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA 
RESUMO: O presente ensaio teórico é conseqüência da inquietação enquanto pesquisadora da infância e, por acreditar 
que a criança deve ser valorizada em sua subjetividade, é que se justifica essa reflexão. Tem como objetivo analisar a lingua-
gem do brincar na educação infantil tecendo um olhar para a criança deficiente enquanto sujeito único que lê e vê o mundo 
de maneira individual e singular. Além disso, não menos importante, analisar como a prática de mediação do professor 
de educação infantil enquanto mediador na constituição da individualidade da criança através da linguagem do brincar, 
contribuindo para o processo de formação do pensamento e aprendizagem das crianças. Sabe-se, contudo, que o maior 
compromisso nesse trabalho não restringe necessariamente a aquisição do brinquedo ou jogo mais sofisticado, tão pouco, 
essa aquisição precisa ser através de um alto investimento financeiro. Destarte, a maior contribuição nessa temática consiste 
na metodologia de trabalho e no processo de interação durante o momento do brincar: o diálogo, a relação afetiva entre 
crianças e criança e educador, o compromisso ético e pedagógico do professor para a aprendizagem da criança com neces-
sidades educativas especiais, a valorização do aluno enquanto ser único, singular que tem uma subjetividade e que expressa 
ao seu modo todas as leituras do mundo. O desafio colocado é pensar na aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras a 
fim de contribuir para o desenvolvimento integral da criança com necessidades educativas especiais, tendo como objetivo 
maior a busca de uma melhor formação nos aspectos: sociais, afetivos, físicos, psicomotores e cognitivos. 
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR, CRIANÇA , EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TÍTULO: “A EXPRESSÃO RETA NÃO SONHA”: A INFÂNCIA NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
DA TURMA DA MÔNICA
AUTOR(ES): MARTA REGINA PAULO DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho, de natureza teórica, é parte da pesquisa de doutorado, em andamento, intitulada, até este mo-
mento, “As crianças em... culturas infantis e histórias em quadrinhos: as relações de gênero nos quadrinhos da Turma da 
Mônica”. Inspirado no poema “As lições de R.Q.” de Manoel de Barros, pretende “transver” as histórias em quadrinhos da 
Turma da Mônica no intuito de problematizar a concepção de infância presente nas mesmas, visto ser esta uma das pou-
cas, senão únicas, histórias em quadrinhos presentes no cotidiano das escolas de educação infantil, justificada tal presença 
pelas professoras por essas histórias apresentarem conteúdos próximos à realidade das crianças brasileiras. Demonstra, a 
partir de um diálogo com autores como Walter Benjamim, Willian Corsaro, Paulo Freire, Giorgio Agamben, Waldomiro 
Vergueiro, entre outros(as), como os quadrinhos da Turma da Mônica retratam personagens e temas que desconsideram as 
particularidades locais e regionais e, com isto, as diferentes infâncias e suas produções culturais, imprimindo certo modelo 
do que é ser menino e menina em nossa sociedade. Conclui com a necessidade de “enxada às costas cavar achadouros de 
infâncias” junto à e com as crianças a fim de compreender como estas se apropriam, interpretam e recriam os conteúdos 
destas histórias constituindo assim suas próprias culturas.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURAS INFANTIS, HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, EDUCAÇÃO INFANTIL 
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TÍTULO: A LINGUAGEM CORPORAL E AS RELAÇõES SOCIAIS DE CRIANÇAS PEQUENAS NO 
CONTEXTO DE UMA CRECHE
AUTOR(ES): MÁRCIA BUSS SIMÃO 
RESUMO: A presente comunicação traz elementos para discussão sobre a dimensão corporal, compreendida como lingua-
gem, com base em uma pesquisa de doutorado, em andamento. Trata-se de uma investigação de inspiração etnográfica em 
uma instituição pública de Educação Infantil, da qual nosso objetivo inicial é analisar alguns dados empíricos do período de-
nominado de ‘exploratório’, no qual foram realizadas observações no cotidiano da creche, buscando identificar ‘modos’ como 
as crianças, entre 2 e 3 anos de idade, experienciam seus corpos nas relações com seus pares e com os adultos. Por meio das 
observações, o nosso interesse na análise volta-se à possibilidade de evidenciar as estratégias e táticas que as crianças elaboram 
para agirem socialmente. As observações e análises têm como base teórico-metodológica a Educação e sua interface com as 
Ciências Sociais, sobretudo a Sociologia da Infância, numa perspectiva crítica, e a Antropologia da Criança. As discussões e 
análises provenientes dessas interfaces pretendem contribuir com o campo em constituição para a educação da pequena in-
fância, campo esse denominado como Pedagogia da Infância, cuja intenção maior está em pensar as diferentes dimensões, por 
meio das quais as crianças se relacionam com os adultos, com os seus pares e com os diferentes contextos sociais e estruturais. 
Diante disso, o nosso foco no debate prioriza a dimensão corporal, concebida como linguagem e comunicação que se trava 
na afetividade entre as crianças em contextos educativos. A nossa hipótese é que reside na análise da dimensão corporal e nos 
modos descontínuos e indissociados como as crianças pequenas vivem, a possibilidade de compreensão de outras dimensões 
humanas, de maneira que podemos flagrar indicativos importantes para conhecer mais e melhor as crianças e suas infâncias, 
bem como, para pensar o planejamento da ação pedagógica e a consolidação de uma Pedagogia da Infância.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA , LINGUAGEM CORPORAL , PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 

TÍTULO: PENSANDO A EDUCAÇÃO DOS PEQUENOS:ANÁLISE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE NITERÓI.
AUTOR(ES): MICHELE CORRÊA RODRIGUES 
RESUMO: O presente trabalho procura analisar a historicidade do processo de elaboração da Proposta Pedagógica “Es-
cola de Cidadania“ no município de Niterói. Esta pesquisa problematizou de que forma a Fundação Municipal de Educa-
ção de Niterói encaminhou esSa elaboração nas Unidades de Educação Infantil. A grande questão discutida está centrada 
na possibilidade e no desafio de desenvolver um processo distante de propostas impostas, visto que, mais do que informar 
e divulgar uma “nova proposta”, é importante dialogar, mobilizar e provocar a participação efetiva dos profissionais da edu-
cação, criando condições para seu posicionamento crítico, refletido e fundamentado. Por isso, é interessante observar que 
essa Fundação, órgão central na política educacional desse município e expressão de legitimidade e de poder para tomada 
de decisões, organizou, através da Coordenação de Educação Infantil, diversos encontros com o objetivo de, coletivamente, 
discutir com os profissionais da rede diretrizes para a reestruturação da Educação Infantil desse município. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa que teve como característica principal o diálogo travado no próprio cotidiano das escolas, repleto de 
encontros/desencontros/tensões, com os diversos atores envolvidos neste processo: professores, crianças e suas famílias, 
equipe técnica, funcionários. Um estudo que promoveu a reflexão/problematização do próprio conhecimento em sua 
relação com a realidade concreta, para que melhor fosse compreendida, explicada e transformada. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO 

TÍTULO: JOGO DE FAZ-DE-CONTA E APROPRIAÇÃO DA CULTURA HUMANA
AUTOR(ES): NARA SOARES COUTO 
RESUMO: Este trabalho é parte de minha dissertação de mestrado. Nele, apresento um Estudo de Caso, fundamentado 
na Teoria Histórico-Cultural, no qual implementei o jogo de faz-de-conta em uma primeira série. Os dados foram cole-
tados por meio de entrevista semi-estruturada, digressões das crianças e observações e analisados por meio da análise do 
discurso e da microgênese. A teoria acima citada permite analisar com desconfiança o fenômeno de “aceleração”que, em 
linhas gerais, se constitui em um desenvolvimento não apenas físico, mas psíquico, intelectual, quando as oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento da criança vêm sendo relegadas a um segundo plano, pois os espaços escolares estão sendo 
cada vez mais higienizados e explorados, com a finalidade de conduzir as crianças a decorarem letras e a serem submetidas 
a sondagens com base em Ferreiro (1985) que, supostamente, constituir-se-iam recursos adequados na elaboração das hipó-
teses de escrita. A análise dos dados, ora apresentados, permite uma compreensão do que as crianças pensam e aprendem 
ao realizar o jogo de faz-de-conta apropriando-se, assim, da cultura humana e desenvolvendo a função simbólica da consci-
ência essencial para a apropriação da leitura e da escrita na infância. A Teoria Histórico-Cultural permite afirmar que o jogo 
de faz-de-conta, atividade principal dos 3 aos 6 anos de idade, não pode ser relegado a um segundo plano ou suprimido 
da rotina escolar. Nesse sentido, é importante reconceitualizar o jogo de faz-de-conta para que não seja didatizado com a 
finalidade de alfabetizar as crianças nem visto como um laisse fair, mas, para que seja entendido como atividade que, por 
sua relevância e complexidade, contribui para o pleno desenvolvimento infantil. Esses dados apontam para a necessidade 
de se pensar os tempos, espaços e as oportunidades bem como a atuação do professor no processo de complexificação do 
faz-de-conta. Apoio financeiro da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (SEESP). 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA, FUNÇÃO-SIMBÓLICA DA CONSCIÊNCIA,, CULTURA HUMANA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 20
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 02
TÍTULO: A CRANÇA COM LIMITAÇõES INTELECTUAIS E A ESCUTA DO TEXTO LITERÁRIO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: PONTUANDO ALGUMAS EVIDÊNCIAS
AUTOR(ES): NAZINEIDE BRITO, MARLY AMARILHA 
RESUMO: O texto apresenta um recorte de pesquisa de doutorado desenvolvida na linha Educação, Linguagens e Forma-
ção do Leitor, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
A pesquisa investiga a receptividade do texto literário pela criança com deficiência intelectual a partir da observação de uma 
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vivência literária no contexto escolar. Neste texto, em especial, focalizaremos as possibilidades que essa vivência apresenta 
na construção de um sujeito leitor/ouvinte de literatura em potencial quando entra em cena a criança com Síndrome de 
Down. Os dados da presente análise foram levantados a partir de observações e intervenções nos momentos de exploração 
de textos literários no período de outubro a dezembro/2008 numa das turmas do Núcleo de Educação Infantil/UFRN, 
na qual a referida aluna se encontrava matriculada. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados: Diário de Campo, 
roteiros de entrevistas e vídeogravações. As análises se fundamentam nos estudos de Amarilha (2001, 2006), Bettelheim 
(1990), Ginzburg (1989), Iser (1996), Luria (1990), Vygotsky (1984, 1993), dentre outros. Os resultados nos apontam que 
os sinais corporais, sons e/ou palavras emitidas pela criança investigada quando na leitura/contação de histórias, as ações 
desenvolvidas e narrativas construídas na interação com seus pares mais experientes - colegas, pesquisadora e professoras 
– confirmam a existência de uma leitora/ouvinte de literatura em potencial. Embora pouco se expressando verbalmente 
e apresentando limitado nível de atenção, seu olhar, seu corpo, seu sorriso, denunciava escuta, engajamento e rendição ao 
apelo da sonoridade das palavras e dos gestos da contadora/leitora da história. O estudo também nos indica que atentar 
para determinadas condições que garantam um clima favorável à leitura/contação de histórias ampliam as possibilidades 
de que qualquer criança – seja deficiente ou não – se experimente como leitora/ouvinte de literatura, usufruindo de sua 
riqueza e magia. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE LEITOR, SÍNDROME DE DOWN, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: OS CONCEITOS/CONCEPÇõES DE CRIANÇA E INFÂNCIA DE ACADÊMICAS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA
AUTOR(ES): NÁJELA TAVARES UJIIE, SANDRA REGINA GARDACHO PIETROBON 
RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo apresentar a análise realizada acerca das concepções/conceitos que aca-
dêmicas do curso de Pedagogia possuem sobre a criança e o período vivido pela mesma – a infância. Este estudo faz parte 
de um projeto denominado “Os saberes de professores da Educação Infantil: a questão da formação docente”, realizado 
em 2007-2008 com acadêmicas do curso de Pedagogia, na modalidade estudo de caso, com abordagem qualitativa. Dessa 
forma, foram realizadas entrevistas com acadêmicas do curso de Pedagogia de uma Universidade do interior do Paraná, no 
sentido de desvelar seus saberes (experienciais e profissionais), os quais são base para a prática educativa na Educação In-
fantil. A maneira como se compreende as crianças e a infância reflete-se na forma como o professor planeja, organiza suas 
práticas, relaciona-se com as crianças e brinca com as mesmas. Tal concepção, ao estudarmos na história da infância, tem 
oscilado entre pólos em que ora a consideram um “bibelot” ou “bichinho de estimação”, ora um “adulto em miniatura”, 
passível de encargos e abusos como os da negligência, do trabalho precoce e da exploração sexual. Essa indefinição trouxe 
como consequência, através das gerações, grandes injustiças e graves prejuízos em relação às responsabilidades conjuntas 
do Estado, da sociedade civil e da família sobre os cuidados de higiene, saúde, nutrição, segurança, acolhimento, lazer e 
constituição de conhecimentos e valores indispensáveis ao processo de desenvolvimento e socialização das crianças de 0 
aos 6 anos, embora atualmente se considere a criança como sujeito de direitos. Tendo em vista este cenário de conturbações 
é que buscamos trazer à tona os achados e discussões da presente pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCEITOS/CONCEPÇõES, CRIANÇA/INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: GESTÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DAS PROFISSIONAIS DOCENTES NOS ESPAÇOS 
E TEMPOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: POR UMA PEDAGOGIA DA INFÂNCIA
AUTOR(ES): PETERSON RIGATO DA SILVA, SIMONE PINTO DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho discutirá o papel do/a gestor/a na formação continuada das profissionais docentes no 
espaço da Educação Infantil e apontará as especificidades de organização e de formação em duas cidades do interior de 
São Paulo: Campinas e Piracicaba. Discutiremos a construção da Pedagogia da Infância nesses momentos de formação 
continuada, através de apontamentos sobre as teorias estudadas nos momentos de formação que ocorrem nas duas creches 
e pré-escolas em questão, bem como as teorias que sustentam a concepção da nossa proposta formativa. As duas experi-
ências revelam a influência dessa formação nas relações entre docentes, docentes-crianças e docentes-famílias, através do 
movimento reflexivo entre as vivências nos espaços e tempos do cotidiano da Educação Infantil, a formação continuada 
e a construção e reconstrução das práticas educativas, em outras palavras, o tripé vivências/formação/construção da 
Pedagogia da Infância são categorias imbricadas e co-relacionadas. A partir desses pressupostos, debateremos a idéia de 
que um dos papéis da equipe gestora da educação Infantil é justamente a formação continuada das profissionais docentes, 
assinalando a importância e necessidade desses momentos formativos para a construção da Pedagogia da Infância, uma 
pedagogia da escuta, das relações e do movimento. As teorias abordadas nesse trabalho partem da concepção da criança 
enquanto sujeito de direitos, capaz de múltiplas relações, portadora de história e produtora de culturas; e da Educação In-
fantil enquanto espaço em que as crianças produzem culturas coletivamente - as culturas infantis, expressam suas inúmeras 
linguagens, enfim, local de construção de conhecimentos de crianças e adultos.
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA, PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 

TÍTULO: MEMÓRIAS E VIDA ECOLAR: RELATOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL.
AUTOR(ES): PRISCILLA GOMES GUILLES MATTOS 
RESUMO: O presente trabalho fala de alguns movimentos da pesquisa “Por que o local? Um estudo sobre alfabetização 
patrimonial e a formação de professores da infância em São Gonçalo”, do qual faço parte como bolsista de Iniciação 
Científica. Busco apresentar algumas reflexões sobre o trabalho na escola Municipal de Educação Infantil Arca de Noé, no 
município de São Gonçalo. A pesquisa em tela é fruto de um trabalho investigativo, que busca articular pesquisa e formação 
enquanto possibilidade epistêmico-política no processo de formação inicial e contínua de professoras que atuam junto à 
infância. Discutir a formação dos professores implica em situá-la como fenômeno complexo, cujas contribuições efetivam-
se, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional docente. Nesse sentido, o trabalho a ser 
apresentado discute aspectos teórico-metodológicos da abordagem biográfica com autores como Nóvoa (1995), Freire 
(1996), Kramer (1996), no contexto da formação de professores como possibilidade de ampliação da dimensão formativa 
do grupo de docentes que compõe a pesquisa e que atua na escola de Educação Infantil Arca de Noé, da rede municipal. 
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Através das narrativas das docentes, venho investigando a visualização dos processos de transformação dos saberes do-
centes apreendidos durante seus percursos formativos e práticas pedagógicas, tal como se realizaram no passado e a sua 
relação com o presente, principalmente, no trabalho com as crianças. Venho percebendo, então, que compreender a relação 
da memória das professoras com as suas trajetórias profissionais é encontrar relações entre as pluralidades de identidades 
que atravessam toda uma vida e as constituem como indivíduos, a partir dos variados papéis que desempenham as suas 
trajetórias de mulher, filhas, mães e profissionais. Tal estudo tem me proporcionado compreender melhor como se dá o 
processo de constituição das “professoras da Infância”. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORA DA INFÂNCIA, MÉTODO AUTO-BIOGRÁFICO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: INFÂNCIA, MOMENTO PROPÍCIO PARA A CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO SIMBÓLICA
AUTOR(ES): ROBERTA ROCHA BORGES 
RESUMO: Atualmente, a creche constitui a primeira etapa da educação básica. Essa conquista deve-se ao fato de ser o pe-
ríodo de zero a três anos de grande relevância para o desenvolvimento ulterior do ser humano, já que a educação escolar da 
criança pequena contribui, em grande parte, para a construção de seus primeiros hábitos, de sua cognição, de seus esquemas 
motores e de suas primeiras relações sócio-afetivas. Sendo esse momento o início da construção cognitiva do bebê e da criança 
pequena e fazendo parte dessa construção a comunicação com o mundo físico e social, cabe ao professor de creche conhecer 
a gênese da função simbólica, para que possa colaborar para o desenvolvimento dessa manifestação. Sabe-se que o bebê já 
utiliza instrumentos como a imitação, a linguagem e jogos para se comunicar com o mundo físico e social, mas é por volta do 
segundo ano de vida que a criança poderá representar o passado e antecipar o futuro, por meio da imitação, do jogo simbólico, 
do desenho, da linguagem e da imagem mental. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões 
teóricas e práticas levadas a efeito no curso de Extensão Universitária da UNICAMP – “PRORPRE: Fundamentos teóricos 
e prática pedagógica I”, com a finalidade de orientar o trabalho dos professores de creche na construção da função simbólica, 
desde os seus primórdios até a criança completar três anos. Quando há a compreensão, por parte do professor, de que a função 
simbólica é construída e não ensinada, ele cria um ambiente favorável onde a criança pode, nas diferentes atividades planejadas, 
expressar o seu pensamento de forma criativa e avançar nessa forma de manifestação. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNÇÃO SIMBÓLICA 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: ERA UMA VEZ ALGUNS LIVROS...
AUTOR(ES): ROSA CECÍLIA DUARTE DOS SANTOS BAHR 
RESUMO: Este trabalho procura mostrar como conseguimos ampliar o acervo de obras literárias de qualidade no Cen-
tro de Educação Infantil Marlise Strittrhordst Theiss , situado no município de Blumenau -SC, atendendo 60 ( sessenta ) 
crianças de 02 ( dois ) a 05 ( cinco ) anos .Sendo que no mês de fevereiro de 2008 quando iniciamos nosso trabalho neste 
espaço existiam apenas 05 ( cinco ) obras e no final do ano tínhamos um acervo com mais de 300 livros de qualidade. Além 
das obras literárias adquiridas, muito foi conseguido com relação ao espaço físico, que além de ser inadequado para atender 
crianças ( uma casa adapatada) as salas eram decoradas com pinturas esteriotipadas ocupando praticamente quase todas as 
paredes, deixando o ambiente muito carregado para crianças e adultos que circulavam diariamente. O espaço externo, além 
de pequeno para a quantidade de crianças, era forrado de brita, dificultando o contato com a areia, verde e o próprio cami-
nhar das crianças. Uma turma desenvolveu um projeto de arborização da parte externa, que trouxe um pouco de harmonia 
e beleza, com canteiros de flores. Enfrentamos uma enxurrada e uma grande enchente, o que nos levou a mudar de espaço 
físico, e ficar um bom tempo sem atendimento às crianças. Após esses acontecimentos percebemos que uma das únicas 
ações que persistiu foi a leitura de histórias e seus desdobramentos junto as famílias.
PALAVRAS-CHAVE: AMPLIAR, ACERVO, QUALIDADE 

TÍTULO: ESCRITA E FORMAÇÃO DO EDUCADOR INFANTIL
AUTOR(ES): ROSELI GONÇALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é estudar o sentido das produções escritas sobre o trabalho pedagógico no 
contexto das funções que ocupam Educadoras Infantis, avaliando a função reflexiva ou protocolar e sua possibilidade de 
intermediar o processo de formação continuada em serviço. Nossa experiência foi conduzida pela hipótese de que a media-
ção da escrita na ação pedagógica cotidiana pode contribuir para que o educador, individual ou coletivamente, compreenda 
melhor seu trabalho, tornando-o mais consciente e possibilitando um processo de reflexão que conduza a outra dimensão 
do trabalho, com a percepção clara do contexto em que atua. Verificou-se ao longo do trabalho que não é o uso em si da 
linguagem escrita como mediação da ação pedagógica que conduzirá o trabalhador da Educação Infantil a outra dimensão 
do seu próprio trabalho, a uma percepção clara do processo em que se encontra. Avançando no estudo da hipótese levan-
tada, essa carrega suposições comumente aceitas, mas pouco claras da prática do uso da linguagem escrita pelo docente 
em serviço, e que venha a proporcionar reflexão e nova compreensão do mundo. A ação reflexiva pode revelar conflitos, 
mas estes só terão condições de serem detonados pelo acesso a conhecimentos estabelecidos e pela produção de novos 
conhecimentos, conquistando seu lugar no jogo de poder, ou seja, lugar político – que pode ser disfarçado por uma relação 
hierárquica internalizada pelo educador. Pelo investimento de poder na origem da escrita e crescente sofisticação deste 
investimento, apesar das outras possibilidades que a escrita trouxe ao pensamento, há a tendência de valorizar a educação 
para subordinação ao modelo social e econômico. A principal questão que surge é se a linguagem escrita da Educadora 
Infantil, que pergunta e busca respostas, intermedeia um processo de reflexão que favoreça sua formação continuada em 
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serviço, num sentido emancipador.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS 

TÍTULO: QUE ESPAÇO É ESSE QUE ROMPE COM AS DATAS COMEMORATIVAS?
AUTOR(ES): ROSEMARI FORMENTO BONICKOSKI 
RESUMO: Que espaço é este? Tem Menina Bonita do Laço de Fita e não tem coelho da páscoa. Tem Villa Lobos e não 
tem papai Noel. Que tem bosque, barro, água, fogo, festa das tradições, festa da família, café com leitura, biblioteca, livro da 
vida e jornal. Espaço de infância que olha pra criança, para o adulto vivenciando situações significativas desafiadoras am-
pliando conhecimentos de mundo. Com vista a um trabalho de qualidade na educação infantil é importante pensar sobre 
uma concepção de infância que respeite as crianças como sujeitos de direitos. Ao refletir nestes aspectos realizou-se uma 
pesquisa com as famílias a fim de conhecer suas especificidades e sintetizar o Projeto Político Pedagógico da Instituição, que 
já tinha como foco as crianças e suas linguagens. Com a necessidade de avançar e valorizar os projetos de trabalhos realiza-
dos e respeitar a heterogeneidade cultural e religiosa da comunidade foi necessário romper com as datas comemorativas e 
festas de cunho religioso . Nesta busca da fundamentação teórica do projeto, uma das bases foi a Constituição Federal que 
deixa claro o estado laico, que não prioriza uma determinada religião. Temos também uma questão mercadológica dentro 
de uma sociedade consumista em que a mídia impõem valores, dita conceitos. Nós profissionais da educação temos que ter 
claro o nosso papel pedagógico e a concepção de infância para qual planejamos.
PALAVRAS-CHAVE: DATAS COMEMORATIVAS, CULTURA, PROJETO DE TRABALHO 

TÍTULO: ANALISANDO RELAÇõES ENTRE POESIA E SENSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): ROSEMEIRE APARECIDA TREBI CURILLA, EMILIA FREITAS DE LIMA 
RESUMO: O presente trabalho traz um recorte da pesquisa que resultou em trabalho de conclusão do Curso de Pós-
Graduação latu sensu em Educação Infantil e Gestão Escolar da Universidade Federal de São Carlos. O estudo em questão, 
concluído em 2006, teve como enfoque a poesia na Educação Infantil e foram analisadas relações entre poesia e sensibili-
dade. A pesquisa foi desenvolvida com a participação de vinte e quatro professoras (não houve professores) responsáveis 
pelas classes de crianças de seis anos de idade de dez Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) da cidade de São 
Carlos - SP, durante os meses de outubro e novembro de 2005. Os resultados indicaram que o contato e a sensibilidade do 
educador na relação com a poesia define se ele apresentará a poesia para os seus alunos e a forma de trabalhá-la em sala de 
aula. Somente duas professoras, representando 8% do número total de professoras participantes da pesquisa, indicaram 
que o objetivo, ao trabalharem poesia em sala de aula, é educar a sensibilidade. A pesquisa, constatou, ainda, que a grande 
preocupação da escola, seja ela de Educação Infantil, de Ensino Fundamental ou Médio é a transmissão de conteúdos e 
nas EMEIs de São Carlos participantes da pesquisa não parecia ser diferente. As professoras favoreciam o contato com a 
linguagem poética às crianças de seis anos, mas aleatoriamente, quando surgia a oportunidade e de acordo com o interesse 
de cada educadora, não de uma forma planejada, fazendo parte do currículo escolar. Portanto, muitas crianças ficaram sem 
ter essa experiência. Defendemos que a poesia deve estar presente, deve ser vivenciada pelo ser humano desde a Educação 
Infantil, pois as crianças terão intimidade com a linguagem poética se os seus educadores gostarem de poesia e se eles 
alimentarem a sua própria sensibilidade por meio da leitura de textos poéticos. 
PALAVRAS-CHAVE: POESIA, SENSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: DISCUTINDO PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): SALETE RODRIGUES DA SILVA 
RESUMO: DISCUTINDO PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - Salete Rodrigues da 
Silva - SETREM - RS O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa de inspiração etnogáfica, realizada como trabalho 
de conclusão do Curso de Especialização em Educação Infantil e Alfabetização da Sociedade Educacional Três de Maio 
(SETREM) - RS. O objetivo da pesquisa foi o de problematizar as práticas de letramento no cotidiano da Educação Infan-
til, através da observação em sala de aula de duas turmas com cinco anos de idade, sendo uma da rede privada de ensino 
e outra da rede municipal de ensino, no intuito de : a) analisar as propostas envolvendo a leitura e escrita; b) entrevistar as 
docentes para conhecer o modo como as mesmas organizam as suas práticas em sala de aula e de como justificam os efeitos 
do trabalho realizado; c) entrevistar as crianças para saber a opinião das mesmas a respeito das atividades desenvolvidas nas 
aulas. Portanto, através da pesquisa é possível destacar a importância de problematizarmos as atividades envolvendo leitura 
e escrita desenvolvidas no cotidiano das salas de aula de Educação Infantil, identificando, assim, quais são os saberes que 
norteiam essas ações e como eles se articulam nas práticas pedagógicas das professoras, para que desse modo possamos 
propor situações significativas que realmente possibilitem os usos sociais da língua materna.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, PRÁTICAS, EDUCAÇÃO INFANTIL 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: LL 08

TÍTULO: GÊNEROS ORAIS DA INFÂNCIA E AS POSSIBILIDADES DE INGRESSO NA LÍNGUA 
ESCRITA
AUTOR(ES): SHEILA OLIVEIRA LIMA 
RESUMO: Os repertórios da oralidade lúdico-poética, aquele vasto arquivo de textos que a criança põe em funcionamen-
to para brincar, antes, na rua e, atualmente, na escola, são de vital importância para uma entrada bem sucedida na cultura 
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escrita. Vários exemplares dessa tipologia textual dialogam com os diversos gêneros da cultura escrita e funcionam como 
matrizes que favorecerão, posteriormente, o momento da aprendizagem da leitura/escrita. Nossas pesquisas, apoiadas em 
teorias que buscam um diálogo entre as áreas da psicanálise, da linguística e da educação, observam vários casos em que o 
trabalho focado a partir de uma expansão dos conceitos de língua e de escrita pode resultar em situações de aprendizagem 
mais significativas. O uso dos diversos gêneros da oralidade lúdico-poética, entretanto, não é novidade, principalmente na 
educação infantil. O que nos parece fundamental, porém, é a concepção de que tais jogos linguageiros operam a partir 
de estruturas do inconsciente, o que faz com que boa parte das crianças faça uso de tais jogos quase que naturalmente, 
aplicando na oralidade um saber linguístico fundamental para sua entrada na escrita. Esse saber, que implica uma produ-
ção escrita imaterial, sem registro gráfico, pode ser compreendido como uma primeira situação de lida com os elementos 
fundamentais para a efetiva entrada na escrita/leitura. Nossa proposta, portanto, procura sugerir a criação de currículos 
e de situações de ensino/aprendizagem que compreendam tais jogos linguageiros de forma orgânica, isto é, articulando 
momentos de uso da oralidade e do contato sistemático com materiais de leitura (sobretudo literária), efetivando, assim, um 
convívio mais complexo com as diversas possibilidades de expressão da língua materna.
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, INCONSCIENTE, LEITURA 

TÍTULO: A BRINCADEIRA NA INTERAÇÃO ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS: VIVÊNCIAS DAS 
MONITORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): SILMARA HELENA ALVARES 
RESUMO: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2008 em uma creche da rede pública 
do município de Campinas, feita como Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em Pedagogia da Faculdade de 
Educação da Unicamp. A pesquisa teve como objetivo observar as práticas das monitoras de educação infantil contratadas 
em caráter emergencial pela prefeitura sob o regime da CLT. Em meio a esta pesquisa, percebeu-se a brincadeira como 
uma das diversas linguagens utilizadas pelas crianças pequenininhas, que ainda não se expressam através da linguagem oral 
e escrita. Essa forma de comunicação através das brincadeiras foi constatada não só na interação com as crianças, mas, 
também, com os adultos. As novas contratadas pelo governo municipal, sem experiência no trabalho com as crianças de 
creche, viram nas brincadeiras uma nova forma de vivenciar o trabalho pedagógico, uma alternativa para quem nada co-
nhecia sobre Educação Infantil. Através de minhas experiências como monitora de educação infantil do processo seletivo 
e das experiências vividas pelas minhas colegas constatatou-se o quanto o brincar é esquecido pelos adultos quando intera-
gem com os pequeninos. Muitos profissionais docentes priorizam a interação feita entre as crianças e se esquecem que as 
brincadeiras entre crianças e adultos enriquecem o relacionamento entre ambos. “Uma atitude muito disseminada entre os 
adultos é considerar com pequeno interesse o mundo da imaginação infantil, principalmente porque os próprios adultos 
subvalorizam sua imaginação” (GHEDINI, 1998, p.209) Portanto, o objetivo deste trabalho é ressaltar a importância da 
brincadeira como linguagem e trazer à discussão a “dimensão brincalhona” citada nos trabalhos de Ghedini e tão esquecida 
por muitos docentes. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS INFANTIS, BRINCAR, CRECHE 

TÍTULO: EXPRESSIVIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ANÁLISE NA PERSPECTIVA WALLONIANA
AUTOR(ES): SILVIA ADRIANA RODRIGUES 
RESUMO: O presente texto expõe os resultados da investigação acerca das manifestações afetivo/emocionais de crian-
ças na primeira infância em contextos coletivos. Tendo como objeto as manifestações afetivo-emocionais nas interações 
criança-criança estabelecidas no contexto educativo e apoiando-se na teoria psicogenética walloniana, buscou-se examinar 
as interações criança-criança objetivando: apreender os tipos de manifestações afetivo-emocionais individuais que ocorrem 
no contexto educativo, examinar os recursos expressivos utilizados nas interações, além de apontar e refletir sobre possíveis 
direções que propiciem um ambiente produtivo e satisfatório para o desenvolvimento da criança. O estudo, com nuances 
etnográficas, teve como participantes crianças na faixa etária entre um e três anos, de um agrupamento de berçário II de 
uma instituição de educação infantil de Presidente Prudente-SP, onde foram realizadas observações assistemáticas no ano 
de 2008. Foram selecionados e analisados 15 episódios interativos, nos quais se verificou a exuberância expressiva das crian-
ças. Notou-se que os recursos expressivos que marcam o período de oposição ocorrem mais precocemente do que postula 
a teoria walloniana, confirmando que as características e os estágios de desenvolvimento importantes para a formação do 
ser humano não são demarcados pela idade cronológica, mas pelas experiências vivenciadas individualmente. Foi possível 
ainda corroborar as teorias que apontam para o fato de o processo de desenvolvimento infantil se realizar nas interações, 
que objetivam não só a satisfação das necessidades básicas, como também a construção de novas relações sociais, e que a 
interação criança-criança representa um espaço promotor do desenvolvimento, fortalecendo a idéia de que as crianças são 
interlocutoras ativas e protagonistas de seu desenvolvimento. Assim, reitera-se o importante papel desempenhado pelas 
instituições de educação infantil no sentido de garantir que as interações em seu interior se pautem na qualidade, a fim de 
ampliar o horizonte da criança e levá-la a transcender sua subjetividade e inserir-se no social.
PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÃO CRIANÇA-CRIANÇA, MANIFESTAÇõES AFETIVAS, TEORIA WALLONIANA 

TÍTULO: MÚSICAS, CRIANÇAS E MULTIPLICIDADE DE SENTIDOS
AUTOR(ES): SILVIA CORDEIRO NASSIF SCHROEDER, JORGE LUIZ SCHROEDER 
RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo investigar as relações de sentido que as crianças pequenas constroem em 
relação às músicas. Para isto, partimos de duas premissas iniciais. Primeiro, tomamos a música como produção cultural, ou 
seja, consideramos que a música é, antes de tudo, um evento coletivo. Como consequência, consideramos que é necessário 
levar em conta os vários usos e funções, bem como os modos de perceber, interpretar e produzir músicas instalados numa 
mesma coletividade, seja ela uma sociedade, uma comunidade, um grupo ou uma classe de escola. Em segundo lugar, 
consideramos que existem várias imbricações que os sentidos musicais mantêm com outras linguagens, como é o caso 
da palavra, da imagem e dos movimentos, nas várias instâncias do desenvolvimento humano (afetiva, motora, cognitiva). 
Com base nessas premissas, pretendemos investigar, numa primeira etapa da pesquisa de campo, como são esses variados 
sentidos musicais perpassados por trajetórias de produção e compreensão diferentes (preferências, gostos etc.) e, numa 
segunda etapa, tentaremos colecionar indícios de como os sentidos musicais vão sendo construídos pelas crianças pequenas 
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através do contato com as músicas. A pesquisa de campo vem sendo desenvolvida em dois contextos educativos distintos: 
uma Escola de Educação Infantil pública da cidade de Campinas e uma Escola de Educação Infantil privada da cidade de 
Ribeirão Preto. Com esta investigação pretendemos contribuir para o desenvolvimento da educação musical tendo como 
meta sua presença efetiva na educação infantil.
PALAVRAS-CHAVE: MÚSICA, SIGNIFICAÇÃO, CULTURA 

TÍTULO: TEMPOS DE APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA
AUTOR(ES): SIMONE BERLE 
RESUMO: A pesquisa Experiência poética e aprendizagem na infância, na intenção de fundamentar a inseparabilidade en-
tre corpo, imagem e palavra nos processos de aprendizagem das crianças, investiga através da literatura e das artes plásticas 
outros modos de abordar como as crianças aprendem a estar em linguagens. O estudo interroga a concepção pedagógica de 
adquirir ou “apreender conhecimentos” para contrapor o ato de decifrar e interpretar a coexistência no mundo através de 
diferentes modos de significar o vivido. Tal afirmação sustenta-se nas concepções de imaginação criadora em Bachelard e 
de corpo operante em Merleau-Ponty, no conceito de experiência em Larrosa (2002) e poética em Valèry (1999). Para negar 
que as crianças são cognitivamente deficitárias em relação aos adultos, interrogo concepções de aprendizagem pautadas 
pela ordem linear cronológica que toma o adulto como referência do percurso temporal a ser seguido pela criança (KAS-
TRUP, 2000). Discutir a dimensão temporal das aprendizagens na infância implica reivindicar que a educação considere 
com mais atenção a trajetória singular que exige tempo para que o corpo assuma seu ritmo no coletivo. Bachelard (1989) 
considera a imaginação em ato enquanto produto do ser tomado em sua atualidade, em que o passado não é relevante, o 
que conta é sua atualização. Assim, os processos de aprender a estar em linguagens emerge como aprendizado que perma-
nece em nosso corpo, permitindo significar o que somos e o que vivenciamos no mundo. A trajetória que percorremos, 
aliada ao que nos acontece, exige escolhas e essas são definidas pela configuração temporal desse percurso no coletivo. 
Nesse sentido, podemos afirmar que as experiências das crianças, em relação ao adulto, dizem respeito a temporalidades 
diferentes. As crianças ainda não sabem o que podem vir a saber. O espaço entre experienciar e vir a saber é o espaço não 
linear, não cronológico da coexistência virtual. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, LINGUAGENS, TEMPORALIDADE 

SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM PROJETO DE ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): SIMONE CRISTINA DO COUTO FURQUIM 
RESUMO: O projeto de artes, tendo como tema principal auto-retrato, foi desenvolvido com uma turma de crianças 
multi-etária (três a seis anos de idade). Observando a necessidade de se conhecerem melhor (a si próprios e ao outro) 
para interagirem entre si com maior respeito às diferenças, o objetivo principal desse projeto era trabalhar a identidade das 
crianças através de diferentes linguagens, tendo a arte como norteadora. Outra característica predominante dessa turma era 
o desinteresse das crianças pela atividade de desenho. Buscou-se trabalhar essa linguagem como forma de expressão das 
mesmas, resgatando o prazer pela atividade. Conversamos sobre o que é um auto-retrato e observamos vários exemplos de 
artistas, em diferentes linguagens. Além das obras, as crianças também se interessaram pelas histórias de vida e trajetórias 
de alguns artistas. A partir dessas obras as crianças aprenderam que o artista utiliza-se de sua arte para transmitir às pessoas 
o que está sentindo ou pensando. As crianças foram fotografadas e começaram a produzir seus auto-retratos, utilizando o 
espelho e a fotografia. Pesquisamos em livros, revistas e jornais histórias e imagens de pessoas expressando seus sentimen-
tos. A partir de então, as crianças quiseram ser fotografadas novamente, cada uma escolhendo sua expressão preferida. Em 
seguida, fizeram o desenho de seu auto-retrato expressivo. Cada um escreveu uma ficha sobre o que o fazia sentir raiva, 
medo, alegria, etc. Também discutimos e escrevemos listas de preferências das crianças. Pensando sobre essas respostas, as 
crianças foram incentivadas a falarem sobre si mesmas e, ao mesmo tempo, a conhecerem mais sobre as outras pessoas do 
grupo, construindo suas auto-imagens e marcando suas particularidades. Outro aspecto importante desse projeto foi ver o 
crescimento das crianças em seus desenhos, que se tornaram ricos em detalhes e muito expressivos.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, IDENTIDADE, ARTE 

TÍTULO: A PEDAGOGIA COMO ATIVIDADE DE CO-PRODUÇÃO: REFLEXõES SOBRE A 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA QUE BUSCA RESPEITAR AS DIFERENÇAS.
AUTOR(ES): SÍLVIA HELENA PEZZIN VEZALLI, LUCIENE MASTRANDREA, ZIRLENE 
SCARDOVELLI 
RESUMO: Esta apresentação tem como objetivo narrar nossa experiência como professoras de uma escola pública 
municipal de educação infantil de Campinas, com alunos de 02 a 06 anos. Construímos nossa prática partindo dos pres-
supostos teóricos de Vigotski e Freinet. Tentamos articular uma prática de co-construção do conhecimento, em que, o 
currículo emerge do trabalho com as crianças. E, de acordo com o interesse delas, é que vamos delineando um projeto 
de trabalho, garantindo a participação de todos, cada um contribuindo com o que está ao seu alcance. O planejamento é 
flexível, as crianças são ouvidas e participam na tomada de decisões. Professores, monitores e alunos se fazem sujeitos de 
seu processo, passando de colaboradores a co-produtores. O que fazemos não tem nada de tão espetacular e inovador, 
muito pelo contrário, buscamos a simplicidade e as condições de trabalho nem sempre são as mais adequadas, no entanto 
o que diferencia nosso fazer pedagógico está na relação que estabelecemos com nossos alunos. Nessa relação onde nos 
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colocamos como co-produtores de conhecimentos, construtores de uma relação de respeito mútuo às diferenças, na qual 
professor e alunos aprendem juntos numa relação horizontal que permeia o diálogo para a superação das dificuldades do 
grupo. Essa prática pedagógica tem contribuído para algumas mudanças significativas na escola com relação ao trabalho 
com as chamadas crianças com necessidades especiais. Na verdade não buscamos a inclusão, pensamos no respeito às 
diferenças e ao diferente. Para nós, como já disse Paulo Freire, todos já estão de certa forma incluídos na sociedade, porém, 
ainda muitos se encontram marginalizados. Acreditamos numa educação que privilegie o diálogo, a escuta, a comunicação. 
Ao escutar o outro, aprendo a falar com ele, a conviver, a respeitar.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, DIFERENÇAS, RELAÇÃO 

TÍTULO: SUJEITO E LINGUAGEM: SENTIDOS SOBRE ESCOLA E JOGOS NA PRODUÇÃO 
INFANTIL
AUTOR(ES): SORAYA MARIA ROMANO PACÍFICO 
RESUMO: Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de filiação francesa (AD), o objetivo deste tra-
balho é analisar os sentidos que as crianças constroem sobre a escola e sobre os jogos eletrônicos, a fim de que possamos 
compreender os significados que as atividades escolares e as brincadeiras/jogos têm para elas, o que nos possibilitará pensar 
em algumas contribuições para que as linguagens trabalhadas no contexto escolar tornem-se mais significativas. A metodo-
logia consistiu na discussão da professora com seus alunos, de uma 3ª série EF (sujeitos desta pesquisa) sobre sentidos de 
escola e de jogos; após a discussão, os alunos produziram textos escritos sobre os temas discutidos. Buscamos, por meio de 
análises das produções escritas, compreender o modo como os sujeitos discursivizam tais sentidos, pois julgamos relevante 
investigar como as crianças, ocupando a posição discursiva de sujeitos-alunos usam a linguagem para falarem da complexa 
relação que mantêm com a escola e com aquilo que está além do contexto escolar. De acordo com a Análise do Discurso, 
temos que o sujeito não é homogêneo; ao contrário, é dividido, heterogêneo; por isso, ele pode ocupar várias posições para 
produzir seus discursos. Os sentidos tecidos pelos sujeitos marcam a escola falada como obrigação, como lugar onde se 
deve estar; já os jogos e as brincadeiras são discursivizados como alegria, liberdade, em que a identificação do sujeito com 
tais sentidos é explícita, como é implícita e nebulosa a (des)identificação do sujeito com a escola. Sabemos que, muitas 
vezes, as crianças são faladas, mas não podem falar de si, de seus pontos de vista. Se a escola não dá voz aos alunos e fala 
por eles, consideramos que as linguagens empregadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental não levam em conta o 
sujeito-criança e silenciam as relações que se estabelecem além dos muros escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS, SUJEITO, ESCOLA 

TÍTULO: RELEITURA DE OBRAS DE ARTE: OBSERVAR, LER, RECRIAR – CONSTRUINDO UMA 
NOVA ARTE
AUTOR(ES): SUELI HELENA DE CAMARGO PALMEN 
RESUMO: A comunicação a ser apresentado focaliza o trabalho realizado numa turma de Agrupamento III da Rede 
Municipal de Educação de Campinas/SP, cujo tema gerador é a “Releitura de obras de arte”, partindo da apreciação e da 
leitura de imagens com o objetivo de proporcionar as crianças o estabelecimento de relações com o seu universo cultural, 
com outras culturas e com as diferentes formas de expressão e de linguagem. A arte da criança desde cedo sofre influência 
do seu universo cultural e seu repertório artístico vai se construindo a partir das suas vivências, do seu acesso à TV, a revis-
tas, livros e mesmo das construções artísticas de outras crianças. O adulto influencia neste contexto por meio dos materiais 
que oportuniza para o acesso, mediando a construção da cultura infantil e a ampliando o repertório de conhecimentos e 
de linguagens da criança, lembrando que a expressão artística é dessas Linguagens. Ao falar sobre a obra de arte observada, 
a criança amplia sua linguagem, conhece a história do artista e de sua obra, o que contribui de maneira significativa para 
a construção do conceito de história, para o conhecimento de si e do outro. O objetivo deste trabalho é criar um espaço 
que possibilite o contato com variadas formas de artes, explorando a expressão de habilidades artísticas, capacidade de 
observação e de leitura partindo das imagens. O registro deste projeto foi realizado por meio de fotografias do processo 
de produção das crianças em relação às obras de arte observadas e através da produção coletiva de textos sobre os artistas 
pesquisados. A releitura é realizada de várias formas, ou seja, uma tela pode se tornar uma escultura, uma maquete, enfim, 
pode se tornar tridimensional, dando origem a uma nova arte - personalizada, superando a cópia da obra observada. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, ARTE, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: A RELAÇÃO DO BRINCAR E A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA TEÓRICA DE LEMOS. 
AUTOR(ES): TACIANA MARIA DE VASCONCELOS BRISSANT 
RESUMO: Não é de hoje que o brincar vem sendo objeto de estudo de diversas ciências, dentre as quais podemos des-
tacar a Educação, a Psicologia, a Psicanálise e a Fonoaudiologia. Percebemos a importância que os estudiosos atribuem ao 
brincar, não só no contexto da afetividade, mas como subsídio para compreender o processo de como a criança, através 
do brincar, adquire a linguagem e se constitui enquanto sujeito. A utilização do brincar nas séries iniciais por parte dos pro-
fessores pode fornecer recursos para promover a aprendizagem, visto que estimula a cognição e a sociabilização. Portanto 
o nosso objetivo para esta comunicação é: Apresentar a relação existente entre o brincar e a constituição da linguagem na 
perspectiva teórica de Claúdia De Lemos. Metodologia: Com a utilização do brincar, mostraremos que a criança adquire 
juntamente com a linguagem conhecimentos em outras áreas relacionadas com a aprendizagem. Resultados: Verificamos 
que nesta perspectiva a criança adquire a linguagem através de uma cadeia linguística na qual ela ocupa posições e não mais é 
vista como estágios estanques de desenvolvimento e que o brincar consolida esse processo. Além disso, o “erro” produzido 
pela criança tem uma significação de tentativas de acerto no processo de aquisição da linguagem. Conclusão: O brincar é 
um instrumento indispensável para favorecer o processo de desenvolvimento global da criança.
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR, LINGUAGEM, APRENDIZAGEM 
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SESSÃO - LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Congregação

TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DE BEBÊS EM PRÁTICAS DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
NA CRECHE
AUTOR(ES): TACYANA KARLA GOMES RAMOS, ESTER CALLAND DE SOUSA ROSA 
RESUMO: A criança do berçário pode ampliar suas capacidades linguísticas e desenvolver atitudes leitoras em situa-
ções comunicativas e expressivas mediadas pela literatura. Apoiados numa perspectiva walloniana, o movimento pode ser 
apontado como um dos recursos que o bebê utiliza para expressar suas necessidades, disposições internas e evidenciar 
sua participação em práticas leitoras. Neste estudo, as observações foram alçadas de um conjunto de relatos de práticas 
pedagógicas desenvolvidas no berçário de uma creche pública de Recife, coletados num curso de formação continuada. As 
crianças participantes tinham idades entre 08 e 13 meses. A professora organizou sequências didáticas que entrosaram as 
crianças no fluxo de situações leitoras, compondo com o grupo infantil um repertório de estratégias de engajamentos com 
a narrativa, mostrando-se atenta aos sinais comunicativos dos bebês que ela interpretou como sendo a emissão de comen-
tários e apreciação literária. Apesar dos bebês não utilizarem a comunicação verbal, eles são responsivos às manifestações 
comunicativas do parceiro em ocasiões de leitura por meio de vocalizações, sorrisos, olhares e ajustes corporais que tradu-
zem emparelhamento de intenções à situação proposta pela professora. Reflete-se sobre a possibilidade de que a literatura, 
interpretada numa situação sociointerativa, propicie um contexto de apreensão e compartilhamentos de significados que 
insira a criança em práticas discursivas por meio das quais ela expressa disposições emocionais e cognitivas, em resposta às 
pistas fisionômicas, posturais, entonacionais e outros sinais comunicativos advindos do parceiro, desvelando a dimensão 
expressiva de seus atos que comunicam sua participação em práticas leitoras na creche. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, COMUNICAÇÃO DE BEBÊS, CRECHE 

TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL, MÚSICA E VISÃO DE MUNDO: A TEORIA E A PRÁTICA
AUTOR(ES): TALITA CRISTINA SANCHES 
RESUMO: A presente pesquisa visa compreender e explicar o valor que a música possui quando trabalhada na educação infantil. 
Propomo-nos saber qual a importância que ela tem para os professores da educação infantil, se é utilizada em suas aulas e, se o é, 
de que forma é organizado esse trabalho. Procura-se analisar as múltiplas linguagens que a música possui, entendendo-se que esta 
última constitui uma forma de comunicação com o mundo, permitindo, assim, que a criança que tem contato com ela desde cedo 
no âmbito escolar desenvolva uma visão de mundo mais ampliada desde o início de sua alfabetização. Entende-se também que, 
assim como a alfabetização e o letramento, a música precisa ir além de o simples escutar. O indivíduo alfabetizado musicalmente 
é capaz de compreender aquilo que o rodeia, atribui significados em relação à música que está ouvindo, interpreta não somente a 
letra da música, mas sim o que o seu som pode transmitir. A pesquisa foi realizada com o auxílio de levantamentos bibliográficos, 
entrevistas e observações em sala de aula, com atenção especial para a utilização da música na educação infantil, por parte dos pro-
fessores. Os dados foram coletados junto a esses últimos por meio de questionário/entrevista, em Centros de Educação Infantil 
da região central e periferia de Londrina. Os resultados apontam para um diferencial no comportamento dos alunos quando a 
música tem espaço e é trabalhada com outros conteúdos escolares. Esperamos, com este estudo, contribuir com pesquisas na área, 
bem como oferecer elementos de reflexão para os profissionais que atuam na área delimitada. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO MUSICAL, MÚSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL, DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

TÍTULO: A POLÍTICA DE CONVÊNIOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHES 
COMUNITÁRIAS DE SÃO GONÇALO-RJ E SUAS IMPLICAÇõES NO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. 
AUTOR(ES): TATIANA GONÇALVES COSTA 
RESUMO: Esta comunicação apresenta alguns resultados de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no muni-
cípio de São Gonçalo-RJ e tem por objetivo analisar as repercussões da política de convênios entre poder público e creches 
comunitárias no direito à educação infantil na cidade, buscando perceber os embates entre esses segmentos e as contradi-
ções que permeiam essa relação. As instituições comunitárias de São Gonçalo são consideradas, nesse estudo, importante 
segmento do poder local (Lesbaupin, 2000; Nunes, 2003), dada a influência que exercem sobre as políticas educacionais 
do município. Através da análise de dados estatísticos, fontes documentais, entrevistas com integrantes da Secretaria de 
Educação da cidade e com representantes do movimento Articulação de Creches Comunitárias de São Gonçalo, além de 
observações realizadas em uma das instituições comunitárias do município, busca-se perceber as possibilidades e limitações 
da manutenção dessa política. Partindo das contribuições de autores como Tiriba (1997) e Cunha (2001), defende-se a 
ideia de que a articulação e o necessário diálogo entre o poder público e os movimentos sociais locais não devem resultar 
em formas de ampliar o atendimento em creches sem que haja a proporcional elevação dos investimentos públicos neste 
segmento, constituindo uma espécie de “expansão a baixo custo” nem ser utilizada como forma de atenuar as pressões por 
serviços públicos ou como estratégia de cooptação das lideranças desses movimentos sociais. Reafirma-se, dessa forma, a 
educação infantil como um direito das crianças e um dever do Estado.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, MOVIMENTOS SOCIAIS, DIREITO À EDUCAÇÃO 

TÍTULO: TRAJETÓRIA DE ALFABETIZAÇÃO EM LINGUAGENS INFANTIS: A EXPERIÊNCIA 
DE SER PROFESSORA E AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM BEBÊS- AGRUPAMENTO I 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS)
AUTOR(ES): THAÍS CHRISTINECHAGAS DE OLIVEIRA 
RESUMO: Esse trabalho surge da intenção de compartilhar o desafio de ser professora e agente de educação infantil 
com bebês- os erros e acertos, as dúvidas e buscas por informações e principalmente as descobertas dessa trajetória de 
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formação continuada. O primeiro impacto vivido com a nova experiência (professora de bebês-2008) foi a sensação de 
viver um constante monólogo ao trabalhar com crianças que ainda não se comunicam através da fala. Nessa fase, o trabalho 
que desenvolvia pretendia obter “produtos“ das atividades, junto às crianças, para dar retorno aos seus pais. Minhas ações 
estavam centradas nos adultos e não nas crianças com as quais trabalhava. Foi necessário, portanto, reconstruir minha visão 
sobre a pequena infância, a educação infantil e especificamente sobre bebês. Consciente dessa necessidade, busquei através 
de pesquisas acadêmicas sobre educação infantil, sobre infância e até mesmo em produções da área médica sobre o desen-
volvimento de crianças de 0 a 2 anos, a sensibilização que precisava para estar junto às crianças diariamente, percebendo 
suas potencialidades e desejos e buscar novas maneiras de interagir e me comunicar com elas. E adentrei no universo dos 
bebês quando notei que eles se expressam a todo instante através das múltiplas linguagens infantis e que tem muito a dizer 
(sem ou com palavras) e mostrar, registrar (sem ou com grafismo). À medida em que me sensibilizo e me alfabetizo em lin-
guagens infantis através das experiências vividas como professora e atualmente como agente de educação infantil que atua 
com bebês, tenho a possibilidade de oferecer novas descobertas e oportunidades que realmente dão a eles prazer. Pretendo 
compartilhar neste trabalho algumas dessas experiências, através de fotos e registros escritos do trabalho desenvolvido em 
2008 como professora e no início de 2009 como agente educação infantil que atua com crianças de 0 a 2 anos. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS INFANTIS, TRABALHO COM BEBÊS, PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

TÍTULO: A ESCOLA , A CRIANÇA E A FAMÍLIA NUM PROJETO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): VILMA DE LOURDES CAMPOS 
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido no Cemei 10 (Centro Municipal de Educação Infantil) que é formado pelas 
Emeis “Meu Pequeno Mundo” e “Zuleika H. Novaes”, situados no Distrito de Sousas, Campinas. Essas Emeis recebem 
para participar do processo educativo, em média, 158 crianças de 0 a 5 anos sendo 89 meninos de 3 a 5 anos de idade e 
69 meninas nesta mesma faixa etária. Por estarem as Emeis situadas na região da APA (Área de Proteção Ambiental de 
Campinas) e às margens do Rio Atibaia e, não só por isso, mas como um elemento forte na investigação e seleção de temas, 
a equipe escolar, escolheu como eixo do Projeto Pedagógico a questão ambiental, focando especialmente a questão da água 
e do Rio Atibaia. No ano de 2006, a equipe das duas Emeis, em reunião de Trabalho Docente Coletivo (TDC), concluiu 
ser importante convidarmos mães e pais, ou outros membros da família que tivessem disponibilidade, para nos ajudarem 
na programação da semana da criança. Uma mãe sugeriu que fizéssemos uma peça de teatro envolvendo as famílias e a 
equipe do Cemei. Após vários encontros, o grupo avaliou, a partir de depoimentos, o quanto vinha sendo presente na fala 
das crianças, as questões sobre a água, o lixo e principalmente os animais. Valendo-me de minha experiência em teatro 
nas escolas do Ensino Fundamental e, por ter formação em Psicodrama, me propus a escrever um texto, montar e dirigir 
uma peça de teatro envolvendo esses temas. A fábula “A Galinha Ruiva’, por ser um texto de referência nos trabalhos das 
professoras do Cemei, foi eleita pelo grupo como base para o texto. Pretendo apresentar o texto da peça “A Galinha Ruiva 
e Outros Bichos” e o impacto positivo que o processo e a apresentação final do trabalho trouxeram para o coletivo. 
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA PEQUENA, FAMÍLIA, TEATRO 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: UM BREVE ESTUDO SOBRE A DIALOGIA E SIMBOLOGIA DO LIVRO EU & MIM MESMO 
DE FLÁVIO DE SOUZA
AUTOR(ES): ADRIANA FALCATO ALMEIDA ARALDO 
RESUMO: A Literatura Infantil é o lugar privilegiado para se trabalhar os conteúdos do “Imaginário“ e ativar os conte-
údos mais profundos do inconsciente. Explorando símbolos, imagens e diferentes linguagens, as narrativas infantis difun-
dem um “Imaginário“ construído de experiências humanas, imagens e um sistema de valores considerados convenientes às 
aspirações das sociedades de diferentes épocas. A Literatura Infantil Contemporânea experimenta um momento de grande 
riqueza, convivendo em harmonia com outras formas de expressão, com novas linguagens, outras mídias, explorando as 
potencialidades dos diferentes códigos. Dialoga com todos os tipos de textos, apresenta conflito de vozes, exigindo maior 
participação do leitor na construção da narrativa. Em EU & MIM MESMO, de 1987, Flávio de Souza, explorando os 
conceitos da Psicologia Analítica de Jung, coloca em xeque os discursos da moral tradicional, construindo uma narrativa 
polifônica, com linguagens impregnadas de símbolos, mitos, exigindo do leitor a participação ativa e reflexiva. Pode-se 
dizer que a Literatura Infantil é um veículo significativo na formação de um “Imaginário“ e de uma “Consciência Social 
Arquetípica“. Por meio de um discurso dialógico, EU & MIM MESMO, rebate os discursos dogmáticos e estereotipados 
da educação conservadora e tradicionalista. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGINÁRIO, DIALOGIA, VALORES MORAIS 

TÍTULO: DONA BENTA E VYGOTSKY: UMA ANÁLISE DO HOMEM INVENTOR
AUTOR(ES): ADRIANE CENCI, FABIANE ADELA TONETTO COSTAS 
RESUMO: Partindo da obra “História das invenções“ (1957), de Monteiro Lobato esta pesquisa propõe a análise da his-
tória contada por Dona Benta, relacionando-a ao desenvolvimento filogenético humano abordado, segundo a perspectiva 
de Vygotsky. A filogênese refere-se ao desenvolvimento de uma espécie, no caso do “homo sapiens”, e diz respeito às suas 
características peculiares. Dona Benta conta aos netos e à boneca Emilia como o homem primitivo, através das invenções, 
evoluiu e transformou o mundo ao seu redor e também como transformou a si mesmo, tornando-se o que somos hoje. 
Vygotsky (1991) fala de como, pelo trabalho, o homem transforma a natureza, nesse sentido dá destaque aos instrumen-
tos – criação humana que media a relação entre o indivíduo e o mundo. O trabalho é característica tipicamente humana e 
é por ele que o homem transforma a si e a sociedade. Dessa forma, percebe-se que o que Dona Benta chama invenções, 
Vygotsky denomina instrumentos, portanto, podem ser considerados análogos. As invenções ou instrumentos surgem das 
necessidades, a partir das quais os indivíduos se deparam. “A necessidade põe o cérebro a caminho. O homem pensou, 
pensou e inventou” (LOBATO, p.75, 1957). Eles possibilitam que o homem se adapte às mais variadas condições. Segundo 
Dona Benta os inventos aumentam o poder do homem sobre a natureza porque multiplicam o poder dos olhos, da boca, 
dos pés, das mãos, dos ouvidos e da resistência da pele, dando-lhe eficiência. A possibilidade de apropriar-se da natureza 
se deve a uma característica da filogênese humana, a plasticidade do cérebro, nossa espécie é a menos pronta ao nascer, 
mas essa flexibilidade e as condições do ambiente permitem que nos desenvolvamos e possamos internalizar a natureza 
modificando-a e modificando-nos. Todas essas características da filogênese, Monteiro Lobato apresenta de forma lúdica e 
divertida numa obra dedicada às crianças e aos jovens. 
PALAVRAS-CHAVE: VYGOTSKY, MONTEIRO LOBATO, “A HISTÓRIA DAS INVENÇõES“ 

TÍTULO: O APRENDIZADO DA POESIA E A CONSTRUÇÃO DO LEITOR POETA
AUTOR(ES): AIDA DO AMARAL ANTUNES, HELOANA CARDOSO 
RESUMO: Este trabalho discute uma proposta metodológica inovadora sobre o gênero poético, destinados aos alunos 
da rede pública com histórico de repetência escolar. Os alunos são atendidos no Laboratório de Alfabetização – FACED /
UFJF, em grupos constituídos por até seis crianças, na faixa etária dos 09 aos 13 anos. Os acompanhamentos pedagógicos 
são realizados em 2 encontros semanais de 90 minutos, por uma professora-bolsista dos cursos de Letras ou Pedagogia. Os 
procedimentos de coleta dos dados foram: anotações em diário de campo, fotos e gravações em vídeos do momento de ela-
boração textual e produções escritas dos alunos. A proposta metodológica priorizou tanto a exploração das características 
formais do gênero, formato do texto, a sonoridade das palavras, as rimas e o ritmo, quanto a reflexão sobre o significado e 
as emoções sugeridas pelo texto lírico. As atividades em torno da poesia foram sistematizadas de forma gradual: (i) identifi-
cação do conhecimento prévio sobre o gênero; (ii) leitura e escuta de textos poéticos; (iii) produção textual dos alunos por 
meio de exercícios variados que possibilitassem a construção poética de forma independente. O êxito da proposta está re-
lacionado ao repertório de poemas a que os alunos tiveram acesso, cuidadosamente escolhidos, aos materiais que compõem 
a seqüência didática, ao envolvimento dos alunos com a proposta e às mediações realizadas pelas professoras-bolsistas. Os 
resultados do trabalho revelam que a sistematização construída em torno do gênero poético contribuiu para que os alunos 
se sentissem livres na busca de associações incomuns entre as idéias e desenvolvessem a capacidade de transformar em 
versos a observação do mundo e de suas próprias emoções. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GÊNERO, POESIA, LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA 

TÍTULO: LEITURAS E (RE) LEITURAS DE MONTEIRO LOBATO: LEMBRANÇAS E 
REPRESENTAÇõES DOS TEMPOS DE INFÂNCIA
AUTOR(ES): ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA GIBELLO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apreender a concepção de infância na literatura infantil, enquanto uma 
forma de representação das relações sociais que marcam a criança em diferentes épocas históricas. Ao tomar Mon-
teiro Lobato como objeto de análise, procuramos evidenciar alguns aspectos que apontam para a sua concepção 
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de infância e intencionalidade presentes em sua obra para o público infantil, além de discutir a relação criança-
adulto por meio da pluralidade de vozes que permeiam o universo do Sítio do Picapau Amarelo, que trazem um 
novo olhar adulto para a criança e a infância. Nesse sentido, buscamos identificar o projeto político pedagógico 
proposto por Monteiro Lobato em seus textos para criança, que trazia como pressuposto a tarefa de educar as 
gerações futuras pela literatura infantil, na medida em que nos propomos apresentar a apropriação dessa leitura 
feita pela primeira geração de leitores infantis de Lobato – nas décadas de 30 e 40 – a fim de pontuar, por meio das 
“memórias de leituras” – mediante estudo de campo desenvolvido por meio de entrevistas - as marcas deixadas 
por essa leitura. Tais marcas nos possibilitam, de alguma maneira, a partir das contribuições da História Oral e 
Histórica Cultural, verificar as contribuições dessas leituras e apropriações para a compreensão da construção de 
mentalidades de uma dada época. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, HISTÓRIA CULTURAL, REPRESENTAÇÃO 

TÍTULO: HISTÓRIAS DE IDENTIDADES NA NARRATIVA CONTEMPORÂNEA PARA JOVENS
AUTOR(ES): ALEXANDRA VALÉRIA LINHARES FIGUEIREDO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar as obras “Os olhos de Ana Marta“, de Alice Vieira, e “O 
rapaz que não era de Liverpool“, de Caio Riter, à luz da questão das identidades. Temos percebido nas narrativas 
contemporâneas para jovens um aumento na abordagem de questões existenciais. Queremos propor uma reflexão 
sobre até que ponto essas narrativas são classificadas com “infanto juvenis”, uma vez que tais questões perpassam 
todos os seres humanos, de crianças a idosos. A estudiosa Nilma Lacerda nos guiará nessa percepção ao mesmo 
tempo em que lembramos o que é e qual a função da literatura para Roland Barthes. Uma análise pouco detalhada 
das obras de Alice e Caio nos ajudará a perceber o quanto as obras direcionadas a crianças e jovens estão cada vez 
mais ricas de significados e questionamentos; como as obras consideradas “de qualidade” estão, numa proporção 
crescente, embora ainda pequena, contribuindo para a construção da identidade deles, tratando do mesmo assunto 
– aqui no nosso caso – de forma não didatizada. Sob a luz dos estudos de Antonio Candido observaremos de per-
to as personagens principais, Marta e Marcelo, das obras citadas, respectivamente; se são personagens que, apesar 
de estarem no mundo da ficção, convencem de que são “reais” ao experimentarem diversas questões humanas e 
se foram bem convencionalizadas ou não. Os protagonistas citam várias obras literárias e em muitos momentos 
estabelecem uma relação entre a vida deles e a “outra ficção”. Embarcamos nos estudos de Anna Claudia Ramos 
para salientar a importância da imaginação no processo de construção de si mesmo. Sabemos da impossibilidade 
de esgotar o tema abordado, no entanto, esperamos que esta análise possa suscitar profundas e também inovado-
ras pesquisa na área de literatura infanto juvenil, que sendo nova historicamente no meio acadêmico, acaba por 
ser ainda pouco explorada. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, IDENTIDADE, FAMÍLIA 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: NARRATIVA JUVENIL E “BULLYNG“: TODOS CONTRA D@ANTE
AUTOR(ES): ALICE ÁUREA PENTEADO MARTHA, NATHALIA COSTA ESTEVES 
RESUMO: Ao focar a produção da narrativa contemporânea para jovens, deparamo-nos com o fenômeno da vio-
lência, manifesto em suas mais variadas formas: preconceito, agressão física e moral. Em face da multiplicidade de 
perspectivas sobre o tema, as fronteiras entre o que consideramos violência ou não se tornam maleáveis e de difícil 
definição quando o assunto é debatido tendo como pano de fundo as relações entre grupos de jovens, pois, muitas 
vezes, as atitudes se confundem com rebeldia ou indisciplina, notadamente, se o espaço de ocorrência for o escolar. 
Assim, como a discussão de tais conceitos é complexa e não podemos esgotá-la em poucas linhas, assim como a 
discussão das manifestações literárias de tais assuntos, considerados “temas de fronteira“, notadamente, aqueles que 
tratam da violência de e contra jovens, não é tarefa fácil. Exige sensibilidade apurada de narradores e/ou poetas 
para que não atentem contra a dignidade dos leitores, com a exploração de sentimentos e emoções. É preciso fugir 
de lugares comuns, trabalhar a linguagem em todas as suas nuances e possibilidades de sentido, valorizando, entre 
outros, os recursos sonoros, semânticos, semânticos, para expressar o mundo em sua totalidade. Com a leitura da 
obra “Todos contra D@nte“ (Cia das Letras, 2008), de Luís Dill, pretendemos examinar, no contexto da produção 
brasileira contemporânea, como os modos de narrar se apropriam de estruturas e ferramentas de comunicação do 
ciberespaço – comunidades, blogs, “chats” - valorizadas pelos jovens, com o intuito de estabelecer pontes entre a 
invenção ficcional e os leitores pretendidos, ressaltando os reflexos da violência do mundo narrado na arquitetura 
ficcional bem os resultados estéticos de tal relação. 
PALAVRAS-CHAVE: BULLYNG, NARRATIVA JUVENIL, TODOS CONTRA D@NTE 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO HERÓI EM ZIRALDO
AUTOR(ES): ALINE MENDEL DA SILVA 
RESUMO: Em um texto, as palavras enredam-se de maneira a produzir orações que se unem formando períodos, 
que por sua vez, originarão uma estrutura maior, repleta de significados. Produzir um texto não é, portanto, apenas 
unir palavras, mas tecê-las de maneira a criar algo muito maior do que simples estruturas sintagmáticas. Para um 
bom autor, a escolha de cada palavra é crucial e emblemática, implicando, além de questões próprias da linguagem, 
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a reprodução do imaginário em que a obra está inserida. O texto literário reproduz, como se fosse uma espécie de 
microcosmo, o sistema social em que está inserido. Tendo isso em mente, é possível afirmar-se que o herói, como 
figura central da trama, é o elemento-chave para a investigação de tal sistema. Investigar o herói é, portanto, analisar 
o próprio contexto histórico-social em que a obra foi produzida. Este trabalho é uma investigação não só linguística, 
mas também literária da obra de Ziraldo. O que se objetiva é perceber os mecanismos de construção do herói em 
uma de suas obras, “O Planeta Lilás“. Para tanto, utilizar-se-á como ponto de partida a inferência acerca do emprego 
dos adjetivos e de como esses produzem significado na construção desse herói. Convém ressaltar que outros aspectos 
da linguagem poderão ser abordados. 
PALAVRAS-CHAVE: HERÓI, IDENTIDADE, ADJETIVOS 

TÍTULO: A “DESMETAFORIZAÇÃO“ NA LITERATURA INFANTIL 
AUTOR(ES): ALMIR CORREIA 
RESUMO: Apresento este trabalho, primeiramente, como escritor de literatura infanto-juvenil e depois como pesquisa-
dor, estabelecendo uma relação entre a minha criação literária e o discurso acadêmico. Parto então do universo infantil que 
vê o mundo através das palavras/imagens que são coisas. O abstrato não existe ainda, só vai ser construído bem mais tarde. 
E nessa concretude das coisas e das idéias que são coisas, o maravilhoso se estabelece através das idéias que não conseguem 
ser metáforas. Nessa fase, tudo é lido pelo infante “ao pé da letra”. E então nada mais natural que um poema passe a brincar 
também com tal expressão metafórica, desmetaforizando-a. E, então, temos: “Ao pé da letra/ plantei bananeira/ no país 
das fadas/ colhi frutas maduras/ alfabetizadas.“ (CORREIA, Almir 2004). Para as crianças, a “metáfora“ não existe. O 
sentido figura não é lido como tal. É sempre palavra/ imagem pulsante, cheia de cor, forma, som, cheiro. Sentidos. “Puxar 
brasa para sua sardinha“ não significa para os pequenos “tentar ganhar vantagem sobre algo“, mas simplesmente puxar 
uma brasa acesa para uma sardinha. “Puxei uma brasa para minha sardinha/ Puxei uma coberta para minha sardinha/ E 
assim a todo momento/ ela me dizia:/ Meu bem, como eu estou quentinha“ (CORREIA, Almir 2002). O sabor do poema 
está então na “desmetaforização“. Nas imagens tomadas ao pé da letra. E o mundo apresenta-se muito mais interessante 
do que aquele cheio de abstrações e enganos. 
PALAVRAS-CHAVE: METÁFORA, DESMETAFORIZAÇÃO, LITERATURA 

TÍTULO: A RECEPÇÃO DE A ROUPA NOVA DO IMPERADOR, DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 
NA 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO OESTE PAULISTA. 
AUTOR(ES): AMANDA CARLA MINCA CARVALHO 
RESUMO: A presente pesquisa concentra-se num estudo de caso sobre a recepção da obra “A Roupa Nova do 
imperador“, do precursor da literatura infantil Hans Christian Andersen, por leitores de 4ª série do Ensino Fun-
damental de duas escolas públicas do município de Presidente Prudente, uma delas localizada na região central da 
cidade e a outra em bairro periférico. Considerando-se a contribuição significativa que a leitura de narrativas literá-
rias pode oferecer para a formação de leitores e a necessidade de compreender esse fenômeno, pretende-se pesqui-
sar, de uma perspectiva qualitativa, o processo de leitura desses estudantes, descrevendo e sondando os níveis de 
identificação e rejeição dos sujeitos-leitores em relação à ficção; seu grau de compreensão da narrativa, abordada 
segundo os diferentes elementos que a estruturam; o atendimento e a ruptura dos horizontes de expectativas dos 
leitores quanto à linguagem e as várias esferas de representação inseridas na obra; a proposição de sentidos para o 
texto literário, dos mais denotativos aos mais conotativos. Para alcançar os objetivos propostos, serão analisados: 
a narrativa “A Roupa Nova do Imperador“; sua bibliografia crítica; questionários socioeconômico-culturais de 
alunos das duas escolas; transcrições de entrevistas orais; textos escritos com resumos e comentários sobre a obra; 
vídeos com debate sobre a obra. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , LITERATURA , RECEPÇÃO 

TÍTULO: AS CONTRIBUIÇõES DA “HORA DO CONTO” PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES E 
PRODUTORES DE TEXTOS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
AUTOR(ES): AMANDA CAROLINA FREIRE POMMELLA, THAYS APARECIDA TRALBACK 
RESUMO: Este trabalho diz respeito ao projeto de incentivo a leitura e produção de texto, denominado “Hora 
do Conto”, desenvolvido no CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty 
Coelho Silva”), localizado FCT, UNESP, Campus de Presidente Prudente. Enquanto alunas, do curso de Pedagogia, 
desenvolvemos atividades coordenadas pela Profª Drª Renata Junqueira de Souza. O espaço é aberto para as escolas 
do Ensino Fundamental, agendarem horários e trazerem seus alunos a fim de vivenciarem um pouco da magia da 
literatura infantil por meio do projeto “Hora do Conto”. Este trabalho justifica-se pela falta de incentivo à leitura, 
que tem como uma das conseqüências, a má qualidade dos textos escritos pelos alunos. Assim, o objetivo do projeto 
é através da leitura propiciar subsídios para que as crianças sejam capazes de produzir textos a partir de uma leitura 
critica. A realização deste é dividida em dois momentos: - A preparação das atividades a serem vivenciadas na “Hora 
do Conto” como, a escolha da história, escolha da técnica e o estudo da história. - A vivência das atividades que 
engloba a discussão anterior à história, a contação, a discussão após a história e a atividade de produção de texto. 
Nos encontros realizados com as crianças observamos que elas demonstram grande interesse pelas histórias conta-
das e participam das atividades propostas, empenhando-se nas produções de textos de boa qualidade, o que indica 
um resultado bastante satisfatório. Concluímos, portanto, que o estímulo e o incentivo à leitura são indispensáveis 
para a formação de crianças produtoras de textos, pois acreditamos que essa mediação, de pais, professores e escola, 
contribuirá positivamente para sua formação ampliando a capacidade de se comunicar, se expressar, compreender e 
transformar o mundo que a cerca. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, PRODUÇÃO DE TEXTOS, LEITURA
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 SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: MEMÓRIAS LEITORAS, NARRATIVAS REVELADORAS: A FORMAÇÃO O LEITOR QUE 
FORMA LEITORES.
AUTOR(ES): ANA FLAVIA TEIXEIRA VERAS 
RESUMO: Memórias leitoras, narrativas reveladoras: a formação do leitor que forma leitores. Ana Flávia Teixeira Véras, 
Pós-Graduação em Educação–UFRJ e Secretaria Municipal de Educação - SME/RJ. A presente comunicação tem por 
objetivo compartilhar algumas percepções e reflexões sobre a formação de leitores a partir de um estudo realizado em uma 
escola da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em fase 
de conclusão, e que teve como objetivo primeiro descrever e analisar como o processo de formação de leitores nas séries 
iniciais sofre interferência das experiências com a leitura de professores alfabetizadores. Como o professor é leitor? Que 
leituras ele comapartilha com seus alunos? Que experiências de leitura ele promove em sala de aula? Pretendeu-se ainda, 
verificar como a práxis no ensino de leitura dialoga com as experiências com a leitura literária que o professor teve ao longo 
de sua trajetória escolar, de formação e de docência. Além de identificar como o ensino de leitura literária ministrado no 
espaço escolar, tendo como mediador o professor, repercute na formação do leitor-criança, formando concepções sobre a 
leitura e seu papel na vida em sociedade. Analisar o quanto essa formação promove a inclusão ou exclusão desses sujeitos-
leitores na sociedade, tendo em vista a promoção da leitura enquanto prática social e como um dos caminhos possíveis de 
encontro com a cultura, com o conhecimento e com a democracia. 
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIAS LEITORAS, FORMAÇÃO DO PROFESSOR, LEITURA LITERÁRIA E INLCUSÃO 

TÍTULO: LITERATURA NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LINGUAGEM CORPORAL E ESCRITA 
SOBRE PRÁTICAS CORPORAIS.
AUTOR(ES): ANDREA DESIDERIO 
RESUMO: Este trabalho versa sobre a trajetória de criação de um livro de literatura infantil para a área da Educação Física 
Escolar. Há 5 anos trabalho como professora de Educação Física, na Escola do Sitio. Escola particular, localizada em Barão 
Geraldo,Campinas,SP. Lá a literatura é bastante presente, os alunos são estimulados à leitura desde sua iniciação, em rodas, 
lendo para outras turmas ou produzindo livros. Ao inserir-me no projeto pedagógico da escola comecei a buscar literaturas 
infanto-juvenis que falassem sobre o corpo, nas linhas ou entrelinhas. Poucas obras tratavam especificamente de alguma 
prática corporal presente nas aulas de Educação Física. Nessas aulas também lemos, não apenas os gestos, mas as palavras 
escritas. Sendo assim esse trabalho se justifica devido à pouca produção encontrada, na área da educação física escolar, 
que fale sobre as práticas corporais especificamente. Literaturas que apresentem informações históricas e culturais sobre 
tais práticas. A criação deste livro vem colaborar e enriquecer essa produção. A ausência me estimulou a produção. Sou 
pesquisadora na área de educação física escolar e ginástica, assim aproximei esses dois campos da educação física e decidi 
fazer um livro sobre Ginástica, voltado para crianças, para ser lido nas aulas de educação física. Ensaiei por bastante tempo 
e foi após assistir a palestra de três autores de livros infantis na reinauguração da biblioteca da Escola do Sitio, que pensei ser 
esse sonho possível. Coloquei no papel o que me interessava e faltavam as imagens para dialogar com o texto. Encontrei o 
ilustrador na própria escola, ao receber o trabalho de um aluno sobre surf, que veio completamente ilustrado. Temos dois 
objetivos principais: estimular a produção de materiais semelhantes, por outros professores-escritores e tornar-se um livro 
realmente lido na área, principalmente na escola, mas também fora dela. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, GINÁSTICA, LINGUAGEM CORPORAL 

TÍTULO: RODAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): ANGELA MARIA DA COSTA E SILVA COUTINHO 
RESUMO: A presente comunicação contempla o estudo da literatura brasileira juvenil contemporânea , em diálogo com 
outras formas de linguagem artística como a música, o cinema, o teatro, o vídeo, no sentido de implementar a continuidade 
da pesquisa sobre a formação de leitores. Este estudo fez parte da disciplina Arte Literária Contemporânea ministrada no 
Curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural, elencando os seguintes escritores: Viviane Mosé, Rubem Fonseca, 
Antonio Cícero, Millôr Fernandes, Jorge Amado. Ao articular as linguagens, recorreu-se aos estudos bakhtinianos sobre 
dialogismo textual e cultural. Para a análise dos textos literários, foram feitas leituras dos textos teóricos de Silviano Santiago 
sobre Interpretação e sobre Produção de sentido. Além disso, foram feitos estudos de Semiótica tratados por Décio Pigna-
tari. Desenvolveu-se entre os jovens participantes uma expectativa de desdobramento da disciplina para uma ação cultural 
em forma de Rodas de Leitura que aconteceram e absorveram os interessados em interferir positivamente na formação de 
outros leitores. As Rodas de Leitura fazem parte de um plano piloto de formação de leitores e são realizadas com estudantes 
de Produção Cultural que, nesta edição de 2008/2009, se dedicam ao estudo dos contos de Clarice Lispector e o fazem com 
a perspectiva de formular estratégias para suas futuras ações culturais de leitura. No desenvolvimento desta Comunicação 
apresentam-se as formas como foram abordados alguns contos de um dos livros estudados, “A legião estrangeira“. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA BRASILEIRA , AÇÃO CULTURAL DE LEITURA, RODAS DE LEITURA 

TÍTULO: SÍTIO DO PICAPAU ANARELO: UMA LEITURA HIPERTEXTUAL
AUTOR(ES): ANGELINA MARIA FERREIRA DE CASTRO 
RESUMO: A revolução teórica e tecnológica ocorrida nas últimas décadas trouxe, em seu bojo, um novo paradigma do conhe-
cimento que, descartando a fragmentação dos saberes e tendo como metáfora a rede, propõe o desenvolvimento do pensamento 
complexo, poderoso auxiliar na compreensão do mundo interligado em que vivemos hoje. Esses avanços têm demandado novos 
rumos para os processos de leitura e escrita, visto que o texto, pela mescla de diversas mídias e diferentes linguagens, tornou-se híbrido 
e está sendo contemplado como um hipertexto, estética que permite o trânsito do leitor pelos mais variados saberes e pelas múlti-
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plas dimensões textuais, exigindo que novas operações cognitivas sejam ativadas, dentre elas, as experiências da simultaneidade e da 
transversalidade. No contexto atual, portanto, o hipertexto torna-se uma ferramenta indispensável da transversalidade, metodologia 
que, segundo Edgar Morin, auxilia no desenvolvimento de uma educação pertinente, permitindo ao leitor o estabelecimento de uma 
interlocução com o mundo globalizado em que está inserido. Considerando, pois, o momento atual profícuo para se refletir sobre 
novos métodos de leitura-escrita, este trabalho tem como objetivo demonstrar como se pode desenvolver uma leitura reticular da obra 
infantil de Monteiro Lobato, que, pelo potencial que encerra, pode prestar-se a essa revisão metodológica de que necessitamos. Para 
tanto, o ensaio - Sítio do Picapau Amarelo: uma leitura hipertextual - estabelece um roteiro que, partindo da inserção da obra no mo-
delo das teorias de rede propostas por Pierre Lévy, Ítalo Calvino, dentre outros, passa por um pequeno histórico do texto que, a partir 
da década de 60, começa a sofrer metamorfoses até chegar ao seu novo formato, desdobrando-se, afinal numa leitura hipertextual, 
orientada pelos princípios do hipertexto, propostos tanto por Pierre Lévy como por Deleuze e Guattari. 
PALAVRAS-CHAVE: PENSAMENTO COMPLEXO, TRANSVERSALIDADE, LEITURA HIPERTEXTUAL/SÍTIO DO 
PICAPAU AMARELO 

TÍTULO: A HORA DO CONTO EM LIVRARIAS: UM INCENTIVO A LEITURA
AUTOR(ES): APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA 
RESUMO: A “Hora do conto“ tem sido utilizada como um grande estimulador para o incentivo da leitura no Brasil. 
Por isso é importante ressaltar que ela veio para contribuir com o desenvolvimento social e imaginativo da criança. Neste 
trabalho abordaremos as livrarias como mediadoras de leitura para crianças, demonstrando que aquelas também têm a 
preocupação de incentivar as crianças à leitura. Será realizada uma revisão de literatura visando conhecer o estado da arte 
do tema em questão e propiciando o conhecimento das idéias de diversos autores referente a esta modalidade de incentivo 
à leitura. Objetiva-se, entre outros, demonstrar que algumas livrarias estão assumindo um grande papel: o de incentivar 
leitores. Isso contribuirá para que o método de leitura melhore o desenvolvimento social, contribuindo para a qualidade 
dos relacionamentos entre outras crianças e de crianças com adultos. Para a investigação, optou-se pelo uso da observação 
de ações desenvolvidas em duas livrarias da cidade de Londrina, localizada na região norte do Paraná. Com base nos re-
sultados, será possível identificar como são realizadas as ações voltadas para a mediação da leitura de crianças. Este texto 
visa, ao seu final, contribuir com as várias publicações sobre o tema abordado, tentando demonstrar que não é só dentro da 
biblioteca que a “Hora do conto“ deve ocorrer, pois existem outros espaços que devem ser utilizados, entre eles, um que 
ainda é muito pouco analisado, ou seja, a livraria. 
PALAVRAS-CHAVE: HORA DO CONTO EM LIVRARIAS, MEDIAÇÃO DE LEITURA, LIVRARIAS DE LONDRINA 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: RESGATE E CONCILIAÇÃO DO SER NA APRENDIZAGEM LITERÁRIA INFANTIL.
AUTOR(ES): ARLINDA ALVES DE SOUSA 
RESUMO: Nas obras de Ana Maria Machado, “A princesa que escolhia“ e “O príncipe que bocejava“, o leitor se identifica 
com certas condutas dos personagens, porque os sentimentos “ficcionalizados“ vão de encontro com a vida real que dá 
passagem à atividade leitora realizada pelos personagens. Esses contos oportunizam, pela ponte da aprendizagem literária, a 
conciliação do leitor com os demais sujeitos representados ou existentes na contemporaneidade. São momentos fantasiosos e 
imaginativos em que os alunos vivenciam valores importantes para a vida em família. As obras escolhidas estão de acordo com 
a expectativa do leitor mirim, são narrativas que oferecem obstáculos desafiadores ao raciocínio e à criatividade. O universo li-
terário possui poder imensurável como contribuição para a formação do cidadão consciente. Esses contos de fadas modernos 
desconstroem algumas verdades pelo viés da intertextualidade com outros contos já conhecidos. Portanto, ao analisar o texto 
o expectador poderá refletir acerca da responsabilidade de cada cidadão na sociedade. Para embasar a pesquisa serão utilizadas 
as obras “Ensino da literatura nas séries iniciais“, de Maria Helena Frantz e Cristal em Chamas e “Uma introdução à leitura do 
texto literário“, de Sérgio Luiz Prado Bellei. “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (Candido:2004, p.175). 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, ANA MARIA MACHADO, APRENDIZAGEM 

TÍTULO: A LEITURA E O LEITOR DO LIVRO O OLHO DE VIDRO DO MEU AVÔ, DE BARTOLOMEU 
CAMPOS DE QUEIRÓS
AUTOR(ES): BERTA LÚCIA TAGLIARI FEBA 
RESUMO: A obra “O olho de vidro do meu avô“ (2004), de Bartolomeu Campos de Queirós, apresenta ao leitor a história 
de um menino que ficava imaginando os mistérios escondidos atrás do olho de vidro de seu avô Sebastião. Em várias passa-
gens do livro, o narrador-personagem questiona-se sobre o que pode visualizar o olho de vidro, porém são latentes a proteção 
e o carinho que sente ao lado do avô. Por meio da linguagem do olhar, os dois se relacionam afetuosamente, mas de forma 
emudecida, talvez pelos segredos guardados naquele olho de vidro. São essas dúvidas do neto que levam o leitor a participar da 
história por meio da imaginação e das experiências de seu cotidiano, dando vida ao que lê. Com isso, os variados sentidos que 
emergem da leitura dependem do trabalho do leitor, uma vez que é esta a instância responsável pelo processo de atualização 
da obra. Assim, esta comunicação tem o intuito de analisar o leitor implícito e os espaços vazios deixados pelo texto literário, 
objetivando também apresentar as estratégias que no livro estão inseridas, nas quais se organizam em prol da participação do 
leitor na produção de significados. Nossa apreciação revela a narrativa como um espaço determinante de interação entre texto 
e leitor e marcado pela polissemia, suscetível a novas interpretações e possíveis desdobramentos.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS, LEITOR 
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TÍTULO: POR UMA LEITURA SEM CERCAS: O MÉTODO RECEPCIONAL NO TRABALHO COM A 
OBRA “O MENINO DO PIJAMA LISTRADO“
AUTOR(ES): BRUNA MARIA SEVERINO BICUDO 
RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar um estudo de caso, envolvendo a aplicação do método recepcional de ensino 
da literatura (BORDINI; AGUIAR, 1993), numa sala do Ensino Fundamental II (6ª série), pertencente a um colégio parti-
cular do município de Itapeva, SP. Embora a literatura não integre o currículo de disciplinas da segunda etapa da educação 
básica, na realidade supracitada é disciplina integrante das aulas de Língua Portuguesa, porém apresenta especificidades 
se comparada ao seu ensino no nível Médio: não há obras pré-definidas, nem o estudo histórico dos períodos literários, 
além disso, o leitor tem seu ponto de vista respeitado e as obras a serem trabalhadas pela turma, durante os bimestres, são 
escolhidas através dos interesses discentes. Após o levantamento das expectativas, obtido por meio de análise de fichas da 
biblioteca, das leituras espontâneas realizadas nos momentos de roda de leitura e comentários sobre obras em situações 
informais, percebeu-se que os alunos gostariam de ler enredos de aventura, com uma pitada de romantismo e textos rela-
cionados a algum fato marcante da História da Humanidade, assim sendo, elegeu-se o livro “O menino do pijama listrado“ 
(2007), de John Boyne, como obra de abertura do ciclo literário do 1º Bimestre deste ano de 2009. Por abordar um tema 
sócio-histórico (a Alemanha nos tempos de Hitler), a leitura do livro pragmatizou-se através de atividades interdisciplinares 
(História), projeção de filmes com enredos condizentes, leitura de textos de apoio sobre as barbáries cometidas durante o 
período representado pela obra, análise comparativa com textos de maior realização artística e práticas de interação social 
entre o livro e o leitor, a fim de que a leitura atingisse sua práxis, revelando aos discentes seus papéis de sujeitos históricos, 
ativos na construção de seus próprios conhecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODO RECEPCIONAL, O MENINO DO PIJAMA LISTRADO, LITERATURA JUVENIL 

TÍTULO: “O AMOR NÃO É SEMENTE, AMOR É O SEMEAR”-UM OLHAR LITERÁRIO SOBRE A 
FAMÍLIA AFRICANA
AUTOR(ES): CARLA ELIANE SZAJDENFISZ JARLICHT, FLAVIA ALVES GOMES 
RESUMO: Tendo em vista a velocidade dos tempos atuais e da “liquidez“ das relações sociais, refletir sobre a organização 
de sociedades cujo referencial cultural é tão diferente do brasileiro, como acontece na cultura das sociedades africanas, é 
bastante enriquecedor. Tais relações sociais encontram na categoria família, um dos referenciais para a compreensão da 
sociedade e, em se tratando de África, esse referencial passa a ser um verdadeiro centro de gravidade da vida social, base 
para a perpetuação das culturas e do continente como um todo. Ao entrelaçarmos Brasil e África, tal discussão se faz ainda 
mais necessária como forma de aproximar universos distintos e que, ao mesmo tempo, estão em interação constante. 
Sendo a literatura infantil e juvenil aquela que introduz o sujeito no universo literário é de suma importância que ela seja de 
qualidade, sobretudo, quando se contempla a cultura africana, ainda permeada de tantos estereótipos e preconceitos. Nesse 
sentido, a fim de possibilitar e ampliar esse diálogo, a obra “Chuva pasmada“ (2004), do consagrado escritor moçambicano 
Mia Couto, será o passaporte para esses dois mundos. Considerado um dos maiores escritores contemporâneos africanos e 
da literatura de língua portuguesa, o autor é muito conhecido no Brasil, principalmente, pelas obras voltadas para o público 
adulto. Entretanto, o livro a ser analisado no presente artigo foi direcionado ao público jovem, embora o próprio autor não 
faça essa restrição e convide a todos a desvelar como as relações familiares são basilares para aquela cultura. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA JUVENIL, ÁFRICA, FAMÍLIA 

TÍTULO: OS CONTOS DE FADAS PREFERIDOS DOS LEITORES MIRINS DE UMA ESCOLA DE 
SÉRIES INICIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE
AUTOR(ES): CAROLINE SANCHEZ MASSUIA 
RESUMO: Os contos de fadas são histórias que surgiram da tradição oral, antes mesmo da escrita, seus temas são diver-
sos e tratam de questões universais que fazem parte da tradição de muitos povos e continuam sendo atuais. Além disso, 
exemplificam textos que são oferecidos às crianças em vários momentos de suas vidas, da infância à vida adulta, permitindo 
a criação de novos mundos em torno e a partir de tais textos. A escola é o local onde o aluno terá contato com eles. No 
entanto, pesquisas revelam o pouco uso de textos literários nas séries iniciais. Os professores deveriam apresentar aos seus 
alunos a versão original dos contos de fadas, pois eles podem auxiliar na formação do leitor crítico. Quando a criança tem 
acesso a esse tipo de texto em sua versão original, seus medos e anseios se amenizam e ela poderá se desenvolver melhor 
emocionalmente. O principal objetivo desta pesquisa é saber quais os contos de fadas os alunos de 1ª a 4ª série do Ensino 
Fundamental conhecem e quais são seus preferidos e a seguir, verificar que versões desses contos estão disponíveis na 
biblioteca da escola – meio de circulação de livros. Além disso foi possível levantar as diferenças e semelhanças dos contos 
disponíveis na escola, confrontando os contos originais e as diferentes versões adaptadas, separando-as em versões adapta-
das interessantes e equivocadas. Dessa forma foi possível verificar um pouco do perfil do leitor em formação. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTOS DE FADAS, CONTO ORIGINAL, ADAPTAÇÃO 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 04

TÍTULO: LIVRO INFANTIL: UMA NOVA VISÃO DE MUNDO. 
AUTOR(ES): CAROLINE WENZEL FLORINDO, CAROLINE PINTO DA SILVA, NATALIA SALVATO CODO 
RESUMO: O nosso projeto tem como base o livro “O gato e o Escuro”, de Mia Couto, que fo seu primeiro livro de 
histórias infantis. “O Gato e o Escuro“ é a história do gatinho Pintalgato, o tema gira em torno do medo do escuro ou 
do desconhecido. Muitas são as questões filosóficas que poderiam ser identificadas no texto, porém, esse não é o nosso 
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principal objetivo. Pretendemos, neste trabalho, apresentar o livro como uma ferramenta para trabalhar alfabetização no 
primeiro ano do ensino fundamental. Utilizamos diversas ferramentas para a aplicação do projeto, a fim de proporcionar 
aos alunos uma melhor compreensão do desenvolvimento da leitura e da escrita e como suporte teórico diversos autores, 
como Joset Jolibert em “Formando crianças leitoras”, Paulo Freire em “A importância do ato de ler” e Maria Lajolo em 
“Do mundo da leitura para a leitura do mundo”. O livro proporciona aos alunos uma leitura de mundo que faz refletir so-
bre os seus próprios medos. A leitura de mundo permite a leitura da palavra e, desta forma, surge a alfabetização concreta. 
A experiência da leitura possibilita qualidade e visão crítica tornando a experiência de ler, significativa. A finalidade deste 
trabalho é ,além de tornar o livro conhecido pelo meio acadêmico, discutir a importância da leitura para as crianças, sendo 
que esta prática tornou-se massificada, trazendo o esgarçamento do significado do texto e o envelhecimento rápido dos 
textos e conteúdos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE MUNDO, ALFABETIZAÇÃO, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: MEMÓRIA E ORALIDADE NA OBRA DE MARINA COLASANTI
AUTOR(ES): CATIA TOLEDO MENDONÇA 
RESUMO: Marina Colasanti cria contos de fadas. Muitas são as obras que confirmam essa afirmativa, mas, em 2007, a 
autora lançou, pela Editora Melhoramentos, o livro “Minha Tia me contou“, no qual as narrativas se afastam da magia dos 
contos de fadas para se aproximarem das histórias que povoam as lembranças da infância. A Tia ora conta, ora é contada, 
mas sempre sob o olhar fascinado das crianças. É a partir desse olhar que personagem e narradora se constroem nas seis 
histórias “da Tia” que compõem o livro e que são introduzidas por uma narrativa sem título, na qual a mulher e a criança se 
alternam ao observar a casa da família, palco de tantas aventuras. Eis a porta de entrada para mais esta obra, tão diferente 
das anteriores e que nos aponta o ecletismo desta autora, que já teceu tantos textos sobre fadas, sobre viagens e agora sai 
em busca da própria infância como um novo fio, matéria para a construção do literário. Nesta comunicação pretende-se, a 
partir da análise das histórias contidas nesse livro, identificar as marcas das narrativas orais, que se perpetuam pela memória, 
bem como traçar um paralelo entre a elaboração dos contos de fadas desta autora e estes outros textos. Pretende-se estabe-
lecer semelhanças e diferenças, de modo a que se amplie o conhecimento sobre as obras de Marina Colasanti. 
PALAVRAS-CHAVE: MARINA COLASANTI, ORALIDADE, MEMÓRIA 

TÍTULO: A PRODUÇÃO DE FÁBULAS EM CONTEXTO PEDAGÓGICO
AUTOR(ES): CÁSSIA REGINA COUTINHO SOSSOLOTE 
RESUMO: No imaginário escolar as fábulas são consideradas um gênero de discurso cujos personagens mais comuns 
são animais que apresentam atributos humanos, principalmente, quando se toma como referência as fábulas de Esopo, a 
quem se atribui a autoria das fábulas gregas. A definição das fábulas como textos que apresentam uma lição de moral foi 
recorrente nos contextos em que divulgamos um determinado saber sobre este gênero discursivo, produzido em curso de 
Pós-Graduação. Corpus dos cursos de “Prática de Ensino de Línguas Estrangeiras: Grego e Latim I e II“, ministrados entre 
1989 e 2002, deve ser dito que grande parte da problematização dos textos, assim denominados, resultou do trabalho peda-
gógico realizado com os alunos do curso de Letras. Preocupada em demonstrar que a Grécia constituiu a pátria da fábula 
para dar visibilidade à influência da cultura grega na cultura ocidental, particularmente, na cultura brasileira, era insuficiente 
conceber a fábula como um tipo de texto selecionado para compor antologias. Perguntávamo-nos, assim, sobre os con-
textos enunciativos em que se fala por meio de fábulas. Necessariamente as questões que se colocaram foram formuladas 
com base em teorias enunciativas. Passamos, assim, a nos perguntar a propósito das fábulas de Esopo traduzidas por De-
zotti (1991), quem são os enunciadores da fábula, que intenção de significação condicionou a sua composição bem como 
indagamos a respeito dos contextos enunciativos em que foram produzidas. Esta forma de olhar para o corpus, aliada ao 
exercício escolar que os licenciandos realizaram e que se caracterizou pela proposição de moralidades às narrativas sem o 
recurso à moral original, mostrou-nos que a narrativa das fábulas é polissêmica. O conhecimento acumulado a respeito 
da fábula que, segundo Lima (1984), é composta de discurso narrativo, discurso metalingüístico e discurso moral, aliada à 
natureza polissêmica da narrativa, tornou possível a proposição da produção de fábulas em contextos enunciativos.
PALAVRAS-CHAVE: FÁBULA, ENUNCIAÇÃO, POLICEMIA 

TÍTULO: ESCREVER PARA ARMAZENAR O TEMPO: ARTE E MORTE NA OBRA DE LYGIA 
BOJUNGA
AUTOR(ES): CLARICE LOTTERMANN 
RESUMO: Esta comunicação visa compartilhar algumas reflexões resultantes da pesquisa de doutoramento em Estudos 
Literários, na qual foram analisadas as representações da morte, na obra ficcional de Lygia Bojunga. Constatou-se que, ao 
longo da obra da escritora, a morte está associada a uma recorrente tensão com a criação artística. Percorrendo suas obras 
ficcionais, observa-se que a preocupação com a revivescência e a continuidade é constante e que o processo criativo da 
escritora mantém profunda relação com a imagem da morte. Nas obras “Corda bamba“, “O sofá estampado“, “O abraço e 
Retratos de Carolina“ observa-se o entrecruzamento entre a morte e os sonhos: espécie de rito de passagem, os sonhos são 
fundamentais para a compreensão da morte, para a vivência e superação do luto e para a organização da estratégia narrativa. 
Nos textos “A troca e a tarefa”, “O meu amigo pintor“, “Nós três“ e “Retratos de Carolina“, a discussão volta-se para as 
imbricações entre a morte e a arte, salientando-se a importância da criação artística nas obras da autora. Ao representar a 
arte como uma forma possível de resistir à aniquilação, como perpetuação e registro do tempo, a obra ficcional de Lygia 
Bojunga caracteriza-se como ímpar no universo da literatura infantil e juvenil brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: LYGIA BOJUNGA, MORTE, ARTE 

TÍTULO: (RE) DESCOBRINDO IDENTIDADES ATRAVÉS DA LITERATURA JUVENIL.
AUTOR(ES): CLAUDIO LOURENÇO DE OLIVEIRA, VITOR REBELLO RAMOS MELLO 
RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam a importância de se construir a identidade da criança de ma-
neira progressiva através do entrelace de várias áreas do saber, buscando, assim, um todo significativo no processo ensino-
aprendizagem. A Lei 11645/08, através da qual se tornou obrigatório o estudo das culturas afro-brasileira e indígena nas 
escolas, de certa forma, também caminha na mesma direção dos PCNs, uma vez que falar spbre a África implica abordar 
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temas relacionados à identidade e às várias disciplinas pelas quais pode ser abordado o alicerce cultural desses grupos étni-
cos. Porém, ao observarmos muitos livros que tratam do tema em questão, percebemos que sobre ele recai um olhar im-
pregnado de preconceitos. No entanto, é importante ressaltar que os PCN’s posicionam-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 
Assim, através do fio condutor da literatura juvenil, serão analisados aspectos sociais e culturais representativos da África, 
enraizados em solo brasileiro que podem ser trabalhados interdisciplinarmente em sala de aula. Para tanto, será foco desta 
análise a obra “Meu tataravô era africano“ (2008), de Georgina Martins e Teresa Silva Telles, que aborda essas questões 
utilizando a Literatura através do texto narrativo e a História, que corrobora com fatos e acontecimentos relevantes para a 
formação da identidade do nosso país.
PALAVRAS-CHAVE: ÁFRICA, BRASIL, IDENTIDADES 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 04

TÍTULO: REALIDADE E FANTASIA NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
AUTOR(ES): CLEIDE DA COSTA E SILVA PAPES 
RESUMO: Além de revelar a realidade em todos os seus aspectos, a literatura e, especialmente, a literatura para crianças e 
jovens, trabalhando com a fantasia, concorre para que o receptor/leitor encontre formas de compreendê-la e transformá-
la. Com um novo olhar e, retaurado nas suas forças e nos seus sonhos, poderá emergir do universo fantasista criado pela 
palavra literária que o levará a descobrir, a partir de seu próprio interior, as saídas para os descaminhos da vida, muitas 
vezes mais escuros e perigosos do que os labirintos da ficção. Em perspectiva de humanização, esta comunicação pretende 
apresentar como realidade e fantasia dialogam na Literatura Infantil e Juvenil, em oposição e/ou paralelo, abrindo um 
horizonte de possibilidades para ajudar no desenvolvimento do ser em formação. Crianças e jovens, vivendo em contato 
apenas coma realidade, nos seus desvios de violência, consumismo e fragmentação, muitas vezes perdem a capacidade de 
idealizar e esvaziam-se no seu potencial criativo justamente por não terem recebido a fantasia como o alimento necessário 
para a sua imaginação. Com o objetivo de trabalhar a sua sensibilidade e conduzi-los à integralidade de ser, importa levá-los 
aos bosques ficcionais com os mitos, lendas, fábulas, contos do maravilhoso oferecidos pela literatura, para que possam 
lidar com a realidade através da fantasia e criar mecanismos de superação para viver no mundo concreto, com todos os 
seus conflitos e enfrentamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, FANTASIA, FORMAÇÃO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO LITERÁRIA PARA CRIANÇAS E JOVENS: DISTRIBUIÇÃO E PERTINÊNCIA 
EM CATEGORIAS DA FNLIJ 
AUTOR(ES): CRISTIANE DIAS MARTINS DA COSTA, BRUNA LIDIANE MARQUES DA SILVA 
RESUMO: Há 40 anos a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), seção do International Board Books for 
Young People (IBBY) no Brasil, conduz o processo de avaliação e premiação da produção literária destinada a crianças e 
jovens no país. O Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (1), ao qual pertencemos , participa formalmente desse pro-
cesso desde 1996 e, em decorrência desse envolvimento institucional, o grupo vem realizando inúmeras pesquisas em torno 
do acervo avaliado, sendo a mais recente intitulada “Produção literária para crianças e jovens no Brasil: perfil e desdobra-
mentos textuais e para-textuais”. O presente trabalho faz parte desta pesquisa e tem como seu foco principal problematizar 
a dificuldade de estabelecer fronteiras entre as categorias crianças x jovens. As razões dessa escolha apóiam-se no fato de 
serem elas as categorias que concentram o maior número de livros inscritos em relação às demais e, também, por serem 
as primeiras categorias instituídas: a categoria Criança em 1974 e a Jovem, em 1978. Como corpus, utilizaremos os títulos 
premiados pela FNLIJ dentro desses dois eixos. Ao analisar essas publicações torna-se fundamental realizar uma reflexão 
acerca da conceitualização e da história da literatura infantil e juvenil brasileira e para isso nos apoiaremos na produção de 
autores como Aguiar (2001), Coelho (1991, 2000), Lajolo & Zilberman (1986, 2005), entre outros. (1) É fundamental situar 
este grupo num ambiente muito maior de pesquisa e ação educacional, do qual ele faz parte, que é o Centro de Alfabetiza-
ção Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. Criado em 1990, o CEALE tem por objetivo integrar atividades 
de pesquisa, documentação e ação educativa voltadas para alfabetização, leitura e escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, LITERATURA JUVENIL, FNLIJ 

TÍTULO: MACHADO DE ASSIS NA SALA DE AULA.
AUTOR(ES): CRISTIANE FERREIRA AURIEMO 
RESUMO: Trabalhar com textos de Machado de Assis no ensino fundamental não é muito comum. A maioria dos 
professores acredita ser inviável, pois considera a linguagem do autor difícil e muito refinada. Sem contar os enredos, an-
tigos demais para agradar os pequenos leitores. No entanto, a obra machadiana é extensa e com conteúdos perfeitamente 
compreensíveis para esta faixa etária, autores como ele tem um papel muito importante na formação de leitores literários 
e devem ser apresentados desde os primeiros anos do ensino Fundamental. O projeto com alunos da quarta série de uma 
escola municipal, nasceu no início do segundo semestre letivo, quando a professora apresentou as datas comemorativas 
do semestre e, a propósito, incluiu o Dia 29 de Setembro como “Dia do centenário de morte de Machado de Assis”. Um 
título imponente como este logo despertou a atenção de alguns alunos, que quiseram saber mais sobre o autor . E foi aí 
que demos início à prazerosa tarefa de ler Machado de Assis. O objetivo principal deste projeto é compartilhar com os 
alunos as narrativas deste grande autor brasileiro, ler três de seus contos, fazer a recontagem oral, a re-escrita e a revisão 
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coletiva dos textos. Os contos selecionados para a leitura com os alunos foram: “Conto de escola“, “Um apólogo“ e “O 
dicionário“. Após as quatro etapas do trabalho com o texto (conto, reconto oral, re-escrita e revisão de texto), um livro 
com uma re-escrita de cada conto foi montado para que os alunos pudessem presentear o amigo na festa de final de ano. 
A partir deste trabalho pode-se constatar que a leitura de textos bem escritos desperta o interesse dos pequenos leitores. 
Contextualizar o trabalho, ou seja, ler textos do autor escolhido pelos alunos facilitou a participação e o total envolvimento 
destes no decorrer de todo o projeto. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, TEXTO NARRATIVO 

TÍTULO: MINHAS CONTAS (2008): DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS ATRAVÉS DA 
LITERATURA PARA CRIANÇAS
AUTOR(ES): CRISTIANE MADANÊLO DE OLIVEIRA, JULIA RODRIGUES CHAGAS 
RESUMO: Um dos problemas mundiais mais preocupantes na contemporaneidade é a intolerância religiosa que provoca 
guerras e matanças em várias regiões do planeta. No Brasil, não se vivencia a batalha em si, mas nota-se claramente que a 
intolerância religiosa perpassa várias relações sociais. Apesar dos avanços no sentido de desconstruir preconceitos frente aos 
referenciais míticos afro-brasileiros, ainda se percebem claramente atitudes de desrespeito a essa herança cultural de África. Um 
dos propósitos da Lei Federal 11645/08 é resgatar e valorizar as tradições africanas no espaço escolar, através da instituição da 
obrigatoriedade do ensino de História e cultura afro-brasileira em todas as escolas do país. Para tanto, tal legislação institui que 
uma das disciplinas envolvidas nessa proposta é a literatura. Como a discussão sobre preconceitos é de extrema importância 
social, a arte revela-se um dos recursos mais profícuos para abordar esse assunto com crianças. Partindo desses pressupostos, 
o presente trabalho se propõe a discutir como a obra “Minhas contas“ (2008), escrita pelo paulistano Luiz Antonio e ilustrada 
pelo sulista Daniel Kondo, contextualiza esse assunto tão delicado. Através das inquietações do menino Nei, o leitor é convida-
do a vivenciar o enfrentamento do preconceito religioso e a reelaboração desse problema na lógica infantil. Num rico diálogo 
entre as linguagens verbal e não verbal, a obra explora esse tema considerado tabu para a sociedade brasileira e favorece não só 
uma discussão sobre o assunto, mas sobretudo a fruição frente a um literário de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA AFRO-BRASILEIRA, PRECONCEITO, RELIGIOSIDADE 

TÍTULO: A PRESENÇA DO HIPERTEXTO E DAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL CONTEMPORÂNEA.
AUTOR(ES): CRISTIANO CAMILO LOPES 
RESUMO: A autora Lucia Santaella coloca que: “A rapidez com que as linguagens estão crescendo parece estar exigindo 
de nós que nossa interação com elas não se limite ao nível puramente intuitivo, mas que possamos dialogar com elas no 
nível mais crítico e reflexivo.” (SANTAELLA, 2000, p. 9) Assim, o livro tem se apresentado como uma vasta rede ‘hiper-
textual’ em constante crescimento e, dessa forma, concentra vários sentidos por meio de confluências multiespaciais e tem-
porais. Nessa perspectiva o texto é visto como produto de uma reunião de obras maiores, tornando-se uma ‘enciclopédia 
aberta’, não porque abarca o conhecimento como um todo, mas porque conjectura a multiplicidade. A partir de um texto 
unitário, produz-se vários outros que podem ser interpretados em vários níveis. Esses, por sua vez, geram diversos sujeitos, 
olhares e vozes sobre o mundo, que partem de um ‘eu’ pensante. A obra, portanto, permanece aberta e inconclusa. Há, 
portanto, uma tessitura de conexões entre fatos, pessoas e coisas do próprio mundo. Trata-se de um ‘sistema de sistemas’ 
em que cada um condiciona os demais e é condicionado por eles: “[...] os livros modernos que mais admiramos nascem da 
confluência e do entrechoque de uma multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de pensar, estilos de expressão. 
Mesmo que o projeto geral tenha sido minuciosamente estudado, o que conta não é o seu encerrar-se numa figura harmo-
niosa, mas a força centrífuga que dele se liberta, a pluralidade das linguagens como garantia de uma verdade que não seja 
parcial.” (CALVINO, 2008, p. 131) Nosso objetivo é demonstrar a presença do hipertexto e das múltiplas linguagens na 
obra “Cibermae“, de Alexandre Jardin. Obra destinada ao público infantil e juvenil que se apresenta como um objeto novo 
e proporciona ao leitor um olhar de descoberta. 
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTEXTO, MÚLTIPLAS LINGUAGENS, LEITOR IMERSIVO 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 05

TÍTULO: “HISTÓRIAS DA TETÉ”: CARTILHA, MANUAL DE LEITURA OU LIVRO DE LITERATURA 
INFANTIL?
AUTOR(ES): CRISTINA MARIA ROSA 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar o manuscrito inédito “Histórias da Teté” (1937-1942) do escritor 
Pedro Wayne (1904-1951), contextualizá-lo na história da cultura escrita e estabelecer relações com as metodologias de 
alfabetização empregadas no Brasil na primeira década do século XX. Inserido em três campos de estudos, a Literatura, a 
História e a Educação, o trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Os livros de leitura ‘Artinha da Leitura’ e ‘Histórias da 
Teté’: A contribuição de João Simões Lopes Neto e Pedro Wayne para a Alfabetização”. A pesquisa iniciada em 2007, quan-
do o manuscrito de Wayne foi encontrado entre os guardados familiares, o trabalho ganhou impulso com o aparecimento, 
em novembro de 2008, do manuscrito “Artinha da Leitura“, de JSLN. Inserida na abordagem qualitativa, a metodologia de 
investigação empregada com o manuscrito “Histórias da Teté” partiu de fontes primárias – entrevistas semi-estruturadas 
com a viúva e a filha do escritor, além de dois amigos. Fontes documentais – obras publicadas, o “diário” do autor, a fortuna 
crítica e o acervo tombado - contribuíram significativamente para a contextualização da obra no universo das demais do 
autor. O resultado indica a necessidade de afirmar “Histórias da Teté” como pertencente ao universo da literatura infantil 
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brasileira e Pedro Wayne um pioneiro ao propor o letramento na primeira metade do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, CARTILHA, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: SABER E/O SABOR: A IMAGEM DO ALIMENTO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E 
SUA CONTRIBUIÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
AUTOR(ES): DANIELA BUNN 
RESUMO: Numa sociedade de consumo que se alimenta pouco de literatura podemos pensar no valor nutritivo do 
alimento, que é o texto literário. Como levar o texto para ser saboreado pela criança é um grande desafio, cuja função, na 
maioria das vezes, é desempenhada somente pelo professor. A idéia de trabalhar com a temática do alimento surgiu de uma 
imagem utilizada por Cyana Leahy-Dios no livro “Signos Brasileiros de Educação Literária“ (2000). A autora usou uma 
imagem alimentar para mostrar a situação de professores de literatura que, na maioria das vezes, oferecem aos alunos, em 
uma bandeja didática, a refeição pouco nutritiva imposta em suas formações acadêmicas e preparada pelos livros didáticos. 
Este artigo apresenta uma fatia da pesquisa de doutorado, em andamento, que será servida em dois pratos: o primeiro faz 
uma breve análise da ocorrência e do uso da metáfora alimentar partindo da sociologia do alimento, passando por Câmara 
Cascudo e Flandrin & Montanari e o segundo, vislumbra textos literários de autores brasileiros e italianos (Cecília Meireles, 
Jonas Ribeiro, Sérgio Capparelli, Ricardo da Cunha Lima, Gianni Rodari, dentre outros), nos quais a metáfora torna-se uma 
imagem potencializada do alimento. O alimento, que desde os contos populares aparece como secundário (porém muito 
recorrente: a cesta de Chapeuzinho Vermelho, as migalhas de pão de João e Maria, os jantares, os banquetes, os persona-
gens que devoram e são devorados), ganha nos tempos atuais uma nova siginificação, tanto na qualidade gráfica dos livros 
infantis, na imaginação ardente de nossos escritores como na prática pedagógica. O alimento, por fazer parte do cotidiano, 
tem uma proximidade com a criança que favorece o trabalho em sala de aula quando ganha vida nas páginas de um livro.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ALIMENTO, DESAFIOS 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTO-JUVENIL NAS ÁGUAS DA INCLUSÃO ESCOLAR: NAVEGAR É 
PRECISO
AUTOR(ES): DANIELA CORTE REAL 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a análise da literatura infanto-juvenil em língua portuguesa com destaque 
para os livros que trazem como personagens de suas narrativas sujeitos com deficiência, sob a perspectiva da educação 
inclusiva e da estética da recepção na literatura infanto-juvenil e tratando das articulações e relações existentes entre os 
elementos constitutivos dos livros (texto verbal e não-verbal), numa abordagem dialógica. Parte-se do pressuposto de que a 
leitura de livros infanto-juvenis que abordem a temática da deficiência pode contribuir para um ambiente de aprendizagem 
favorecedor às pessoas com deficiência que vem sendo incluídas na escola comum. A partir de análise preliminar de 78 
obras de literatura infanto-juvenil, publicadas no Brasil, foram construídos critérios que restringiram o universo investigado 
a três livros que abordam a temática da deficiência a partir de distintas tipologias: deficiência física, deficiência visual e 
deficiência auditiva. A pesquisa permitiu colocar em evidência que existe no corpus analisado: uma proposta de superação 
da idéia de ausência de recursos da pessoa com deficiência; conflitos que evidenciam o modo como as personagens com 
deficiência se vêem e como vêem o outro; que estes conflitos tendem a desencadear um processo semelhante nos leitores; 
que são valorizados o encontro e a interação entre os diferentes sujeitos para a superação dos conflitos; que estes encontros 
podem ser beneficiados com a intervenção de um moderador que favorece o deslocamento do olhar em relação à imagem 
que o outro tem sobre a pessoa com deficiência, abrindo espaço para a ressignificação dessa deficiência. No que se refere 
à dimensão educativa, a literatura infanto-juvenil emerge como, uma poderosa pista de configuração de novos sentidos 
associados à possibilidade de superação de um olhar que enfatiza apenas as limitações da pessoa com deficiência. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, INCLUSÃO ESCOLAR, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

TÍTULO: LER, CONTAR E SOCIALIZAR: PELA “INCLUSÃO LITERÁRIA” DE REBECA
AUTOR(ES): DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA 
RESUMO: Este estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado e investiga as contribuições da literatura para a inclusão 
social na escola. Sua relevância consiste em fornecer ao professor subsídios para ampliar suas competências no ensino de li-
teratura a partir do (re)conhecimento do potencial inclusivo do texto literário. Entende-se que a literatura é inclusiva em sua 
natureza, pois inclui o leitor no texto e permite práticas socializadoras de leitura. O estudo caracteriza-se como pesquisa-
ação participante. Adotaram-se como procedimentos metodológicos a observação participante e a intervenção pedagógica. 
O estudo realizou-se em uma turma de 4º ano do ensino fundamental com 43 alunos, entre 8 e 13 anos, matriculados na 
Casa do Menor Trabalhador – CMT, escola pública do município de Natal-RN (Brasil). Os instrumentos utilizados foram: 
gravação em áudio; diário de campo; entrevistas. Na intervenção pedagógica, realizaram-se 20 aulas de leitura de literatura 
com diferentes estratégias didáticas. As sessões de leitura foram desenvolvidas conforme os moldes da andaimagem (sca-
ffolding) descritos por Graves e Graves (1995). Tomou-se como referencial teórico os estudos de Amarilha (1997; 2006), 
Eco (2003), Caldin (2004; 2003), Cazden (1991), Chartier (1994), Culler (1999), Iser (1996), Paulino (2001), Petit (2008), 
Stainback e Stainback (1999). Elegeu-se como foco de análise a história da inclusão de Rebeca, aluna que é incluída na es-
cola mediante o texto literário e práticas leitoras. A análise aponta a relevância do diálogo entre literatura e inclusão para de-
mocratizar a leitura literária e tornar o ambiente escolar mais inclusivo. Confirma a natureza inclusiva do texto literário, no 
modo como promove a entrada do leitor no texto literário, em prática socializadora de aprendizado, de compartilhamento 
de experiências e de acolhimento das diferenças. Ressalta-se a importância do mediador de leitura na seleção de estratégias 
que viabilizem a democratização da literatura e pela literatura, no pequeno universo da sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE LITERATURA, INCLUSÃO SOCIAL, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: VELHO DOCUMENTÁRIO DE GUERRA
AUTOR(ES): DANUSIA APPARECIDA SILVA 
RESUMO: Movido pela criatividade Francisco Marins, escritor dos mais conhecidos na área da literatura infanto-juvenil, 
funde história e ficção numa aventura plena de misticismo, religiosidade, luta e muito medo ante as inusitadas situações. Em 
“A Aldeia Sagrada”, o escritor recorre ao mito a fim de reavivar na memória dos jovens a valorização dos heróis nacionais. 
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A narrativa transcorre em ritmo de ficção, bem ao gosto dos jovens leitores. “A Aldeia Sagrada” vem corroborar o papel 
importante da literatura, ou seja, funcionar como agente de participação social que transforma o homem e a sociedade. 
A pluralidade de assuntos tratados na obra vale por um compêndio de história do Brasil: a seca no sertão nordestino, o 
nomadismo do retirante, a ameaça dos jagunços, a obrigatoriedade de furtar para matar a fome e o enfrentamento da morte 
algumas vezes. A um menino de doze anos é passada uma tarefa hercúlea: sobreviver no sertão inóspito e vivenciar o duelo 
histórico entre a monarquia e a república travado no interior da Bahia. A partir do episódio “A Guerra dos Canudos”, Didi-
co, o menino, natural da região e do lado dos vencidos, dá uma versão dos fatos que se distanciam da historiografia oficial. 
Aldeia Sagrada foi o nome dado ao povoado de Canudos em respeito ao carisma de Antonio Conselheiro. O livro A Aldeia 
Sagrada resgata passagens desconsideradas pela disciplina História do Brasil, propondo reflexões ao jovem leitor.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, HISTÓRIA, OS SERTõES 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 05

TÍTULO: AGBALÁ: SEMENTE E MEMÓRIA AFRICANA ENRAIZADAS NA CULTURA BRASILEIRA. 
AUTOR(ES): DENISE SILVA DOS SANTOS 
RESUMO: Símbolos, formas, cores, mistérios, histórias coletivas e pessoais que não foram esquecidas no porão dos 
navios negreiros constituem o verdadeiro tesouro cultural, presente na obra “Agbalá, um lugar continente“ (2001), da 
escritora e ilustradora mineira Marilda Castanha. Parte integrante de uma coleção denominada “Histórias para contar 
história”, composta por cinco livros que tratam de fatos importantes da história do nosso país, essa obra, voltada para o 
público juvenil, traça um novo olhar sobre a trajetória dos negros em solo africano e brasileiro, além de ser um convite para 
adentrar a cultura africana, tão importante para a formação da identidade de nosso povo. A sanção da Lei 11645/08, que 
tornou obrigatório o estudo das culturas afro-brasileira e indígena nas escolas de todo o Brasil, aponta para a urgência em 
conhecer a diversidade cultural desses povos, assim como para a necessidade de desconsiderarmos os estereótipos que com 
frequência recaem sobre o continente africano. Com enfoque nos referenciais afro-brasileiros, este trabalho se propõe a 
analisar os aspectos sócio-culturais vindos de África presentes na obra em questão e que delinearam, direta ou indiretamen-
te, a cultura brasileira. Na perspectiva de análise guiados pelo viés literário de Marilda Castanha, buscaremos compreender 
o Agbalá que existe em cada um de nós.
PALAVRAS-CHAVE: ÁFRICA, CULTURA, IDENTIDADE 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL NA ROTINA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): ELIANA DA CRUZ PRATES LOURENÇO 
RESUMO: O trabalho cujos resultados ora são apresentados é decorrente de pesquisa bibliográfica desenvolvida no 
Programa de Iniciação Científica, e teve como objetivo central a compreensão do papel da literatura infantil como atividade 
essencial para o desenvolvimento das crianças, entre zero e cinco/seis anos. Mais especificamente, buscou-se refletir sobre 
as possibilidades de utilização de atividades com foco na literatura infantil nas escolas de Educação Infantil, sem que, ne-
cessariamente, estas atividades estivessem alicerçadas e condicionadas a exercícios mecanizados. Tal formulação originou-se 
dos questionamentos levantados, pela pesquisadora, em experiências de estágio curricular obrigatório no âmbito do Curso 
de Pedagogia da FFC- NESP/Marília. Ao partir de breves re-visões dos conceitos de Educação Infantil e de literatura 
infantil, apresento possíveis intersecções entre o fazer pedagógico nas escolas de Educação Infantil e a literatura infantil, 
compreendida como objeto da cultura indispensável na rotina das crianças na infância. Com essa perspectiva, acerca do pa-
pel da literatura infantil na educação das crianças pequenas, ficou evidente, dentre outros aspectos, que o trabalho docente 
exige reflexões sobre as atividades essenciais no desenvolvimento de capacidades humanizadoras na infância, bem como o 
conhecimento sobre conceitos essenciais nessa discussão, principalmente no que se refere ao papel da literatura infantil no 
processo de ensino e de aprendizagem nas escolas de Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFATIL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ROTINA DAS CRIANÇAS 

TÍTULO: A LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): ELIANA GABRIEL AIRES 
RESUMO: Esta comunicação trata de uma pesquisa que pretende desenvolver o gosto pela leitura desde os anos iniciais 
da criança. O papel estético da literatura é, muitas vezes, negligenciado em função do papel formativo, que é o único valori-
zado pela maioria das escolas. A presente pesquisa contempla propiciar subsídios aos pesquisadores e professores das redes, 
em relação à leitura e escrita, tendo como eixo a Literatura Infantil e Juvenil, num esforço para superar a fragmentação 
dos textos literários e a sua aplicação quase que exclusivamente gramatical. Seu objetivo maior é destacar a importância 
da Literatura na formação do professor e fornecer-lhe orientações básicas para o seu trabalho com o texto literário na 
sala de aula. Para isso, pretende promover um ambiente colaborativo através do estudo sistemático da Literatura Infantil 
e Juvenil, da leitura, análise e reflexão de textos teóricos e narrativas infantis. Pesquisar a prática docente sobre Literatura 
Infantil e Juvenil, reconhecer sua incessante necessidade de transformação buscando formas de atender suas exigências 
reais e diárias. Viabilizar o aprimoramento dos professores das redes através do diálogo, do debate, da criação, assim como 
incentivar a produção dos alunos e dos próprios professores. A presente pesquisa insere-se numa abordagem qualitativa 
colaborativa que pretende atuar com o professor da escola pública, considerando-o como um profissional crítico e refle-
xivo. Pretende investigar sua atuação na sala de aula, mas também ouvi-lo e trabalhar em parceria com ele. Portanto, esta 
pesquisa é realizada na interação dos pesquisadores com os professores atuantes na Escola, possibilitando-lhes condições 
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de realizar análises e alterações em suas ações docentes, fortalecendo-os como sujeitos que visem uma melhor qualidade 
na formação dos alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS, LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

TÍTULO: ESCOLHAS LITERÁRIAS DE CRIANÇAS NO CONTEXTO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA 
INFANTO-JUVENIL
AUTOR(ES): ELIANA GUIMARÃES ALMEIDA 
RESUMO: A necessidade de compreender como se processam as escolhas feitas por crianças em um espaço público 
de leitura é um dos pontos centrais deste trabalho, que contou com a orientação da Profª. Drª. Aparecida Paiva. A partir 
da observação das propostas de mediação realizadas em uma biblioteca pública infanto-juvenil de Belo Horizonte, foi 
realizado um trabalho de monografia, que buscou compreender os caminhos que levam crianças a lerem e a escolherem 
suas leituras, em um contexto não-escolar, onde, teoricamente, não há obrigatoriedade de leitura. Por meio da obser-
vação e de entrevistas semi-estruturadas, foi possível estabelecer algumas relações entre as escolhas das crianças e as 
mediações da biblioteca e da família. Uma das conclusões a que chegamos é que a família tem forte influência sobre a 
formação do leitor criança, especialmente em espaços não escolares. Foi possível perceber que crianças são capazes de 
estabelecer seus próprios critérios de escolha e que esses decorrem geralmente de uma mediação paulatina. O referencial 
teórico que norteou a investigação foi composto por autores como Antônio Cândido, Regina Zilbermann, Aparecida 
Paiva, Graça Paulino, Magda Soares, Roger Chartier, Zélia Versiani, Marta Passos, Anne-Marie Chartier, entre outros 
autores que trabalham especialmene com a temática da leitura literária, a literatura infanto-juvenil, a formação de leitores 
e outros temas relacionados com a leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, LITERATURA INFANTO-JUVENIL, BIBLIOTECA PÚBLICA 

TÍTULO: O MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO E A LITERATURA DE TEMÁTICA AFRICANA E 
AFRO-BRASILEIRA: ANALISE COMPARATIVA DOS CATÁLOGOS DE 2005 E 2008
AUTOR(ES): ELIANE SANTANA DIAS DEBUS 
RESUMO: A temática da cultura africana e afro-brasileira, bem como das culturas indígenas brasileiras na literatura de 
recepção infantil e juvenil no Brasil tem ganhado visibilidade a partir das exigências da Lei 10.639/2003, que institui a in-
clusão da cultura e história africana e afro-brasileira e, mais recentemente, da Lei 11.645/2008 que inclui a obrigatoriedade 
também da história e das culturas indígenas brasileiras no Ensino Fundamental e Médio. Por esse viés, a presente comu-
nicação tem como objetivo verificar como o mercado editorial brasileiro tem se organizado para cumprir essa demanda. 
Nesse propósito, analisa-se comparativamente sete catálogos de diferentes casas editoriais correspondentes ao ano de 
2005 e dez, referentes ao de 2008, mapeando a produção no que diz respeito à cultura africana e afro-brasileira, buscando 
levantar dados de acréscimo ou não do tema e refeltir sobre a representação dos papéis sociais e as caracterizações físicas 
das personagens afro-brasileiras, analisado a presença de estereótipos e uma visão preconceituosa, ou não, trazendo à tona 
títulos que instalam, ou não, a discussão da pluralidade cultural brasileira. Tal proposta, acredita-se, contribui para o reco-
nhecimento e disseminação da produção literária sobre o tema, ao mesmo tempo em que exige do mercado editorial um 
olhar mais crítico sobre os títulos publicados para infância e juventude.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, CULTURA AFRO-BRASILEIRA, MERCADO EDITORIAL 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 9
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 06

TÍTULO: A CHAVE PARA O CRESCIMENTO
AUTOR(ES): ELISÂNGELA LIMA, CARLA SIQUEIRA, SAMIRA MENDES FERNANDES, SILVIA 
REGINA GATTI 
RESUMO: As histórias e a literatura de modo geral, estão presentes na cultura há tempos e o hábito de contá-las e 
ouví-las gera inúmeros significados, ampliando e diversificando visões e interpretações sobre o mundo e a vida. Nesse 
sentido, é necessário estar atento a esta questão, dado que a ausência da leitura bloqueia possibilidades e acaba, de certa 
forma, excluindo o cidadão dos conhecimentos necessários à sua plena cidadania. No contexto educacional brasileiro, as 
avaliações governamentais apontam para um resultado negativo em relação ao desenvolvimento da competência leitora. Na 
escola, crianças e jovens podem ser conquistados pelo livro, se seus primeiros contatos com a leitura forem interessantes e 
agradáveis, além disso, o hábito de ler relaciona-se ao cuidado afetivo, à construção da identidade, à capacidade de ouvir o 
outro e de se expressar. Tendo por objetivo socializar a prática pedagógica, cuja base é a aquisição da competência leitora, 
quatro professoras que atuam com alunos da quarta série numa escola municipal, cuja comunidade é carente, discutem 
as diferentes dimensões da leitura, ao analisar situações onde se têm buscado desenvolver com seus alunos o gosto pela 
leitura, buscando adequar a escolha de livros à faixa etária, embora seja fato que, na maioria dos casos, a própria família não 
valoriza o ato de ler, bem como os alunos escolherem, em geral, livros que ficam aquém de sua capacidade leitora, ou seja, 
livros que possuem mais gravuras a textos. Esse relato de experiência aponta ainda a necessidade de apresentar aos alunos, 
os autores e textos que os aproximem mais do universo infanto-juvenil. Isto tem sido feito através do Projeto “A chave 
para o crescimento”, onde obras, como textos do autor Álvaro Cardoso Gomes, conhecidas por apresentar elementos que 
consideramos necessários para a formação de um bom leitor, tem sido utilizadas. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANFO-JUVENIL , COMPETÊNCIA LEITORA, AUTONOMIA CIDADÃ 
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TÍTULO: LITERATURA, LEITURA E A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
AUTOR(ES): ELMITA SIMONETTI PIRES 
RESUMO: “Conte histórias, leia histórias em voz alta, dê livros bons para as crianças lerem sozinhas. O futuro agradece. 
O seu, o delas, o da humanidade“. (Ana Maria Machado) As histórias da Literatura para crianças e jovens lidam com as 
emoções, com o prazer, com o espírito lúdico dos leitores estimulando a imaginação criadora, facilitando o diálogo com o 
texto sobre a realidade. Em vista desses pressupostos é indispensável a mudança de atitude por parte dos profissionais que 
atuam ou atuarão como animadores/motivadores de leitura, contadores de histórias, como intermediários entre a criança, 
o jovem e a obra literária. Visando contribuir nessa transformação resolveu-se elaborar este projeto - uma parceria entre 
FAFIPA - Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí e as Escolas Municipais de Paranavaí. Os pro-
cedimentos para encaminhar uma relação prazerosa com a literatura pressupõem um percurso metodológico que envolve 
diferentes etapas: a formação de acadêmicos como contadores de histórias e motivadores de leitura; promoção de oficinas 
de leitura e contação de histórias para crianças de escolas públicas do ensino básico. Esta comunicação visa compartilhar 
alguns resultados obtidos a partir desse projeto de incentivo à leitura e, quem sabe, motivar futuros profissionais das letras, 
sugerimdo-lhes idéias que lhes sirvam de pirlimpimpim em seu trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, INCENTIVO A LEITURA, ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

TÍTULO: O PROFESSOR E A LITERATURA INFANTO-JUVENIL CONTEMPORÂNEA
AUTOR(ES): EVELINE MESSAGE CUNHA 
RESUMO: A vasta produção literária infanto-juvenil cultivada na contemporaneidade oferece possibilidades de trabalho 
infindas no contexto escolar. Diante disso, ressaltamos os escritos literários para o público mirim construídos por situa-
ções que intrigam seu leitor. Longe do discurso moralizante didatizante, escritores da década de 70, seguidores de Lobato, 
marcaram e ainda marcam uma mudança considerável no que diz respeito à qualidade da produção literária infanto-juvenil 
brasileira. Exemplo de singularidade é Lygia Bojunga (1932), que desde sua primeira publicação, “Os Colegas“ (1972), 
constrói suas narrativas, repletas de fantasia, tendo como base elementos do universo real. Sensível ao fazer literário, a 
escritora insere, em seus textos, temas como a desigualdade social, o alcoolismo, o trabalho infantil, a pobreza, a fome, que 
outrora foram considerados como apropriados ao público adulto. Delimitamos nosso objetivo no âmbito dessa produção 
literária, qual seja o de apresentar uma discussão a respeito do trabalho do professor com o texto que trata de temas intri-
gantes e se relacionam mais diretamente com a realidade concreta do leitor. Selecionamos o conto “O bife e a pipoca”, que 
se insere no livro “Tchau“ (1984), de Lygia Bojunga, para fundamentar nossa discussão com exemplos de prática docente 
numa 8ª série do ensino público.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, PROFESSOR, TEMAS POLÊMICOS 

TÍTULO: O TEXTO E A ILUSTRAÇÃO: A CRIANÇA NOS LABIRINTOS DA LEITURA LITERÁRIA
AUTOR(ES): FABIANA DE SOUZA GALDINO DA SILVA 
RESUMO: O estudo das relações entre a Literatura e as outras linguagens artísticas, no Brasil, vem englobando paulati-
namente a particularidade da confecção do livro infantil. Tal incorporação parece responder às recentes experimentações 
formais neste objeto-livro, que explicitam estéticamente o entrelaçamento do signo verbal ao visual. Em particular, esta 
comunicação apresenta o fazer de Roger Mello, na situação de autoria simultânea do texto narrativo e da ilustração. A obra 
focalizada é “Zubair e os labirintos“ (2007), pois traz especulações que colocam em evidência a atividade de leitura, pelo 
modo como se torna mais complexa e menos automatizada, numa via intersemiótica de criação. Os recursos metodoló-
gicos adotados para melhor compreensão do papel da ilustração e do design gráfico neste livro vem de Rui de Oliveira 
(2008) e Ieda de Oliveira (2008), em que tais elementos são integrados ao texto literário como agentes na constituição de 
estratos significativos. O cotejo entre códigos oportuniza, também, o emprego da noção de “obra aberta“ (1962), tal qual 
proposta por Umberto Eco e sua retomada crítica pelo mesmo teórico, apontando os limites da interpretação (1991). De 
fato, o livro que problematiza sua plasticidade e a originalidade de sua expressão também se coloca como um desafio para 
o leitor em formação.
PALAVRAS-CHAVE: ILUSTRAÇÃO, NARRATIVA, INTERSEMIOSE 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL COMO UM IMPORTANTE INSTRUMENTO NO PROCESSO 
DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA PELA CRIANÇA.
AUTOR(ES): FABIANO JOSÉ COLOMBO 
RESUMO: O ensino da língua materna e a formação da criança leitora não é uma tarefa fácil e ainda se caracteriza como 
um entrave na prática de muitos professores, quando objetivam formar alunos leitores. Sendo a literatura infantil um objeto 
da cultura direcionado à criança, pode ser considerado, quando utilizada de forma consciente pelo professor, como um 
importante instrumento no processo de aprendizagem da leitura e da criação do gosto leitor. Tendo como objeto de estudo 
a literatura infantil, a presente pesquisa, de caráter bibliográfico exploratória, procurou discutir a questão: quais as contribui-
ções que a literatura infantil pode trazer para o processo de formação da criança leitora? Como objetivo geral, procurou-se 
investigar as contribuições da literatura infantil como um dos objetos da cultura capaz de auxiliar a criança no processo 
de apropriação da leitura e formação do leitor. Como objetivos específicos, propomos: a) verificar as contribuições da 
literatura infantil ao processo de formação do leitor, b) investigar como a prática docente pode ser organizada utilizando a 
literatura infantil enquanto instrumento no processo de formação da criança leitora. Dessa forma, baseada nos principais 
autores que trabalham a temática da literatura infantil como um importante instrumento no processo de apropriação da 
linguagem escrita pela criança, propomos discussões acerca de como ocorre a formação da criança leitora e de que forma 
a literatura infantil pode ser utilizada na organização da prática docente que objetiva formar o leitor. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, FORMAÇÃO DO LEITOR, PRÁTICA DOCENTE 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O TRABALHO COM UM CONTO CLÁSSICO DA 
LITERATURA INFANTIL
AUTOR(ES): FERNANDA CRISTINA RIBEIRO FARIA 
RESUMO: A presente pesquisa, em andamento, está vinculada ao programa de Pós-graduação da UNESP (campus 
Presidente Prudente) e à linha de pesquisa “Práticas educativas e formação de professores“. A leitura, principalmente de 
obras literárias, possui papel fundamental na formação do indivíduo crítico e reflexivo, permitindo-lhe entendimento do 
seu cotidiano vindo a contribuir com transformações sócio-culturais. Ainda, a literatura promove prazer e entretenimento, 
além de desenvolver a criatividade e a imaginação. Particularmente, nesta pesquisa, optamos por trabalhar com um conto 
clássico da literatura infantil por o julgarmos fundamental na formação deste leitor. Pensando na importância do papel do 
leitor no processo de leitura, optamos pela utilização do método “Estética da Recepção” proposto por Jauss (1994), com a 
finalidade de compreendermos como o leitor constrói o significado durante a leitura. A pesquisa pretende, ainda, ressaltar a 
importância do uso deste método na prática escolar, uma vez que permite uma abordagem metodológica diferenciada para 
o ensino da literatura. Tendo em vista que o método recepcional compreende o leitor como essência do processo dialógico 
com o texto, espera-se que a pesquisa em questão possa contribuir para ampliação da experiência leitora, bem como da 
biblioteca vivida por esse leitor. Acreditamos que com a finalização da pesquisa os resultados possibilitarão compreender 
valores, diferenças e semelhanças manifestadas pelas crianças por meio da recepção literária. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTÉTICA DA RECEPÇÃO, ENSINO DA LITERATURA, CONTOS CLÁSSICOS 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS: PENSANDO A PRODUÇÃO LITERÁRIA PARA 
CRIANÇAS SOB A ÓTICA DOS LETRAMENTOS LITERÁRIO E VISUAL ATRAVÉS DE LIVROS DE 
ÂNGELA LAGO E EVA FURNARI
AUTOR(ES): FERNANDA DE ARAÚJO ROCHA 
RESUMO: A presente proposta deriva da monografia intitulada “Imagem e palavra: a produção literária para crianças 
em livros das autoras/ilustradoras Ângela Lago e Eva Furnari“, realizada como trabalho de conclusão de curso de curso 
de graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo central é de estabelecer relações entre 
textos escritos e ilustrações nos livros de literatura infantil, pensando na aquisição dos letramentos literário e visual por 
crianças em fase de alfabetização. Para tanto, foram selecionados quatro livros: “A bruxinha atrapalhada“ e “Você troca?“, 
de Eva Furnari e “Casa Pequena“ e “Outra vez“, de Ângela Lago. A escolha dessas autoras/ilustradoras se deve ao fato de 
ambas produzirem livros de comprovada qualidade estética, literária, lúdica e educativa voltados para crianças. Seus livros 
são agradáveis aos olhos e contam histórias muito interessantes, o que faz do livro uma fonte de prazer para a criança leito-
ra. Se há prazer ao manusear e ler o livro, certamente, o trabalho educativo alfabetizador será facilitado. Dev-se ressaltar a 
importância das linguagens verbal e imagética durante o processo de alfabetização e letramento de crianças, dando destaque 
especial ao letramento literário e ao letramento visual. A proposta deste trabalho é, portanto, explicitar a relação existente 
entre as palavras e as imagens nos livros de literatura dessas autoras e ilustradoras e mostrar a importância de tal relação 
para a formação de leitores competentes. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, LETRAMENTO LITERÁRIO, LETRAMENTO VISUAL 

TÍTULO: ILUSTRANDO INFÂNCIAS - A LITERATURA ATEMPORAL DE GRACILIANO RAMOS
AUTOR(ES): FERNANDA MARIA MACAHIBA MASSAGARDI 
RESUMO: Segundo Piaget, a aprendizagem se diferencia do desenvolvimento, que não se resume a um processo de 
comportamentos aprendidos, mas na capacidade que o sujeito tem de conhecer os objetos de maneira apropriada e ob-
jetiva. Considerando-se a adequação das atividades escolares aos estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, essa 
investigação contempla a elaboração de propostas que permitam à criança trabalhar a ludicidade, a afetividade e os aspectos 
referentes à cultura de nosso país. Objetivando um estudo acerca do conceito de infância, essa proposta foi desenvolvida 
através de uma parceria entre o Instituto Dom Nery e o Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação 
da Unicamp, abordando fundamentos construtivistas piagetianos de trabalhos com projetos. Partindo da elaboração de 
um mapa conceitual, 30 crianças de 6 a 10 anos definiram o significado de infância segundo suas crenças. Com a proposta 
de resgatar a literatura infantil, a vida de Graciliano Ramos e suas características regionais foram realizadas atividades de 
leitura e de artes a partir das obras “A terra dos meninos pelados” e “Biografia de Graciliano para crianças”. Propiciando 
a construção de conceitos e pesquisa, os infantes realizaram entrevistas para enumerar aspectos da infância de pessoas co-
nhecidas de diferentes faixas etárias. Durante esse processo foram registrando, através de desenhos e modelagem, as idéias 
que consideravam interessantes. Esse projeto proporcionou a descoberta de aspectos característicos da cultura nordestina 
de nosso país, a convivência interpessoal (através da diversificação de trabalhos - coletivos e individuais), a afetividade, 
incentivando a leitura de uma literatura apropriada à faixa etária, a criatividade e a construção de novos conceitos referentes 
ao núcleo gerador da temática central. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTRUTIVISMO, LITERATURA, PROJETOS 

TÍTULO: COMPÊNDIO DE LITERATURA INFANTIL (1959), DE BÁRBARA VASCONCELOS DE 
CARVALHO, E O ENSINO DA LITERATURA INFANTIL NO BRASIL
AUTOR(ES): FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
RESUMO: Nesta comunicação, apresentam-se resultados parciais da pesquisa de mestrado em Educação, vinculada às 
linhas “Literatura infantil e juvenil” e “Formação de professores” do Gphellb – Grupo de Pesquisa “História do Ensino 
de Língua e Literatura no Brasil”, coordenado por Maria do Rosário Longo Mortatti. Com o objetivo de contribuir para 
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a produção de uma história do ensino de Língua e Literatura no Brasil e, também, para a compreensão de um importante 
momento na história do ensino da literatura infantil e formação de professores, focaliza-se a proposta para esse ensino 
apresentada pela professora baiana Bárbara Vasconcelos de Carvalho (1915-2008) em “Compêndio de literatura infantil: 
para o 3º ano normal“, cuja 1ª edição foi publicada pela Companhia Editora Nacional (SP), em 1959. Mediante abordagem 
histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida por meio da utilização de procedimentos de loca-
lização, recuperação, reunião, seleção e ordenação, vem-se analisando a configuração textual do Compêndio, que consiste 
em enfocar os diferentes aspectos constitutivos de seu sentido. A análise preliminar dos resultados obtidos até o momento 
tem propiciado constatar que o Compêndio em análise, foi o primeiro do gênero publicado em língua portuguesa e nele 
se encontra um conjunto de saberes relativos à literatura infantil considerados necessários para a formação do professor 
primário e que foram sendo gradativamente estruturados, de acordo com os programas oficiais de ensino, contribuindo 
para a constituição da literatura infantil como disciplina dos cursos de formação de professores primários no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: BÁRBARA VASCONCELOS DE CARVALHO, ENSINO DE LITERATURA INFANTIL, PESQUISA 
HISTÓRICA EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO: NOVOS AUTORES PARA JOVENS LEITORES: TENDÊNCIAS DA LITERATURA JUVENIL 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
AUTOR(ES): GABRIELA FERNANDA CÉ LUFT 
RESUMO: A partir da análise de narrativas que compõem o panorama mais recente da produção literária para jovens no 
Brasil, este trabalho tem por objetivo investigar o estatuto da literatura juvenil brasileira, no sentido de compreender as suas 
configurações estéticas e delinear o imaginário presente nas obras literárias, com vistas a contribuir para os estudos críticos e 
teóricos do gênero. Assim, com o intuito de dar sentido a uma produção literária contemporânea que cobra novas respostas in-
terpretativas e sobre a qual não se tem, ainda, avaliações mais abalizadas, exatamente por datar de pouco tempo, mas que apre-
senta relação intrínseca com o cenário nacional diverso e fragmentário da literatura brasileira contemporânea, surpreendendo 
pelo trato literário, serão examinadas obras juvenis publicadas nos últimos oito anos, através das quais podemos distinguir, no 
mínimo, três vertentes temáticas distintas: o realismo suburbano, através da obra “O pequeno fascista“, de Fernando Bonassi; 
o realismo mágico, através de “Luna Clara & Apolo Onze“, de Adriana Falcão e o realismo cotidiano, através de “A distância 
das coisas“, de Flávio Carneiro. Trata-se de narrativas que propõem modos de ler mais afinados com uma concepção de leitura 
que ultrapassa o simples entretenimento da indústria cultural, ou ainda o cumprimento de meros exercícios escolares, sendo 
capazes de oferecer uma contribuição de peso para a formação de leitores num país de tradição iletrada.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA, LEITURA, LEITOR 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: AUTOBIOGRAFIA OU FICCIONALIZAÇÃO? UM ESTUDO DA OBRA FAZENDO ANA PAZ 
DE LYGIA BOJUNGA NUNES
AUTOR(ES): GERLANE ROBERTO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Desde a década de 70, Lygia Bojunga Nunes ocupa um espaço diferencial no cenário da literatura infanto-
juvenil brasileira e internacional. A autora foi a primeira a receber, pelo conjunto de sua obra, fora do eixo Europa-Estados 
Unidos, a medalha Hans Cristian Andersen (1982), prêmio considerado o Nobel de literatura infanto-juvenil. Ao trabalhar, 
mais profundamente, a sua produção literária percebemos que houve mudanças significativas em seu projeto de escrita com 
relação a elementos que transitavam entre sua biografia e sua ficção. Considerando que as discussões entre vida e obra são 
complexas e que vêm ganhando espaço na Teoria da Literatura nas últimas décadas, trazendo de volta o debate sobre o re-
torno do autor, levantamos a hipótese de que as fronteiras entre a biografia e a ficção de Lygia Bojunga Nunes são bastante 
tênues. Este estudo pretende discutir passagens que marcam a presença da autora em suas narrativas de teor ficcional e, 
para tanto, utilizamos o conceito de biografema, proposto por Roland Barthes (1975), no qual teoriza o biográfico a partir 
de um olhar fragmentado e ficcionalizado do sujeito. Das obras da autora procedemos a um recorte do qual selecionamos o 
livro: Fazendo Ana Paz (1991) que nos parece suficiente para discutir a presença da autora em sua obra e como se processa 
a sua “ficcionalização“. Esta proposta parece-nos relevante para os estudos da literatura infanto-juvenil pela reflexão que 
incita, qual seja, refletir a presença do sujeito autor nas obras destinadas ao público infantil e as formas de consagração de 
sua imagem no meio intelectual e cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL , AUTORIA, FICÇÃO 

TÍTULO: CONTA QUE TE CONTO
AUTOR(ES): GILMARA MENDES GOULART DE MELLO 
RESUMO: Esta é uma pesquisa que acontece desde 2005. Quando nasce o desejo de semear a leitura para todas as idades, 
principalmente abrindo um espaço para que a criança–adolescente pudesse ser o “ator principal” desse processo. Nesse 
sentido, surge a necessidade de formar e transformar essa criança-adolescente num leitor contaminado pela leitura e litera-
tura. Sabe-se que a arte de ouvir histórias é milenar. Escrever histórias é a forma que as pessoas encontram para registrar da 
memória aquilo que para sempre ficará. Contar o que encanta é um meio de sensibilizar todo e qualquer público que está 
à sua volta. Pensando nisso é que desta pesquisa–busca nasce o Projeto: CONTA QUE TE CONTO – Oficina para ler, 
escrever e contar histórias. Este projeto compreende: promover ações capazes de formar pessoas habilitadas em selecionar 
obras literárias de qualidade, escrever histórias populares e contar de coração histórias para os mais diversificados especta-



416

Literatura Infantil e Juvenil 

417

dores. Esse projeto acontece com oficinas, as quais compreendem as comunidades pública e privada. O público alvo varia 
dos quatro aos cinqüenta e seis anos de idade. Além dos estudos, pesquisas, coletas de dados, os participantes das oficinas 
promovem Movimentos Literários pelo município e região e contribuem para a Formação de Educadores, em parcerias de 
Feiras de Livros, Secretarias Municipais de Educação e Fundação Cultural. Ler, contar e escrever histórias enriquece a alma, 
abre caminhos e transforma a realidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, LEITURA , CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRÁTICA DOCENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): GILVANIA FRANCISCA ALVES 
RESUMO: O presente trabalho tem como foco um importante aspecto do processo de ensino da leitura: as estratégias 
de compreensão leitora utilizadas pelas crianças e como estas são trabalhadas em sala de aula. A discussão gira em torno 
das estratégias de leitura na prática docente de educação infantil. A importância da temática, leitura para a produção cien-
tífica e para a Educação Infantil, materializa-se na possibilidade desse trabalho iniciar, nessa etapa de ensino, assim como 
na perspectiva reflexiva sobre o ensino-aprendizagem da leitura e na preocupação com o intercâmbio e a discussão entre 
os docentes para a importância da linguagem no desenvolvimento da aprendizagem da criança. A base do referencial 
teórico é a socio-interacionista de leitura enquanto construção de sentido e significado interativo do sujeito com o texto. 
Desse modo, fomos buscar as contribuições desses autores: Terzi (1995), Colomer e Camps (2002), com o significado e 
sentido da leitura, em Leal e Melo (2002), a reflexão sobre a compreensão leitora, em Solé (1998), suas assertivas a respeito 
das estratégias de leitura e em Teberosky e Colomer (2003), os desafios voltados para o ensino-aprendizagem da leitura. 
Abordaremos, nesse estudo, a história da educação infantil, trazendo um breve histórico, bem como a repercussão dessa 
história no contexto social brasileiro e, de modo particular, no estado de Pernambuco. Como forma de aprofundamento 
das questões sobre as práticas docentes da leitura buscará, também, contextualizar esse ensino-aprendizagem, apresentando 
os modelos e concepções do que é ler e o que são as estratégias de leitura, além de apontar os desafios para ensinar a ler 
na Educação Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESTRATÉGIAS DE LEITURA, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE NARRATIVAS VISUAIS E A CONSTITUIÇÃO DE 
LEITORES. 
AUTOR(ES): HANNA TALITA GONÇALVES PEREIRA DE ARAÚJO 
RESUMO: Esta pesquisa visa uma aproximação com o processo criativo de artistas ilustradores de livros somente com 
imagens, sem o texto, no sentido de compreender os modos de sua produção poética e criativa da narrativa visual. Os 
livros de imagem sem texto são aqueles em que a narrativa é construída na sequência das ilustrações, visando, geralmente, 
o público infantil. A leitura de imagem está atrelada à ideia de fácil leitura e que, portanto, até uma criança pequena pode 
fazer a leitura. Entretanto, a leitura da imagem, ao contrário do que se imagina, está associada ao complexo desenvolvimen-
to cognitivo por parte da criança. Não entendemos que o livro de imagem seja destinado somente para aqueles que não 
dominam o uso da palavra escrita. Pelo contrário, a construção de práticas de leituras de imagem, isoladas ou em sequência 
narrativa, assim como a construção de práticas de leitura de textos escritos, ampliam significativamente nossa capacidade de 
escrita e imaginação, fazendo com que a qualidade da leitura, que se expande a cada passar de olhos, se desenvolva de forma 
exponencial. Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolhemos três renomados e premiados artistas na categoria livro 
de imagem, cujos processos criativos de construção narrativa serão o objeto do estudo. A abordagem da psicologia que 
fundamenta a pesquisa é a sociocultural (tendo Lev S. Vygotsky, como principal expoente), com apoio das contribuições de 
Fayga Ostrower, no campo das artes visuais. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, filmadas 
em vídeo e transcritas. Também foram estudadas as sequências narrativas das ilustrações de obras selecionadas de e por 
cada artista, com o intuito de apreender diferenças e especificidades da narração nas modalidades escrita e pictórica. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO DE CRIAÇÃO, LIVRO DE IMAGEM, NARRATIVAS VISUAIS 

TÍTULO: LEITURA LITERÁRIA E O ESPAÇO ESCOLAR
AUTOR(ES): INGRID DA SILVA RICOMINI 
RESUMO: Este texto é resultado da minha participação como pesquisadora do Programa de Iniciação Científica, no 
projeto intitulado: “Literatura na escola. Espaços e contextos: A realidade brasileira e portuguesa”, que teve como objetivo 
principal analisar e reavaliar críticamente as políticas de investimento em programas de fomento à leitura. Desse modo, ao 
longo da minha participação no projeto de pesquisa, nasceram inúmeras questões articuladas à necessidade de estudar a 
formação de leitores qualitativamente melhores, partindo desses pressupostos, esta comunicação apresenta a análise dos 
resultados obtidos na pesquisa, a partir da leitura de duas obras literárias por uma turma de alunos da 4ª série do ensino 
fundamental, da rede pública de ensino de uma cidade de médio porte do Oeste Paulista. Entre outros aspectos, observei 
a participação das crianças e considerei as suas impressões, os seus comentários e demais desdobramentos obtidos com 
a leitura de dois gêneros literários da literatura brasileira, propostos pela investigação: “A bolsa amarela“ (2007), de Lygia 
Bojunga Nunes e “Meu nome é cachorro“ (2006), de Ricardo Azevedo. Desse modo, com base na pesquisa de campo 
realizada, fundamentada nos princípios metodológicos da pesquisa colaborativa, exponho os resultados obtidos conside-
rando as relações e as impressões dos alunos quando em contato com as obras literárias e, também, apresento o resultado 
da análise da configuração textual dessas duas obras, no intento de melhor entender os aspectos que os constituem como 
gênero literário importante da literatura infanto-juvenil brasileira e os motivos que os fizeram ser preferidos ou não pelas 
crianças. Como objetivo, destaco a necessidade de propiciar novas formas do aluno se relacionar com a leitura literária no 
cotidiano escolar, compreendendo-a como um recurso, “vivo e dinâmico” que, destituído da intenção imediata de trans-
missão de informações, de conteúdo, propicia ao leitor o desenvolvimento de habilidades especificamente humanas, disso 
a importância de iniciá-lo como prática social na escola.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, FORMAÇÃO DE LEITORES, CRIAÇÃO DE 
NECESSIDADES 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: INICIALIZAÇÃO AO SARAU ITINERANTE COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS NA VILA 
ISABEL SÃO CARLOS 
AUTOR(ES): IRENE ZANETTE DE CASTAÑEDA 
RESUMO: Faço parte da equipe de trabalho PROEXT, premiado pelo MEC - MINC :“Sarau Itinerante: Práticas 
Coletivas de Eco Leituras“. Como professora de Literatura foquei meu trabalho na orientação do trabalho com a arte 
da palavra e incentivo à leitura. O tema do “Meio Ambiente“ foi dado pela professora Luzia Sigoli.Iniciei como coor-
denadora, depois passei a colaboradora de fevereiro a abril.O trabalho tem a duração de um ano. Fiquei encarregada da 
Vila Isabel, resquício de um quilombo de negros escravos fugitivos de uma fazenda da região. Trabalho com dois alunos 
de Letras, um de Biblioteconomia, uma agente comunitária Eliana Àvila , crianças, adolescentes e adultos. Os trabalhos 
duram duas horas aos sábados, nas casas dos moradores. Os alunos bolsistas pesquisam, lêem e contam histórias sobre 
o meio ambiente aos ouvintes do bairro. Após a cada contação, abre-se espaço para discussão sobre os temas que 
interessaram.O interesse é geral. O primeiro tema foi a Àgua durante três saraus. O quarto tema foi a a TERRA. As 
histórias foram contadas com fantoches, o que atraiu muito as crianças. Os pais também se aproximaram para ouvir e 
participar dos trabalhos. As crianças levaram garrafas Pets para reciclagem. Depopis de ouvirem as histórias , cortaram 
as garrafas, encheram de terra e plantaram, no primeiro dia, alpiste e regaram para trazerem, no próximo sábado, as 
palantinhas já verdes.A seguir plantarão feijão e milho. As crianças, antes do sarau estavam brincando de bang-bang com 
revólveres de plásticos. Deixaram as armas para participar do sarau sem serem chamadas e participaram com muito 
entusiasmo. Foi um momento muito emocionante. Fotografamos as crianças com os pés em círculo com as garrafas 
com a terra e as sementes no meio representando o Planeta, sua vegetação ou alimento do homem. Os trabalhos têm 
rendido conscientização de reciclagem e e preocupação com o meio ambiente. 
PALAVRAS-CHAVE: SARAU ITINERANTE, CONTAÇÃODE HISTÓRIAS , MEIO AMBIENTE 

TÍTULO: A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS NA ESCOLA: ESPAÇO DE DIÁLOGO
AUTOR(ES): JANAINA DAMASCO UMBELINO 
RESUMO: A narração de histórias tem, cada vez mais, ocupado espaço entre os educadores. A cada ano, mais professo-
res, na busca de novos recursos para estimular a leitura entre os alunos, procuram compreender esta prática e incluí-la em 
seu planejamento. A partir dos estudos realizados por Vigotski e Bakhtin sobre produção de sentidos e interação verbal, 
realizamos uma pesquisa em uma escola pública do município de Florianópolis, com o objetivo de compreender os sen-
tidos empregados às narrativas pelas crianças. A partir dos resultados da pesquisa podemos destacar, inicialmente, que os 
questionamentos que as crianças fazem sobre a história que ouvem, surgem da necessidade de completar lacunas deixadas 
pelo contador no momento da narrativa, para que as crianças possam, através da imaginação completar a história, princi-
palmente, através de suas imagens mentais. Nesse momento, ocorre a recepção, ou seja, um momento de diálogo onde a 
criança completa o texto a partir da relação com o narrador e com o texto, é neste diálogo que nossa experiência vai sendo 
explicitada e ganhando sentido para nós mesmos. Outra questão importante é o fato de que narração se constitui numa 
experiência muito particular em torno da linguagem. A criança pode elaborar e reelaborar seus enunciados para se fazer en-
tender, quando procura, através da oralidade, expor sua compreensão sobre um texto e tornar-se, também, uma contadora 
de histórias. Nesse processo de elaboração e reelaboração, as crianças vão dando sentido às narrativas e se desenvolvendo, 
vão, assim, aprendendo a dar sentido às suas vidas, proporcionando um momento de encontro interior, onde sensações 
são estimuladas pelas histórias. Permite que elas tenham uma experiência em ouvir histórias, muitas vezes, não realizadas 
em casa e muito importante para o seu desenvolvimento psicológico como ser humano. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGINAÇÃO, NARRATIVAS, DIÁLOGO 

TÍTULO: SARAUZINHO LITERÁRIO DE POESIA INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE 
AULA
AUTOR(ES): JOEL ROSA DE ALMEIDA 
RESUMO: O sarau literário, presente no contexto da leitura dos textos romanescos da sociedade do século XIX, é hoje 
um importante recurso para desenvolver o leitor do texto literário infantil e pode ocorrer especialmente na poesia infantil 
moderna e contemporânea, cujos ritmos melódicos são trabalhados, de modo criador, por poetas recomendáveis (Cecília 
Meireles, Vinícius Meireles, José Paulo Paes, Sidônio Muralha, entre outros). Além do contato inicial, significativo e sim-
bólico, com diversos autores da literatura erudita, as leituras prosódica e dramatizada fundamentam-se em outros recursos 
e permitem correlacionar a literatura e demais artes (teatro, canto, coro, música, dança, desenho, pintura, entre outras), 
propiciando a formação do leitor educador/pedagogo e do leitor infantil. Sensibilizar e despertar o prazer pela leitura são 
resultados perceptíveis dessa prática lúdica. Trata-se de leituras tanto prosódica quanto teatralizada, cujas apresentações 
falicitam a aplicação prática dos conteúdos teóricos da Poesia Infantil, recorrendo-se sempre ao lúdico através de jogos e 
brincadeiras. Os recursos e materiais partem de um envolvimento com os alunos. É uma experiência de evento literário em 
sala de aula, que conta com a participação de todos os graduandos dos cursos de Letras e de Pedagogia e visa ao aprendi-
zado sensível da leitura como exercício do prazer e da fruição. A leitura do texto literário é a protagonista da história e da 
apresentação. Os recursos são os livros infantis e os textos contidos neles, dotados de efeitos literários, figuras de lingua-
gem, ritmo e bagagem, e um olhar e ouvidos atentos e provocadores. Como lidar com o leitor e melhorar sua formação? 
Como trabalhar com melhores estratégias de leitura na infância e fase adulta? São essas as questões que norteiam nossa 
experiência com sarau literário em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, POESIA INFANTIL, SARAU LITERÁRIO 
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TÍTULO: DEL PICCHIA E LOBATO: DUAS NARRATIVAS DE “DESTAMANHOS“ PARA CRIANÇAS
AUTOR(ES): JORGE LUIZ MARQUES DE MORAES 
RESUMO: Este trabalho pretende analisar duas narrativas que, na primeira metade do século XX, trouxeram ao universo 
da Literatura para crianças no Brasil a magia do aumentar e diminuir de tamanho. Em “No País das Formigas“ (1939), de 
Menotti del Picchia e “A Chave do Tamanho“ (1942), de Monteiro Lobato, os jovens leitores vêem as personagens serem 
obrigadas a conviverem com outras dimensões de tamanhos - ou melhor, de “destamanhos“. João Peralta e Pé de Moleque, 
no primeiro livro e Emília e o pessoal do Sítido do Picapau Amarelo, no segundo, são transportados e transportam, através 
das sedutoras histórias narradas, para outros planos e dimensões. A comunicação apresentada observará a construção das 
arquiteturas narrativas por parte dos dois autores, os recursos de estilo empregados, as relações de intertextualidade presen-
tes nos textos de Lobato e Del Picchia, a inserção de elementos de brasilidade nas narrativas, além das reflexões filosóficas 
e políticas que subjazem em ambos os livros. Sendo que tomando o líquido verde, como João Peralta e Pé-de-Moleque, 
ou aspirando o superpó dos Visconde, como fez Emília, a invencionice do faz-de-conta acaba por criar, na Literatura para 
crianças e jovens no Brasil, a tradição da reinvenção dos tamanhos, tão presente em outras tradições literárias, bem como 
na fantasia de pequenos e grandes.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA PARA CRIANÇAS, LOBATO E DEL PICCHIA, TAMANHOS E DESTAMANHOS 

TÍTULO: “O OLHO VÊ E A IMAGINAÇÃO TRANSVÊ“: UMA ANÁLISE SOBRE A REPRESENTAÇÃO 
DA IMAGEM DO LEITOR EM A HISTÓRIA SEM FIM
AUTOR(ES): JOSÉ DAVID BORGES JUNIOR, JULIANA PÁDUA SILVA MEDEIROS 
RESUMO: O presente estudo pretende analisar como se processa a construção da imagem do leitor, na adaptação ci-
nematográfica da obra “A história sem fim”, de Michael Ende. Sabe-se que, na contemporaneidade, tanto o conceito de 
leitor quanto o de leitura, passou e tem passado por algumas modificações, devido à eclosão do fenômeno dos múltiplos 
processos “sígnicos“ e das múltiplas linguagens, que constituem a totalidade do objeto artístico, interferindo, de modo 
decisivo, na sua recepção. Dessa forma, busca-se evidenciar que a imagem do leitor, contida na supracitada obra, gera, no 
leitor “extradiegético“, uma certa “hesitação”, que o seduz e o transpõe para dentro desse universo virtual fantástico. Assim, 
o objeto e seu receptor fundem-se momentaneamente, através do uso consciente da metalinguagem. Portanto, observa-se 
que obras que se configuram sob esse tipo de constituição, concorrem para a instauração de um certo fascínio recorrente 
no público infantil e juvenil, despertando neles uma certa curiosidade e voracidade leitoras, tornando-os uma espécie de 
desbravadores, devido ao fato de viverem, em conjunto e paralelamente aos personagens fictícios, as aventuras narradas 
dentro da totalidade dessa trama textual, concebida como tecido urdido de linguagens e, dessa maneira, genialmente capaz 
de devolver a esses jovens leitores, o interesse por essa viagem e por novas experiências nas suas práticas de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR CONTEMPORÂNEO, METALINGUAGEM, LITERATURA FANTÁSTICA 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: IDEÁRIOS QUE MOVIMENTAM A PRODUÇÃO DE LIVROS PARA CRIANÇAS “LIVROS E 
CRIANÇAS NO MUNDO DO LIVRO INFANTIL“
AUTOR(ES): JULIANA BERNARDES TOZZI 
RESUMO: O trabalho a ser apresentado objetiva introduzir a problematização a respeito da historicidade inerente à 
produção do livro para a criança, compartilhando a natureza de nossa pesquisa de mestrado iniciada no 1º semestre de 
2009 na Faculdade de Educação da Unicamp, que deseja, justamente, conhecer e discutir as representações sobre leitura 
e infância que marcam/demarcam o terreno das práticas editoriais enquanto práticas compartilhadas e também distintas 
de apropriação sobre estas representações. Então, a comunicação objetiva desenvolver uma contextualização de nossa 
problematização, através da discussão inicial das representações da criança e do livro no tempo contemporâneo de nossa 
sociedade e da forma como estas se cruzam e se apresentam no espaço do que identificamos por “livro infantil”. Também 
apresentaremos os objetivos que se seguem à nossa investigação: mapear as editoras que se propõem a produzir este tipo 
de livro no Brasil no período 2007-2008 e ampliar a compreensão sobre as tendências envolvidas com a produção deste 
livro em nossa sociedade, a partir da análise de catálogos editoriais, compreendidos como materiais de divulgação de um 
ideário de infância e de leitura inerentes a cada proposta editorial). As premissas do trabalho partem de duas idéias fundan-
tes: primeira, a de que objetos materiais trazem marcas de um tempo histórico e oferecem oportunidade de conhecimento 
sobre os modos de pensamento e organização da sociedade (pressuposto que interpretamos a partir dos trabalhos da 
Nova História Cultural, com Roger Chartier e da Sociologia da Cultura, com Pierre Bourdieu) e, segunda, que os discursos 
impressos em objetos culturais compõem significados a serem buscados na complexa rede dos contextos da enunciação 
(Teoria da Enunciação de Mikhail Bakhtin).
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO INFANTIL , REPRESENTAÇõES: LEITURA E INFÂNCIA, LINHAS EDITORIAIS 

TÍTULO: O FLAUTISTA DE HAMELIN: A LEITURA NA SALA DE AULA DE TRÊS ADAPTAÇõES 
SOBRE A LENDA ALEMÃ.
AUTOR(ES): JULIANO ANTUNES CARDOSO, LUÍS CARLOS DIAS, TELMA REGINA FAGUNDES DA SILVA 
RESUMO: No presente trabalho dissertaremos sobre a recepção feita por alunos do sétimo ano do ensino fundamental, 
de três versões d’ O flautista de Hamelin, uma narrativa oriunda da tradição oral alemã, do século XIII. Essa lenda tem 
inspirado muitas versões no decorrer dos tempos, seja na oralidade ou em textos escritos. A lenda narra as aventuras de um 
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misterioso músico que livra a cidade de Hamelin de uma praga de ratos recorrendo apenas ao som de sua flauta, mas, por 
não receber das autoridades municipais o valor combinado pelo trabalho, com o som da mesma flauta enfeitiça todas as 
crianças da cidade, levando-as para um lugar desconhecido e de onde nunca mais retornaram. Por meio de questionários, 
serão abordados o poema de Robert Browning, as adaptações de Paula Mastrobert e de Bráulio Tavares. O primeiro um 
poema narrativo feito pelo autor inglês, no século XIX, já as outras duas adaptações são contemporâneas e feitas por auto-
res brasileiros. Essa análise procurará relacionar as preferências dos alunos às características estruturais das obras, buscando 
compreender e demonstrar como os elementos como narrador, espaço, tempo e personagens de cada obra contribuem 
para a manutenção ou dissipação do mistério, ambigüidade e suspense necessários ao interesse dos alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: FLAUTISTA DE HAMELIN, RECEPÇÃO, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: AS HISTÓRIAS INFANTIS DE MALBA TAHAN: UM CALEIDOSCÓPIO 
INTERDISCIPLINAR
AUTOR(ES): JURACI CONCEIÇÃO DE FARIA 
RESUMO: O universo literário de Malba Tahan é um verdadeiro caleidoscópio e, como tal, a cada movimento de análise e 
compreensão de suas obras, uma infinidade de desenhos regulares vão sendo definidos e multiplicados entre os espelhos da 
trajetória histórica do professor de matemática, escritor e conferencista Júlio César de Mello e Souza (1895-1974). Buscan-
do trazer à luz a interdisciplinaridade presente nas histórias infantis da coleção “Malba Tahan Conta Histórias“, publicadas 
pela Editora Brasil-América Ltda em 1968, redirecionamos nosso olhar para uma questão central de nossas pesquisas: em 
plena década de 60, seria a intenção de Malba Tahan contrapor-se ao momento educacional brasileiro, fortemente marcado 
pela disciplinaridade e explorar distintas esferas do saber em suas histórias destinadas ao público infantil? Tendo como 
fundamento teórico a prática educativa interdisciplinar de Ivani Fazenda, este artigo tem a intenção de apresentar uma bre-
ve história da vida do autor, contextualizar a literatura infantil de Malba Tahan, analisar o diálogo interdisciplinar presente 
nos seis volumes desta coleção (A Girafa Castigada; O Rabi, o Cocheiro e os Anjos de Deus; A Pequenina Luz Azul; Os 
Sonhos do Lenhador; O Tesouro de Bresa e A História da Onça que queria acordar cedo) e, quem sabe, apresentar algumas 
considerações para a prática de leitura e escrita das crianças do nosso tempo.
PALAVRAS-CHAVE: MALBA TAHAN, LITERATURA INFANTIL, INTERDISCIPLINARIDADE 

TÍTULO: A OBRA DE JÚLIO VERNE: SUAS POSSIBILIDADES DE USO EM AULAS DE FÍSICA E A 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS PELOS ALUNOS
AUTOR(ES): JÚLIO CÉSAR DAVID FERREIRA, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA RABONI 
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa do Programa de Iniciação Científica financiada pela FAPESP em 
2007. Buscamos uma aproximação entre dois campos do conhecimento que envolvem múltiplas formas de linguagem: a 
literatura de ficção científica e a física. Partimos do pressuposto de que todo professor é professor de leitura e, como de-
corrência, todas as formas de leitura se relacionam e criam entre si pontos de apoio para a construção de sentidos. Assim, 
buscamos na obra de Julio Verne, elementos de aproximação com conteúdos de Física do ensino médio. Partindo de um 
levantamento inicial dos materiais disponíveis aos alunos através das bibliotecas escolares, selecionamos títulos da obra de 
Júlio Verne para uma análise posterior. Nos livros “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias”, “Vinte Mil Léguas Submarinas”, 
“Viagem ao Centro da Terra”, tomando Bakhtin como referencial de análise, encontramos em Júlio Verne o que denomi-
namos uma “didática das ciências”. As situações criadas por Verne envolvem conhecimentos científicos consolidados que 
ele procura ensinar ao leitor, explicando com grande detalhamento e estabelecendo relações entre os elementos presentes 
em cada episódio. Encontramos também a proximidade entre as situações descritas pelo autor e os enunciados de fenôme-
nos físicos típicos de livros didáticos do ensino médio, com algumas diferenças: a assepsia que os livros didáticos fazem, 
simplificando o texto para “facilitar” a aprendizagem, retira do texto elementos essenciais para sua compreensão; a ausência 
de um enredo e dos demais elementos para a constituição do tema, restringindo as possibilidades de compreensão pelos 
alunos. Essas e outras diferenças, marcadas por elementos comuns, tornam promissora a aproximação entre a leitura de 
ficção e o ensino de física, com o objetivo mais amplo de formar o leitor, papel central da escola.
PALAVRAS-CHAVE: JULIO VERNE, CONCEITOS DE FÍSICA, CONTRUÇÃO DE SENTIDOS 

TÍTULO: LITERATURA INFANTIL E A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS: A CONSTITUIÇÃO DA 
CRIANÇA COMO NARRADORA
AUTOR(ES): KARIN COZER DE CAMPOS 
RESUMO: Este trabalho discute a atividade de narração de histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Enfati-
zamos as significativas contribuições que a Literatura Infantil pode proporcionar às crianças, por meio das histórias, para 
incentivá-las, estimulá-las e torná-las crianças narradoras. Nessa perspectiva, nosso objetivo é discutir sobre a narração de 
histórias, para desenvolver as capacidades orais das crianças e para a constituição da criança como narradora, partindo 
tanto dos textos literários como das experiências vividas ou imaginadas. Isso tudo consiste no fato de que a atividade de 
contar histórias tem sido presença cotidiana na escola, sendo atribuído à esta atividade o incentivo à imaginação e à leitura, a 
ampliação do repertório cultural das crianças, o desenvolvimento da oralidade e a criação de referenciais importantes ao de-
senvolvimento subjetivo da criança. Além disso, a possibilidade das crianças aprenderem desde cedo a tecer narrativamente 
sua experiência e constituir-se como sujeito cultural (Girardello, 2003). Ou seja, por meio de histórias que são ouvidas, lidas 
ou contadas livremente, inspiradas na literatura ou nas experiências e vivências das crianças e ao mesmo tempo ser possível 
ouvir as suas próprias histórias. A fim de desenvolver nosso trabalho, estão inseridas em nosso referencial teórico uma 
concepção de linguagem e atividade humana com base na psicologia histórico-cultural de Vigotski e as contribuições de 
Bakhtin para a compreensão da linguagem, em que a língua se manifesta pelo fenômeno da interação verbal. Neste sentido, 
opta-se por estes teóricos pela contribuição teórico-metodológica à reflexão sobre a narração de histórias no contexto da 
linguagem da criança. Sobretudo, nossa compreensão da beleza implícita que existe ao narrar uma história, declamar uma 
poesia, ler uma lenda ou uma fábula, as quais também compõem o mundo da linguagem e da arte, e ao mesmo tempo, 
ampliar a sensibilidade e o repertório cultural das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS, LINGUAGEM ORAL 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 04

TÍTULO: A VIDA ÍNTIMA DAS FRANGAS
AUTOR(ES): LARA SOUTO SANTANA 
RESUMO: A produção literária de Clarice Lispector (1920-1977) e Caio Fernando Abreu (1948-1996) é predominante-
mente destinada ao público adulto. No entanto, por ser destinada ao público infantil, uma obra de cada autor nos chama 
atenção: A vida íntima de Laura, de Clarice Lispector e As frangas, de Caio Fernando Abreu, publicadas em 1974 e 1989 
respectivamente. A comunicação pretende analisar a relação de intertextualidade que, para nós, poderia ser definida como 
uma conversa entre dois ou mais textos, presente nas obras mencionadas, bem como elucidar outras possibilidades de lei-
tura para o texto literário. Num primeiro momento, faremos uma apresentação do enredo da obra de cada autor, para que, 
em seguida, possamos apontar os aspectos intertextuais da narrativa de Clarice Lispector presentes na de Caio Fernando 
Abreu. Embora haja diversos termos: dialogismo, polifonia, intertextualidade, interdiscursividade para designar que em 
uma obra há marcas de outra(s), nosso intuito é apontar momentos em que a intertextualidade se faz presente explícita e 
sutilmente, da dedicatória e epígrafe a características comuns entre as personagens envolvidas na história e experiências 
vividas por seus narradores. O título desta comunicação se explica por entendermos que: o livro “As frangas“ pode ser visto 
como uma resposta ao livro “A vida íntima de Laura“. 
PALAVRAS-CHAVE: A VIDA ÍNTIMA DE LAURA, AS FRANGAS, INTERTEXTUALIDADE 

TÍTULO: VER, OUVIR, LER: INICIAÇÃO ÀS PRÁTICAS DE LEITURAS DE JOVENS
AUTOR(ES): LARISSA CAMACHO CARVALHO 
RESUMO: O presente trabalho visa apresentar alguns resultados de pesquisa realizada sobre práticas de leituras de jovens 
a partir de suas leituras do livro “O Senhor dos Anéis“, do autor inglês John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973). A partir das 
narrativas de memórias de jovens a respeito de suas primeiras experiências com a leitura, tornou-se possível a compreensão 
dos percursos de leitura dos jovens, desde a sua infância, que incorpora práticas de ouvir/ler e ver/ler. Histórias contadas 
pelos pais, inventadas por irmãos, histórias em quadrinhos, mangás, coleções de literatura infanto-juvenil fazem parte da 
iniciação à leitura de muitos jovens da atualidade envolvidos em produções culturais que priorizam o livro. Outra questão 
que também marca as memórias de leituras de jovens contemporâneos são os modos de ler: ler no quarto, deitado na 
cama, sentado na mesa da sala, ler à noite, ler de dia no quintal, modos de ler relembrados pelos jovens como integrantes 
de suas práticas que levaram à iniciação à leitura. As imagens são, igualmente, fator importante para essas primeiras leituras. 
Capas de livros, filmes que adaptam histórias da literatura são arquivos visuais que remetem os jovens às primeiras leituras 
literárias. Os estudos do historiador francês Roger Chartier auxiliam a compreensão dessas práticas de leitura que marcam 
a infância de jovens leitores e, assim, constitui o referencial teórico privilegiado da análise empreendida.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, NARRATIVAS DE JOVENS, O SENHOR DOS ANÉIS 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: 
DIÁLOGOS COM SIMONE DE BEAUVOIR
AUTOR(ES): LAUDICÉIA LEITE TATAGIBA 
RESUMO: A condição feminina ao longo da história da humanidade pode ser analisada por vários aspectos, no que 
concerne à sua condição psicológica, biológica, social. Porém, os aspectos sociológicos neste período foram os que mais se 
evidenciaram como marca importante da forma como esta se mostra e mostrou ou se alienou nos contextos em que viveu. 
O presente trabalho tem como proposta delinear algumas considerações sobre como se desenvolve e se apresenta a cons-
trução da identidade na literatura para crianças e jovens, traçando paralelos com a perspectiva social em relação ao feminino, 
tomando como corpus de análise a obra portuguesa “Os Olhos de Ana Marta“, de Alice Vieira, com publicação brasileira 
pela SM Editora e o texto de Lygia Bojunga , “Sapato de Salto“, publicado pela Casa Lygia Bojunga. Para tal, lançamos mão 
também de algumas concepções teóricas que abordam a condição feminina ao longo dos séculos e sua funções sociais, 
sendo a principal fonte a obra de Simone de Beauvoir, “O Segundo Sexo“.Traçamos algumas considerações relevantes a 
fim de que se possa identificar na Literatura Infanto-Juvenil citada os elementos elencados por Beauvoir que evidenciem a 
condição da mulher na sociedade, elaborando-se análises sincrônicas e diacrônicas. Para uma análise diacrônica, além das 
obras já citadas, tomamos como base de estudo a obra de Rachel Soihet, “Condição Feminina e Formas de Violência“, 
onde a autora aborda a condição das mulheres dos segmentos populares do Rio de Janeiro entre 1890 e 1920. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE, FEMININO, SOCIEDADE 

TÍTULO: “HISTÓRIAS DE FADAS, DE PRENDAS E DE GAUDÉRIOS” A LITERATURA INFANTIL E 
A PRODUÇÃO DE IDENTIDADES 
AUTOR(ES): LETÍCIA FONSECA RICHTHOFEN DE FREITAS 
RESUMO: Um dos temas mais discutidos entre professores, pedagogos e pesquisadores se refere à importância da leitura. 
Possivelmente este seja um dos temas que gera maior consenso, uma vez que os discursos que defendem a importância 
da leitura parecem ser de unanimidade, cabendo, principalmente, à escola a tarefa de formar leitores e de despertar-lhes o 
gosto pela leitura. Considerando-se o enorme crescimento da indústria editorial voltada para o público infantil a partir da 
década de 1980, este trabalho destaca algumas obras que abordam determinadas identidades regionais, mais especificamen-
te, no âmbito das análises aqui empreendidas, as que tratam da figura do gaúcho. O objetivo deste estudo, ao abordar tais 
livros, é analisar de que maneira a chamada pedagogia do “gauchismo“ ensina uma determinada maneira de ser do gaúcho, 
construindo certas representações identitárias que privilegiam “uma forma de ser gaúcho“ – associada à figura do gaúcho 
do pampa, com seus costumes, hábitos, indumentária, etc. O referencial teórico da pesquisa situa-se no âmbito dos Estudos 
Culturais, campo teórico que considera central o papel da linguagem como constituidora dos fenônemos socias – produzin-
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do discursivamente a identidade e a diferença. Neste estudo são analisados três livros publicados entre as décadas de 1980 e 
1990, cuja temática está relacionada ao gauchismo. São eles: “Cri-Cri, o grilo gaudério“, de Jerônimo Jardim; “As aventuras 
de Gauchito“, de Dirceu Antônio Chiesa; “Histórias de fadas e prendas“, de Maria Dinorah. O estudo aponta que tais 
narrativas, mesmo não possuindo um cunho estritamente pedagógico, são perpassadas pela pedagogia do “gauchismo“, 
ensinando lições sobre o que é ser gaúcho, subjetivando leitores/as e produzindo identidades. Mesmo que as identidades 
não sejam construídas de maneira linear e que outros discursos se interponham a estes do “gauchismo“, tal pedagogia, de 
cunho cultural, atua nos livros analisados, constituindo, em maior ou menor grau, gauchinhos e gauchinhas.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, PEDAGOGIA CULTURAL, GAUCHISMO 

TÍTULO: PEDAGOGIZAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL EM UMA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO: 
UM OLHAR PARA O DIÁRIO DE CLASSE DE UMA PROFESSORA ESTAGIÁRIA. 
AUTOR(ES): LETÍCIA GERMANO 
RESUMO: Este trabalho, parte integrante de uma pesquisa de mestrado em andamento, tem como objetivo problemati-
zar a escolarização da literatura infantil a partir da análise inicial de cinco diários de classe de alunas do curso de Pedagogia, 
nos quais registram seus estágios docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O foco desta investigação consiste 
em algumas aulas em que o livro infantil foi utilizado de modo a pedagogizar o letramento, bem como os discursos en-
gendrados neste material. Contou-se, para tal análise, com o referencial teórico dos Estudos Culturais pós-estruturalistas e 
pós-modernos, que entende o livro infantil e os diários de classe como parte de um sistema de significação, produtores de 
identidades e subjetividades, ou seja, como artefatos culturais. A análise de um dos diários de classes que fazem parte do 
corpus da pesquisa, pertencente a uma professora alfabetizadora em estágio docente, é examinado neste trabalho, tendo 
como ponto de partida um mapeamento dos livros de literatura infantis utilizados ao longo do ano letivo em sua turma de 
alfabetização, relacionando-o com as tendências editoriais atuais observadas no site de uma livraria de abrangência nacional. 
Tal análise, mesmo sendo inicial, permite a articulação de reflexões sobre a escolarização da literatura infantil e o caráter 
deliberadamente pedagogizante observado em grande parte da atual produção de livros endereçados às crianças.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL , LETRAMENTO, DIÁRIOS DE CLASSE 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 04

TÍTULO: LITERATURA E ESCOLA EM SERõES DE DONA BENTA: ENTRE A FORMAÇÃO E A 
INFORMAÇÃO
AUTOR(ES): LIA CUPERTINO DUARTE ALBINO 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir as relações que se estabelecem entre Literatura e escola na obra 
“Serões de Dona Benta“, de Monteiro Lobato. Pretende-se, ainda, verificar de que maneira Lobato, partidário dos pressu-
postos da Escola Nova segundo os quais as instituições educacionais deviam deixar de ser meros locais de transmissão de 
conhecimentos e tornarem-se pequenas comunidades, valorizando o diálogo, a observação, a vivência e a experimentação, 
utiliza as características formais de uma literatura capaz de transcender o simplesmente pedagógico e a intenção didática. 
Discute-se ainda a maneira encontrada por Lobato em “Serões de Dona Benta“ para, depois de já ter dado sua contri-
buição para a história da literatura infantil no Brasil, incursionar na discussão do ambiente escolar brasileiro do início do 
século XX. Nesse sentido, pretende-se destacar o fato de que, em Lobato, literatura e escola compartilham um aspecto 
comum: a natureza formativa, uma vez que tanto a obra de ficção como a instituição de ensino estão voltadas à formação 
do indivíduo ao qual se dirigem. Sendo assim, ao propor nesse livro experiências que levarão à assimilação de conceitos 
científicos, o autor, mesmo em uma obra considerada didática, como é o caso de “Serões de Dona Benta“, conduz uma 
história que se desenvolve por meio da aventura, do diálogo, do humor e de procedimentos formais que fazem com que o 
texto transcenda a intenção puramente didática.
PALAVRAS-CHAVE: MONTEIRO LOBATO, LITERATURA INFANTO-JUVENIL, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: O HOMEM E A CULTURA EM MANOEL DE BARROS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA 
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL.
AUTOR(ES): LICIA MARA PINHEIRO RODRIGUES DELAMO, SONIA DA CUNHA URT 
RESUMO: Este estudo foi baseado na análise da obra “Memórias inventadas: a segunda infância”, de Manoel de Barros, e 
buscou revelar a constituição do sujeito que se manifesta na apropriação da cultura por meio do processo educativo. Para isso, 
elegeu-se como aporte teórico central a perspectiva histórico-cultural de Lev Semenovich Vigotski e um de seus colaboradores, 
Leontiev. Tal perspectiva se ancora na idéia de que o indivíduo se desenvolve a partir das relações sociais, na troca com outros 
sujeitos e consigo próprio. Além desse aporte teórico, buscou-se uma interlocução com outros autores como Gonzáles Rey 
(2003), que trata da questão da subjetividade do sujeito, e de Alves (2003), que aborda a questão da singularidade e universa-
lidade do homem regional. Evidenciou-se assim que a literatura expressa na referida obra de Manoel de Barros configura-se 
como uma viabilidade de desvelar um homem regional que também é universal e o conhecimento de uma concepção de 
sujeito concreto, social, histórico e cultural que se constitui pela apropriação da cultura por meio dos processos educativos 
formais e não-formais. Dessa forma, imprime-se a possibilidade de a literatura regional se aproximar do processo de ensino-
aprendizagem, contextualizando a elaboração de projetos de leitura que visem ao uso da obra nas escolas. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA, EDUCAÇAO, MANOEL DE BARROS 
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TÍTULO: O TEMPO DO “ERA UMA VEZ” DAS HISTÓRIAS: REFLEXõES SOBRE UMA PRÁTICA NA 
SALA DE AULA DE CRIANÇAS NA FASE INICIAL DA ALFABETIZAÇÃO 
AUTOR(ES): LILANE MARIA DE MOURA CHAGAS 
RESUMO: O presente texto apresenta algumas reflexões em relação à narração de histórias como parte do trabalho com a 
linguagem, focalizando o ensino da Língua Portuguesa para crianças na fase inicial da alfabetização. As atividades de ensino 
analisadas são parte de uma pesquisa de doutorado e nesta comunicação apresentamos os desdobramentos teórico-práticos 
sobre o processo de observações e discussões em relação à narração de história na sala de aula. Algumas questões foram 
se apresentando: o que significa “a hora do conto”? O conto tem “hora marcada no ensino”? Narrar com livro ou não? A 
partir dessas questões, registraram-se os momentos em que as professoras e os estudantes utilizaram ou narraram histórias 
na sala de aula, com auxílio de um livro ou não e, igualmente, quando se realizaram atividades de ensino utilizando a palavra 
poética. O que interessa e vale ressaltar é que, tanto o registro oral como o escrito, transformam-se pelo próprio movimento 
que constitui a linguagem e a função da narrativa, fornecendo possibilidades múltiplas de imaginação em uma experiência 
de aprendizagem. No processo das observações e nas atividades registradas surgiram algumas subcategorias ― narração, 
leitura, criação de histórias e palavra poética ― que configuraram aproximações mais apuradas no movimento daquilo que 
denominamos narrativa cotidiana e literária. Desse modo, e para fins deste texto, abordamos duas modalidades de narrativa: 
uma é a ficcional, quando a professora utiliza ou narra histórias na sala de aula, com auxílio de um livro ou não e outra 
quando a atividade solicitada pela professora requer que os estudantes narrem os acontecimentos dentro e fora da escola. 
Observou-se também o lugar e o tempo narrativo. Pelas observações, pode-se constatar que as narrativas possuíam um 
tempo e, portanto, um lugar específico nas atividades de ensino da língua materna, o que indicava o grau de importância 
atribuído pelos professores.
PALAVRAS-CHAVE: NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS, LINGUAGEM, ALFABETIZAÇÃO/CRIANÇAS 

TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE INFANTIL NA PÓS-MODERNIDADE: UMA 
LEITURA DE A BOLSA AMARELA, DE LYGIA BOJUNGA
AUTOR(ES): LIVIANE RODRIGUES MAIA 
RESUMO: Esta comunicação tem a finalidade de evidenciar a representação da identidade infantil, no contexto da pós-
modernidade, na obra “A bolsa amarela“, de Lygia Bojunga Nunes. A pós-modernidade, entendida como o período das 
incertezas e das transformações sociais, culturais, econômicas e políticas, modificou as instituições e as relações sociais 
(pricnipalmente a família), tornando a infância um período da vida fragmentado, recheado de conflitos, desejos, problemas, 
frustações, expectativas e medos, próprios deste novo contexto global e desestabilizante. Dessa forma, a criança, pós-
moderna, que “está exposta a cada momento à sociedade em que vive, certamente aprenderá a enfrentar suas condições, 
desde que seus recursos íntimos lhe possibilitem fazê-lo“ (BETTELHEIM, 2007:12). Assim, ela precisa construir uma 
nova identidade, adequada a esse mundo desconcertante e provisório. Esse processo de representação identitária poderá ser 
auxiliado pela Literatura Infantil, uma vez que “a criança necessita muito particularmente que lhe sejam dadas sugestões em 
forma simbólica sobre o modo como ela pode lidar com essas questões e amadurecer com segurança.“ (BETTELHEIM, 
2007:15). Nessa pespectiva, buscamos demonstrar a relação intrínseca entre pós-modernidade, identidade infantil e obras 
literárias destinadas ao leitor infantil, procurando evidenciar os processos de construção de identidade, representada por 
meio de formas metafóricas, da protagonista, Raquel, da obra “A bolsa amarela“. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE;INFÂNCIA, LITERATURA INFANTIL, REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA 

TÍTULO: A PRESENÇA DO BULLYING NOS CONTOS DE FADAS: UMA ANÁLISE REFLEXIVA 
AUTOR(ES): LÍVIA CRISTINA CORTEZ LULA DE MEDEIROS 
RESUMO: O artigo é recorte de uma pesquisa de mestrado e objetiva investigar as contribuições da literatura para a 
discussão e reflexão sobre a prática do bullying, em situação escolarizada. Sua relevância consiste em oferecer ao profes-
sor subsídios para ampliar suas competências no ensino de leitura e literatura, a partir do (re)conhecimento do potencial 
problematizador e crítico do texto literário, fundamentais para trabalho educativo sobre a prática do bullying, tão comum 
nas escolas atualmente. Entende-se que o trabalho sistematizado com contos de fadas favorece à criança trabalhar suas 
emoções e angústias, tendo em vista o poder imaginativo presente na ficção, que permite aprender mais sobre conflitos 
íntimos do ser humano e ensaiar suas possíveis soluções, por meio de uma experiência vicária. Em termos metodológicos, 
o trabalho se configura como uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em estudos sobre literatura e bullying. Adotou-se 
como procedimento central a análise de contos de fadas, com ênfase em aspectos presentes nos contos que favorecem a 
discussão e reflexão crítica em torno da temática do bullying. Privilegiou-se como foco de análise, o conto de fadas “A gata 
borralheira”, dos irmãos Grimm. Elegeram-se como referencial teórico os estudos de Amarilha (2004), Bettelheim (2007), 
Olweus (1993) e Vygotsky (1997). A análise aponta elementos presentes no referido contos que possibilitam o aprendizado 
sobre a condição humana e a reflexão de sentimentos e anseios da infância, no modo como aborda a vida e a subjetividade 
do leitor. Nesse sentido, a literatura reafirma-se como importante campo para o debate e a compreensão de aspectos da 
realidade do leitor, uma vez que desenvolve neles a autonomia, o pensamento crítico e argumentativo, por meio de uma 
experiência rica, formativa e imaginativa. Reconhece-se, ainda, a necessidade de se encarar a prática do bullying como um 
problema preocupante que deve ser debatido e combatido, no contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE: CONTOS DE FADAS, LITERATURA, BULLYING 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 05

TÍTULO: MACHADO DE ASSIS PARA JOVENS LEITORES
AUTOR(ES): LUCICLÉIA SOUSA SILVA PASSOS 
RESUMO: Os textos machadianos são considerados complexos e de difícil entendimento por muitos educadores e que, 
por este motivo, adiam (retardam) o contato dos alunos com a escrita machadiana. Esse contato costuma se dar apenas 
nas séries finais do Ensino Fundamental, momento em que os adolescentes lêem adaptações e contos e, no Ensino Mé-
dio, quando lêem os romances. Contrariando esta perspectiva e no intuito de fomentar condições (situações) para que os 
adolescentes “transvejam o mundo”, um grupo de professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro lançou, para 
este público, a coletânea de textos machadianos- literários e críticos- intitulada “Machado de Assis para jovens leitores”. 
Esta pesquisa, de natureza bibliográfica, se propõe a investigar como esse suporte busca se acercar do jovem leitor con-
temporâneo, levando-o a aproximar-se dos textos oitocentistas machadianos. Pretende-se também compreender as noções 
de leitor e literatura infanto-juvenil construídas pela publicação em estudo e de que modo elas favorecem a percepção da 
leitura enquanto fruição. Para tanto, o arcabouço teórico que fundamentará essa investigação será Wolfgang Iser, Lúcia 
Santaella,Teresa Colomer, entre outros. Espera-se contribuir para a desconstrução do mito da inacessibilidade dos textos 
de Machado de Assis e irromper com o distanciamento do leitor adolescente dos textos machadianos. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, LEITURA LITERÁRIA, MACHADO DE ASSIS 

TÍTULO: MIMESIS E IMAGINAÇÃO NOS CONTOS DO OUTRO LADO TEM SEGREDOS E BISA BIA, 
BISA BEL 
AUTOR(ES): LUCIETE DE CÁSSIA SOUZA LIMA BASTOS 
RESUMO: A literatura é a simbolização de uma experiência humana e está ligada a um contexto histórico, aproximando-
se ou se afastando das tradições. A literatura infantil, como objeto novo, desempenha importante papel na formação 
do pensamento das crianças, possibilitando a transformação e o enriquecimento da experiência de vida desses seres em 
processo. Por se tratar de um objeto com características singulares e dimensão estética essencial, a literatura infantil é 
dotada de múltiplas possibilidades de pesquisa. Neste artigo, pretendemos problematizar ficção, mimeses e imaginação 
a partir dos contos “Do outro lado tem segredos“ (2003) e “Bisa Bia, Bisa Bel“ (2001) de Ana Maria Machado, corpus 
necessário à reflexão proposta. Em ambos os contos, o fluir da narrativa constitui uma via de mão dupla em que os fatos, 
que marcaram o cotidiano da autora, pontuam a ficção e vice-versa, num movimento contínuo de ir e vir. Nesse sentido, 
discutimos a “apropriação” do real e a sua “ficcionalização“, interpenetrado pela imaginação criativa da escritora. Acerca 
das imbricações em torno do real, do imaginário e do ficcional, os conceitos de “mimeses” postulado por Costa Lima e de 
imaginação defendido por Iser nos serviram de aporte a esta discussão. É possível conjecturar que Ana Maria Machado, 
ao selecionar, combinar e recolher dados da realidade, “ficcionalizando-os“, incita seus leitores à reflexão sobre questões, 
aparentemente, distantes do universo infantil. Salientamos que este trabalho não esgota o tema aqui proposto, trata-se de 
um estudo introdutório que levanta questões pertinentes sobre a relação mimeses, ficção e imaginação. Acreditamos que as 
discussões ora iniciadas poderão servir de aporte a novos pesquisadores interessados nos estudos sobre a obra da escritora 
Ana Maria Machado.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, IMAGINAÇÃO, MIMESES 

TÍTULO: UMA LEITURA DE DESENREDO DE GUIMARÃES ROSA: O (DES) CONSTRUTOR DE 
PALAVRAS 
AUTOR(ES): LUCILA TEREZA ROCKENBACH MANFROI, ELIZABETH DA SILVA MENDONÇA 
RESUMO: A partir da leitura do conto “Desenredo“, que está no último livro publicado em vida por João Guimarães 
Rosa, “Tutaméia: Terceiras Estórias“, este trabalho propõe analisar os elementos da narrativa apresentados nos seguintes 
tópicos: “Contador-Narrador: Oralidade e Escrita” em que discutiremos a existência de dois tipos de narradores, bem 
como aspectos da narrativa oral e escrita; “Intertextos e sentidos dos nomes dos personagens”, em que enfocamos a análise 
dos nomes das figuras principais, fazendo uma intertextualidade com personagens de outras estórias literárias, especialmen-
te Ulisses da Odisséia de Homero, a Bíblia (Adão, Eva, Jó), levando-se em conta a concepção de polinomásia de Machado; 
no “O desenredo dos provérbios” nos deteremos em comparar máximas desconstruídas de João Guimarães Rosa em rela-
ção a ditos populares e por fim, no tópico “Funcionalidade espaço-temporal” trabalharemos as relações espaço-temporais 
em evidência no conto. A metodologia que marcará a análise deste trabalho está pautada nos conceitos de tempo e de 
espaço de Vitor Manuel de Aguiar e Silva e de Mikhail Bakhtin, ampliada através de textos críticos de Ana Maria Machado, 
Alfredo Bosi, Irene Gilberto Simões e Cleusa Rios Pinheiro Passos. Com essa breve análise, esperamos que nosso trabalho 
possa contribuir com os estudos sobre a obra de João Guimarães Rosa. 
PALAVRAS-CHAVE: GUIMARÃES ROSA, DESENREDO, PROVÉBIOS 

TÍTULO: LITERATURA INFANTIL : UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LEITOR E INCLUSÃO.
AUTOR(ES): LUISA MARIA DELGADO DE CARVALHO 
RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo sobre o Projeto de Literatura Infantil, desenvolvido a partir do no ano de 
2008, na “ Banca de Estudo Aurélio Menino”, no Centro Comunitário “Maria Maria“, situada na Favela-Bairro Rocinha, 
Rio de Janeiro. O primeiro livro escolhido para iniciar o projeto foi “Um Garoto Chamado Norbeto”, do autor Gabriel, o 
Pensador. O livro foi escolhido porque nos dava possibilidade de trabalhar e explorar temas como: nomes, registro, identi-
dade, relação familiar e a questão da diferença, que são temas necessários para educação/cultura dentro daquele contexto 
(Freire,Paulo1997). O resultado deste trabalho mostrou-nos o despertar das crianças para a busca de novos materiais de 
leitura e alunos, mais desinibidos e falantes, com maior facilidade na interpretação de textos. A partir desse projeto, os alu-
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nos passaram a ter maior interesse por diversos tipos de leitura. A “Banca de Estudo“, coordenada pela ONG Creche Viva, 
iniciada desde 2007, atende crianças de 5 a 10 anos, que frequentam a escola pública em meio período. Além de proporcio-
nar o acompanhamento das atividades escolares específicas, a entidade vem proporcionando às crianças a possibilidade de 
desenvolver várias linguagens educacionais como arte, música e literatura. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, FORMACAO DO LEITOR , INCLUSAO 

TÍTULO: “BRUXA E FADA, MENINA ENCANTADA“, DE IEDA DE OLIVEIRA: UMA PARÁBOLA 
DIALÉTICA E ONTOLÓGICA.
AUTOR(ES): MARCO ANTÔNIO DOMINGUES SANT’ANNA 
RESUMO: O texto em tela, supostamente destinado ao público infantil, constitui uma parábola dialética e ontológica, capaz 
de atingir, de uma maneira simples e cativante e, ao mesmo tempo, requintada e instigante, qualquer faixa de leitores, desde os 
iniciantes do Ensino Fundamental até os mais exigentes em fase adulta. Isso porque trata de um tema filosófico e literário, por 
meio de uma tessitura linguística e ilustrativa formalmente bem urdida, que resulta numa obra de elevada qualidade. A fadinha 
Mabi e a bruxinha Sombria querem saber por que bruxas e fadas não podem ser amigas. A floresta está em polvorosa pois, 
afinal, essa é uma das regras mais antigas: o Bem jamais pode conviver com o Mal, com seus vários desdobramentos como, por 
exemplo, o Feio excluindo o Belo; o Alto, o Baixo; a Luz, as Trevas, até se chegar ao extremo de Deus eliminar o Diabo e vice-
versa. Assim, o texto nos convida a desvendar o mistério de “Bruxa e Fada, menina encantada“ que, no meio de uma floresta 
imensa, escura e perigosa, apresenta duas protagonistas de um fenômeno inusitado e prototípico: a celebração da condição 
humana de ser Abel e Caim, ao mesmo tempo, no mesmo Ser. Baseados em teoria de Umberto Eco e de outros autores a que 
ele alude, no livro “Obra Aberta“, cabe-nos levantar e tentar solucionar uma questão que o próprio escritor propõe: haveria 
algo mais positivo e humano do que a admissão da tensão dialética desses pólos opostos que caracterizam o Ente humano? 
Isso posto, a obra pode compor com outros materiais pedagógicos de comprovada qualidade na formação de um leitor crítico 
e emancipado, em meio à considerável produção literária que cresce vertiginosamente nas últimas décadas.
PALAVRAS-CHAVE: PARÁBOLA, DIALÉTICA, ONTOLOGIA 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 17
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 05

TÍTULO: OA COLEGAS, DE LYGIA BOJUNGA, E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE INFANTIL
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA 
RESUMO: A literatura infantil é, sem duvida, um valioso contributo para a formação do sujeito. Ela possibilita constru-
ções identitárias, a partir do diálogo que estabelece com o seu receptor. Esta comunicação objetiva revelar as possibilidades 
de construção de identidades, a partir de narrativas destinadas ao publico infantil. Com esse intuito, buscaremos evidenciar 
dessa maneira a obra “Os Colegas“, de Lygia Bojunga, que estabelece diálogos com seus leitores, possibilitando a esses, 
através de aproximações entre o real e a ficção, a formação de identidades. Na obra, cada um dos personagens une-se a 
um projeto comum de trabalho que lhe dá satisfação pessoal e sentido à vida. Nossa hipotese é a de que a criança, através 
dessa narrativa, poderá encontrar significados profundos para a própria existência, a realidade e os conflitos que envolvem 
o seu meio social, visando situações e possibilitando vivenciá-los através dos personagens, uma vez que poderá se identifiar, 
muitas vezes, com alguns deles. Dessa interação, poderão surgir soluções que o levarão ao amadurecimento psicológico 
e, consequentemente, a construção de sua identidade. Em nosso trabalho, utilizaremos conceitos advindos de Bruto Bet-
telheim, no que se refere à psicologia infantil, além de outros teóricos de outras areas do conhecimento que apontam os 
processos construtores e/ou reveladores de traços identitários.
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE, INFANCIA, LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: O UNIVERSO LÚDICO DAS ADIVINHAS NA LITERATURA INFANTIL
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA VALENTIM AFONSO 
RESUMO: Esta comunicação propõe compartilhar a análise feita na dissertação de mestrado, apresentada em novembro 
de 2006, na UFPB, cujo estudo destaca as brincadeiras com a linguagem, especificamente, as adivinhas, no livro de literatura 
infantil “Brincando adivinhas”, de Gomes (2003). O objetivo é analisar as características das adivinhas apresentadas, a união 
entre imagem e texto, o seu processo de decifração, bem como a aproximação do texto com a linguagem poética. Destaca-se 
também, na análise, a união de várias linguagens: do circo, da música, da poesia, da cultura popular, da ilustração e da palavra 
escrita cujo objetivo é ajudar o leitor e leitora, através da ludicidade, a compreender mais amplamente a adivinha trazendo para 
essa brincadeira seu conhecimento de mundo e a imaginação. Defende-se, assim, a sua importância na sala de aula, através da li-
teratura infantil, gênero que traz para suas páginas a riqueza e a variedade de brincadeiras com a linguagem, oriundas da cultura 
popular, permitindo o seu acesso a um número maior de crianças na escola. Tendo por base a perspectiva dos Estudos Cultu-
rais, dialoga-se sobre aspectos relacionados à literatura infantil, à criança e a textos específicos como as adivinhas, apoiando-se 
em pressupostos teóricos de autores como Fernandes, Bachelard, Lajolo, Zilbermann, Ostrower e Brougère.
PALAVRAS-CHAVE: ADIVINHAS, LITERATURA INFANTIL, BRINCADEIRAS 

TÍTULO: LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: UM (DES)ENCONTRO 
ENTRE MORENINHAS, VAMPIROS E BRUXOS
AUTOR(ES): MARIA DAS DORES SOARES MAZIERO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo levantar o perfil leitor de sessenta alunos do 1º ano do ensino médio de uma 
escola municipal profissionalizante, através da análise de três respostas sobre experiências e preferências destes jovens no 
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campo da leitura literária. Os alunos responderam a dez questões, mas para os objetivos deste trabalho serão analisadas 
apenas três delas, nas quais se perguntou: 1) o título de um livro lido como parte das atividades escolares; 2) o título de 
um livro de cuja leitura o aluno tenha gostado; 3) o título de um livro que ele gostaria de ler. A análise das respostas revela 
alguns aspectos sobre a prática da leitura literária na escola, seja esta pública ou privada, uma vez que apesar de a maior 
parte dos alunos haver concluído o ensino fundamental em unidades escolares públicas, oito deles o fizeram em instituições 
privadas. Os títulos citados por alunos de ambas as redes mostram que há um fosso entre o que a escola adota como leitura 
obrigatória e o que estes alunos manifestam interesse por ler. Suscita, ainda, questões sobre a influência e a participação da 
escola na formação do gosto pela leitura. Os títulos que apareceram quando se tratava de preferências, fornecem indícios 
a respeito da existência de uma rede de leituras feitas à margem da escola, composta por títulos que freqüentam a lista dos 
livros mais vendidos, dos best sellers juvenis, o que parece mostrar que o adolescente talvez veja o livro como mais um 
produto de consumo, pautando-se muitas vezes pelo que vê na mídia ou pelo prestígio que a leitura de tal obra pode trazer 
no grupo de amigos de que faz parte. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA JUVENIL, LEITURA LITERÁRIA, FORMAÇÃO DO GOSTO 

TÍTULO: O LEITOR IMPLÍCITO INFANTO-JUVENIL EM FACA AFIADA. 
AUTOR(ES): MARIA DE LOURDES TELES 
RESUMO: Neste trabalho propomos analisar, à luz da teoria da recepção, o leitor infanto-juvenil de “Faca afiada“ (1994), 
narrativa infanto-juvenil do escritor Bartolomeu Campos Queirós. Para a estética da recepção, o leitor é importante porque 
é o sujeito agente na leitura da obra literária. É ele quem capta, na obra, o que o autor deseja transmitir. O autor, por sua 
vez, quando cria, envolve-se com o tema que interessa ao leitor e utiliza-se de suas personagens para expor ideologias em 
sua obra, ou seja, ele é influenciado pelo contexto social de sua época. Nesse sentido, a obra pode estar associada a uma 
possibilidade de leitura, entretanto, cabe ao leitor encontrar novas possibilidades e não deixar esgotar o texto. Os teóricos da 
estética da recepção consideram o leitor como o receptor capaz de reconstruir o significado de um texto ficcional. Basean-
do-se na obra ficcional, Wolfgang Iser defende a interação do texto com o leitor e aponta que “o papel do leitor resulta da 
interação de perspectivas e se desenvolve na atividade orientada de leitura” (1999, p.72). Essa interação é condição, segundo 
Iser (1999, p.75), do processo de comunicação entre o texto literário e o leitor, pois é através dele que a obra se comunica. 
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVA INFANTO-JUVENIL , TEORIA DA RECEPÇÃO , BARTOLOMEU CAMPOS 
QUEIRÓS 

TÍTULO: HISTÓRIA EM QUADRINHOS: IMPORTANTE ALIADO NA ALFABETIZAÇÃO VISUAL E 
NA APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA - SEA
AUTOR(ES): MARIA JOSÉ NEGROMONTE DE OLIVEIRA 
RESUMO: O referido trabalho mostra a experiência desenvolvida com uma turma do 1º Ano do 2º Ciclo, com Histórias 
em Quadrinhos. Escolhemos esse suporte de leitura pela integração das imagens e textos, pela poética dos quadrinhos que 
torna esta leitura de fácil compreensão para estudantes que ainda não se apropriaram do Sistema de Escrita Alfabética. Con-
tribuir para a formação do(a) estudante-leitor(a) era o nosso maior desafio, principalmente porque este era um grupo bastante 
heterogêneo que precisava ser estimulado para desenvolver as habilidades/capacidades de leitura e escrita. Eles precisavam 
compreender as mensagens de cada texto, fazer as inferências necessárias e as possíveis críticas. Escolhemos trabalhar a revista 
educativa do SESINHO, em virtude desse suporte ser um material didático de excelente qualidade e pela repercussão causada 
pela primeira apresentação da revista aos estudantes. No decorrer desse processo os estudantes se deparavam a cada mês com 
uma nova revistinha, na qual não explorávamos apenas as Histórias em Quadrinhos, mas todos os demais conteúdos. A re-
ceptividade era muito boa e as atividades de entretenimento cativaram o grupo. Isso nos motivou a continuar investindo nesta 
prática, pois era muito gratificante vê-los gravando suas histórias e fazendo as demais atividades propostas com entusiasmo. 
Procurávamos propor novas situações de leitura a fim de que os/as estudantes descobrissem o prazer da leitura e o fascínio 
do texto-imagem promovia esse encantamento. Além da ampliação e enriquecimento do vocabulário. O eixo da oralidade foi 
bastante explorado. Este trabalho favorecerá a sua continuidade, uma vez que essas revistas contribuem para o processo de 
ensino e de aprendizagem, devido à magia e ao encantamento que as Histórias em Quadrinhos proporcionam. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, ORALIDADE 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 18
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 06

TÍTULO: LEITURA NO LIVRO DE IMAGEM: UM PASSEIO DE “IDA E VOLTA“ PELO LIVRO DE 
JUAREZ MACHADO
AUTOR(ES): MARIA LAURA POZZOBON SPENGLER 
RESUMO: Há todo momento estamos sendo “metralhados” por imagens, que formam linguagens e que se fazem oni-
presentes em nosso mundo contemporâneo. Uma educação do olhar se faz necessária para que, desde a infância, possamos 
identificar os signos presentes nas mais diversas linguagens que nos cercam, sejam elas verbais e não-verbais e por meio da 
Literatura Infantil o leitor tem acesso a essas linguagens, especialmente, na leitura das imagens presentes nos livros. Efetiva-
se ali a leitura imagética que antecede a leitura da palavra escrita e, depois disso, as imagens que interagem com o texto, a fim 
de inserir a criança em mundos e pontos de vistas dos mais diversos. Este texto objetiva refletir sobre a leitura de imagens 
em livros sem o texto escrito, nas obras da Literatura Infantil, realizada por alunos dos primeiros anos do Ensino Funda-
mental e seus professores. Para isto, tomamos como referencial teórico estudos que tratam de concepções de leitura de 
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imagens, a partir de uma perspectiva peirceana de leitura de signos, o aporte de concepções de literatura infantil, bem como 
da Estética da Recepção. O foco de estudo e análise é o livro de imagem “Ida e Volta“ (1976), do artista plástico catarinense 
Juarez Machado. A metodologia utilizada está baseada em entrevista com o artista, para conhecer seu ponto de vista e suas 
intenções ao realizar a obra literária, conta, também, com uma intervenção nos anos iniciais do ensino fundamental e o 
registro da leitura realizada por alunos de diferentes idades. Posteriormente, a realização de uma análise de caráter semiótico 
a partir dos signos inseridos nas imagens que se fazem presentes na obra. Destacando o papel preponderante da leitura do 
livro de imagem, como ponto de partida para a construção estética do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DE IMAGEM, LITERATURA INFANTIL, CRIANÇA 

TÍTULO: “PROCURANDO O ALÉM DOS OLHOS”: A ALUSÂO E A REPRESENTAÇÃO DO LEITOR 
NA CONTEMPORANEIDADE EM “POR PARTE DE PAI” E “O OLHO DE VIDRO DO MEU AVÔ”, DE 
BARTOLOMEU CAMPOS QUEIRÓS
AUTOR(ES): MARIA LIGIA ANDRADE CASTRO 
RESUMO: Este trabalho reflete o objetivo da investigação que desenvolvo: a produção de sentido no texto literário a partir da 
teoria da alusão, proposta por Torga (2001). Tal perspectiva possibilita compreender como as categorias da memória, metáfora, 
metonímia e silêncio, constituídoras do jogo alusivo, contribuem para a construção da representação do leitor infanto-juvenil na 
contemporaneidade. Busca-se, para tanto, identificar nos textos de Bartolomeu Campos Queirós, mais especificamente, em “Por 
parte de pai” e “O olho de vidro do meu avô”, as estratégias textuais que indicam a ação responsiva do leitor, permitindo (ou não) 
a este o papel de preencher as lacunas e os não ditos inerentes ao texto literário, caracterizado como “uma máquina preguiçosa, 
pedindo ao leitor que faça a parte do seu trabalho” (ECO 1994, p.9). A alusão, dessa forma, constitui-se como mediadora do diá-
logo que se estabelece entre autor, texto e leitor, permitindo a compreensão do processo e do produto na construção do sentido 
do texto. O estudo toma como referencial teórico os pressupostos de Bakhtin, Eco, Campos, Kosik e Torga, dentre outros e se 
justifica por mostrar a possibilidade de análise de textos literários a partir da articulação entre o linguístico-semântico e o literário 
com a alusão, compreendida aqui como estratégia de leitura e de representação do leitor na contemporaneidade
PALAVRAS-CHAVE: ALUSÃO, LEITURA PROCESSO/PRODUTO , REPRESENTAÇÃO DE LEITOR 

TÍTULO: A ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NA PRÁXIS ESCOLAR
AUTOR(ES): MARIANA BATISTA DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho investiga como a literatura infantil é utilizada no dia-a-dia por professores da educação 
infantil. Consideramos inicialmente que a realidade investigada busca meios de inserir os alunos no universo da literatura 
infantil. Por isso a abertura de um diálogo com autores que ora defendem a escolarização da literatura infantil, ora não, pos-
sibilita conhecer as diversas produções existentes em torno do tema assim como definir parâmetros de uma escolarização 
ideal, que contribua na formação do leitor. Cabe ressaltar, que a dificuldade de trabalhar textos literários na escola decorre 
do fato de que a necessidade escolar de avaliação de leitura tem se transformado em cobrança, com todas as ameaças que 
esta traz e, por isso mesmo, em vez de aproximação e identificação, tais práticas têm causado repulsa ao objeto, desgosto no 
ato de ler e afastamento das práticas sociais de leitura próprias do contexto dos leitores. Os sujeitos da pesquisa constituem-
se de quatro professoras sendo duas de uma escola particular e duas de uma escola pública, ambas situadas no município 
de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Para tal, optamos por uma abordagem qualitativa que segundo pressupostos de 
Lüdke e André (1986) permite o livre acesso do pesquisador com a realidade observada, assim os métodos qualitativos se 
constituem no processo de coleta de dados desta pesquisa. Estamos utilizando também como fonte de coleta de dados: a) 
observação e registros de aulas; b) análise documental de documentos que subsidiam esta prática; c) entrevistas semi-estru-
turadas e questionários. Durante as observações verificamos que os professores desconhecem a importância de se planejar 
a utilização da literatura infantil em sala, pois às vezes escolhem o livro ao acaso, como forma de manter a disciplina. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, LEITOR, ESCOLA 

TÍTULO: LEITURA DA INFÂNCIA NUM TEMPO DE MITO
AUTOR(ES): MARILENA A. JORGE GUEDES DE CAMARGO 
RESUMO: Este texto focaliza a infância num tempo de mito, a partir de “um lugar”, um “lugar apropriado”, onde os 
elementos se distribuem em relações de coexistência. Busca, entre as várias interpretações, o significado de “mito”, poden-
do ser produto da imaginação criadora ou ter uma acepção manifesta e outra oculta. Analisa a infância por meio de suas 
representações em diferentes momentos. Observa que se confunde a relação de representação com a ação da imaginação. 
Detalha que, num tempo de mito, a criança dá preferência por permanecer na esfera da sua fantasia. É o caso de ela “ouvir” 
e “contar” histórias. Cada uma tem o seu modo, comportando os seus gestos específicos, os seus próprios usos que faz 
do livro de histórias. Fantasia essa maneira de ver e sobre ela tem a sua maneira de explicar. O texto cita entre as histórias 
infantis brasileiras, a figura do Curupira, do Saci-Pererê, as histórias contadas por Monteiro Lobato, pois pretende que se 
faça notar o mito presente nessas narrativas. Quer mostrar ainda que a história da literatura infantil, na questão dos mitos, 
é sempre polêmica em confronto com o passado. O período atual engendrou uma literatura que, com o intuito de atrair o 
público, perdeu o seu conteúdo ético e passou a depender dos estereótipos da imprensa diária.
PALAVRAS-CHAVE: MITO, INFÂNCIA, FANTASIA 

TÍTULO: A MANIPULAÇÃO LÚDICA DA LINGUAGEM POÉTICA EM FAZENDO ANA PAZ DE LYGIA 
BOJUNGA
AUTOR(ES): MARTA YUMI ANDO 
RESUMO: Este estudo integra os resultados parciais de nossa tese de doutorado cujo objetivo é averiguar em que medida o 
experimentalismo se configura em duas obras de Lygia Bojunga: Fazendo Ana Paz (1991) e Retratos de Carolina (2002). Um 
dos procedimentos experimentais abordado diz respeito ao caráter lúdico de que se reveste a escritura lygiana e que se encontra 
presente praticamente em todas as obras da autora, inclusive em Fazendo Ana Paz, que se constitui no corpus selecionado para o 
presente estudo. Em tal narrativa, verificamos que os percalços inerentes à escrita permeiam todo o texto, sendo nesse caminho 
cheio de tropeços, silêncios, recuos e avanços que se delineia o processo de (des)montagem de uma personagem, colocando em 
dinâmica interação criador e criatura, autora e escrita. Como consequência imediata dessa interação, geram-se, no nível da recep-
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ção, as diversas possibilidades de interação que se processam entre texto e leitor. Nesse sentido, podemos constatar que os jogos 
instaurados no universo intra-diegético engendram um jogo extra-diegético estabelecido com aquele para quem a obra se dirige: 
o leitor. Em virtude desses jogos, nosso intuito é examinar os modos como o ludismo se manifesta na estruturação da linguagem 
poética, responsável por mobilizar intensamente o imaginário e o intelecto do leitor, em especial do leitor jovem, na medida em 
que o elemento lúdico no trato com a palavra encontra profundas ressonâncias nesse leitor em formação. 
PALAVRAS-CHAVE: EXPERIMENTALISMO, LUDISMO, LYGIA BOJUNGA 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 19
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: ENTRE TEXTO E PARATEXTO: O GÊNERO POESIA INFANTIL EM “DE CABEÇA PARA 
BAIXO“, DE RICARDO CUNHA LIMA
AUTOR(ES): MONICA DE OLIVEIRA FALEIROS 
RESUMO: O objeto de estudo deste trabalho é o livro de poemas para crianças “De cabeça para baixo“, de Ricardo 
Cunha Lima. Constituído de dezessete textos, em cuja estrutura composicional observam-se aspectos como a nota hu-
morística, o jogo de palavras, o trabalho com a sonoridade, associações inusitadas de idéias, de elementos contraditórios, 
pode-se dizer que o trabalho visa explorar os aspectos lúdicos típicos da poesia destinada ao público infantil. Além dos 
poemas, existem ainda pelo menos dois tipos de paratextos: as notas escritas pelo autor e um posfácio intitulado “Poesia 
bem curtida”. O que se observa nos paratextos é a manifestação de uma réplica do autor à atitude responsiva ativa de alguns 
leitores presumidos, nomeados como “curiosos”, “puristas”, ou ainda, “todos os leitores, não só os curiosos e os puristas” 
sobre a tipologia textual dos poemas, sua origem e características formais e, também, quanto aos aspectos relacionados 
ao uso coloquial da língua em alguns textos. Assim, nosso objetivo, a partir dos estudos teóricos de Mikail Bakhtin sobre 
os gêneros do discurso, é apresentar uma reflexão sobre a obra a partir da relação existente entre os textos poéticos e os 
paratextos mencionados, por meio dos quais se evidencia uma preocupação de caráter didático que normalmente subjaz às 
obras pertencentes ao gênero Literatura Infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, PARATEXTO, ATITUDE RESPONSIVA ATIVA 

TÍTULO: A METÁFORA EM “CHAPEUZINHO VERMELHO”: O ALIMENTO QUE SUSTENTA O 
CONTO POR TRÊS SÉCULOS?
AUTOR(ES): NARA LEDA FRANCO 
RESUMO: O artigo faz uma análise do conto de origem popular, o “Chapeuzinho Vermelho“, escrito em, apenas, duas 
páginas por Charles Perrault. As considerações de José Paulo Paes, de Alfredo Bosi e de outros teóricos, acerca do conceito 
da metáfora e da sua importância no texto literário, foram utilizadas como material de apoio e, também, como ponto 
de partida, dentro desta proposta de reflexão, considerando a forma como a metáfora se constrói, a imagem revelada, a 
descoberta e o efeito lúdico da carga semântica da palavra em seu sentido metafórico presentes no conto, perguntamos: 
poderiam tais elementos constituir-se em fatores que asseguram a sobrevivência do conto “Chapeuzinho Vermelho“ por 
quase trezentos anos? A resposta a essa pergunta exige traçar um caminho que oferece uma nova visão sobre o concreto 
e o abstrato, sobre o literal e o figurado e, ainda, sobre a mensagem e a forma, na descoberta de que, quando a analogia se 
faz presente, a metaforese se instala e denuncia a metáfora, esta, por sua vez, revela seu poder literário, seu efeito de sentido. 
No ponto de chegada, aponta-se que o estatuto da literariedade pode estar na descoberta, pelo leitor, das coisas reais que o 
narrador encobre no processo de manipulação do discurso. 
PALAVRAS-CHAVE: CARGA SEMÂNTICA, METÁFORA, EFEITO DE SENTIDO 

TÍTULO: ENTRE A CRIANÇA E A HISTÓRIA: O CASO DE A MAIOR FLOR DO MUNDO DE JOSÉ 
SARAMAGO.
AUTOR(ES): NEFATALIN GONÇALVES NETO 
RESUMO: A modernidade implica algo mais do que simples aceitação. Ela constitui expressão de novas formas e novos valores 
que se impõem como desafiadores, seja para o universo sensível, seja para o cognitivo. Nesse sentido, é possível convergir para a 
literatura infantil, área de construção e expressão de conhecimento, que ganha destaque por suas construções de linguagem mar-
cadas pela especificidade da composição e, também, pelo próprio ato do fazer literário de caráter. eminentemente, metalingüístico. 
Por esse viés, buscaremos nesse trabalho uma proposta de análise dos elementos literários utilizados pelo escritor português José 
Saramago em seu livro infantil “A Maior Flor do Mundo“, narrativa em que o escritor português coloca a criança em foco en-
quanto personagem principal da narrativa. Para além da personagem, que revela aspectos éticos e estéticos próprios, exploraremos 
ainda a força do narrador saramaguiano presente na narrativa que, assim como nas obras adultas, concentra em si a fabula narrada 
e dá-lhe direcionamento e sentido e a questão da ilustração do livro que, por meio de sua qualidade plástica, se apresenta mais do 
que simples complementação do texto verbal, mas adquire significados e expressão estética própria. Inflamado por uma relação 
nada pacífica com essas questões, apresentaremos um fio interpretativo para a obra em questão.
PALAVRAS-CHAVE: JOSÉ SARAMAGO, A MAIOR FLOR DO MUNDO, NARRADOR 

TÍTULO: LITERATURA INFANTIL E OS CONFLITOS EMOCIONAIS NA INFÂNCIA: TECENDO 
CAMINHOS PARA UMA PEDAGOGIA DAS EMOÇõES
AUTOR(ES): NÍVEA PRISCILLA OLINTO DA SILVA 
RESUMO: O estudo tem como objetivo investigar as contribuições da leitura de literatura infantil na problematização das 
experiências e conflitos emocionais de crianças de educação infantil. Evidencia a leitura literária como atividade eminente-
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mente experiencial e formativa, que se alimenta de problemáticas humanas e se constitui como campo de experimentação 
dos leitores, auxiliando-os a vivenciar e compreender sua realidade emocional, através do processo de identificação e exter-
nalização. Assim, a experiência estética propicia no leitor o auto-conhecimento, ampliando a percepção sobre sua realidade 
interior e exterior, bem como oferecendo-lhe capital emocional. Os aprendizes se apropriam das experiências vivenciadas 
no plano ficcional, tornado-as parte da constituição de seu ser. Respalda-se, metodologicamente, nos princípios do estudo 
de caso, elegendo como corpus a sala de educação infantil, localizada no município de Natal, RN. Fundamenta-se nos 
estudos de Amarilha (1997/ 2006), Bettelheim (2004), Damásio (2005), Eco (1994), Gesell (1993), Held (1980), Huizinga 
(1993), Jersild (1973), Stierle (1979), Yunes (2003), entre outros. Sua relevância consiste em oferecer subsídios ao trabalho 
pedagógico com a leitura de literatura infantil nas séries iniciais. Permite aos educadores conciliar os objetivos propostos 
nos documentos que regem a educação infantil e que orientam para a implementação de situações que permitam a livre 
expressão emocional das crianças, com a construção de uma pedagogia das emoções.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: SHERAZADE LOBATIANA DO ENSINO: UM ESTUDO SOBRE A FIGURA DE DONA 
BENTA COMO CONTADORA/MEDIADORA DE HISTÓRIAS EM “DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS“ 
E EM “PETER PAN, HISTÓRIA DO MENINO QUE NÃO QUERIA CRESCER, CO
AUTOR(ES): PATRÍCIA APARECIDA BERALDO ROMANO 
RESUMO: No universo infantil lobatiano, a figura de Dona Benta é uma espécie de mediadora de leitura entre o texto lite-
rário clássico, muitas vezes, não destinado às crianças e o jovem leitor, no caso, os picapauzinhos. Sempre preocupado com 
a linguagem e o conteúdo dos livros destinados às crianças, Monteiro Lobato faz dessa senhora uma espécie de “Sherazade 
do Aprendizado“: alguém que sabe, conhece, é capaz de instigar a curiosidade de seus ouvintes, de lhes despertar o desejo 
de ouvir e, também, de lidar com esse desejo do ouvinte. A partir disso, pretende-se discutir, nesse trabalho, a constituição 
de Dona Benta como essa figura feminina que carrega na voz/palavra a capacidade de seduzir o jovem ouvinte/leitor, de 
transformá-lo num futuro leitor em potencial. Essa discussão se dará a partir de “Dom Quixote das Crianças“ e de “Peter 
Pan, a história do menino que não queria crescer, contada por Dona Benta“, duas obras lobatianas em que a figura da 
avó Benta demonstra claramente a preocupação com um ouvinte/futuro leitor do texto literário. Além disso, pretende-se 
também questionar onde estão, hoje, as Donas Bentas/Sherazades do ensino, tanto na questão narradoras/leitoras orais de 
textos para alunos quanto figuras conscientes e preocupadas com a formação de futuros leitores. Teria o professor assumi-
do esse papel? Seria o professor não apenas leitor de Lobato , mas também profissional preocupado em ser mediador de 
leitura nos primeiros anos de formação escolar da criança?, futuro leitor em potencial?
PALAVRAS-CHAVE: DONA BENTA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, JOVEM LEITOR 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 20
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: MONTEIRO LOBATO EM HQ: NOVAS FORMAS DE LER A LIJ NA 
CONTEMPORANEIDADE
AUTOR(ES): PATRÍCIA KÁTIA DA COSTA PINA 
RESUMO: A presente proposta de Comunicação Oral reflete sobre os desafios que cercam a leitura de obras de literatura 
para crianças e jovens na contemporaneidade, associando-a às práticas escolares, em face das novas, diferentes e sedutoras 
mídias que nos cercam, a partir da comparação entre a edição de Dom Quixote das crianças, de Monteiro Lobato e a 
edição em quadrinhos dessa obra, elaborados pela equipe da Editora Globo. A preocupação deste trabalho é o lugar que o 
texto literário ocupa no cotidiano de jovens e adultos hoje, bem como as estratégias autorais, editoriais e/ou docentes para 
torná-lo prazeroso e competitivo, em relação aos games, à TV, ao cinema etc. O objetivo, aqui, é investigar como a leitura 
do texto literário, publicado em outras formas de mídia, enfatiza o lúdico, podendo funcionar como forma de apreensão do 
mundo e construção simbólica de identidades. Para tanto, discutir-se-ão as teorias de Scholes, Iser, Huizinga, bem como as 
afirmações de Yunes, Pondé, Lajolo, entre outros, no sentido de se definir o ato da leitura como ação lúdica, como jogo, que 
envolve uma interação autor/editor-texto/imagem-leitor e que prevê inúmeras possibilidades de mediação. Como resulta-
do, pretendo provocar um fecundo debate sobre as múltiplas maneiras de levar o texto literário ao leitor, dessacralizando o 
livro e realocando mídias historicamente pouco conceituadas, como os quadrinhos. Dessa forma, ampliam-se os conceitos 
de leitura, de literatura e de cultura, uma vez que são tomados em constante interação.
PALAVRAS-CHAVE: LIJ, LEITURA, HQ 

TÍTULO: OLHARES PLURAIS: UMA LEITURA DO DIÁRIO DE MINHA VIDA DE MENINA, DE 
HELENA MORLEY
AUTOR(ES): PENHA LUCILDA DE SOUZA SILVESTRE 
RESUMO: De um modo geral, os estudos realizados pela crítica literária brasileira sobre o diário “Minha vida de menina“ 
(1942), de Helena Morley, demonstram a carência de pesquisas, visto que há alguns trabalhos monográficos, dissertações e 
uma tese. Em 1997, Roberto Schwarz publica o ensaio intitulado “Duas meninas“. Neste estudo realiza uma provocação ao 
tecer reflexões sobre Capitu, personagem machadiana e Helena, personagem de Morley, ambas complexas. Schwarz aponta 
o valor artístico e estético que compõem a obra em questão. Vale assinalar que o diário foi escrito no período compreendido 
entre os anos de 1893-1895, quando Helena tinha treze anos de idade. Ela foi motivada pelo pai, protestante eclético, para 
exercitar o hábito de escrever, uma vez que, além de registrar os acontecimentos pelos quais a família vivenciava, o professor 
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de Português da Escola Normal exigia das alunas uma composição diária. Assim, a trama diz respeito ao cotidiano da vida 
em Diamantina, cidade mineira, onde os resquícios da escravidão eram latentes e a mineração em decadência. Dessa forma, 
Helena revela uma análise crítica da realidade histórica daquele momento, sobretudo do olhar estrangeiro de Alexandre, pai 
da protagonista, que através de uma visão protestante, permite a exposição de diferentes perspectivas históricas, sociais e 
religiosas. Isso leva o leitor a visualizar e pensar sobre a realidade vivida no contexto ficcional que marca um tempo. Nesse 
sentido, temos o objetivo de propor uma possível leitura por configurar uma narrativa emancipadora. Para tanto, realizamos 
uma crítica integradora ao abordarmos os aspectos estruturais, temático-formais e históricos ligados à narrativa, como 
também o seu efeito, na concepção de Iser e sua recepção, sob a ótica de Hans Robert Jauss. 
PALAVRAS-CHAVE: HELENA MORLEY, MINHA VIDA DE MENINA, RECEPÇÃO 

TÍTULO: POESIA INFANTIL GALEGA E BRASILEIRA: USOS E COMPARAÇõES NO CONTEXTO 
ESCOLAR.
AUTOR(ES): PRISCILA CRISTINA VIEIRA DE CASTRO 
RESUMO: Muitas pesquisas têm evidenciado a relevância da prática da leitura e da literatura dentro do contexto escolar. 
O texto literário tem sido abordado de forma redutora, superficial, fragmentada e muitas vezes sem propósito através dos 
manuais didáticos. Dos vários gêneros literários: conto, novela, teatro, aquele capaz de despertar a criança para o gosto da 
leitura em qualquer faixa etária, segundo Bamberger (1996), é a poesia, o texto poético. Assim, é necessário que a criança 
tenha contato com livros de caráter estético (de ficção ou poesia), pois oferece a oportunidade de vivenciar a história e as 
emoções, desenvolvendo a capacidade de imaginação e possibilitando o alargamento de sua visão de mundo. Pesquisa feita 
por Souza (2000), mostra alguns problemas no que diz respeito ao ensino do texto poético dentro do contexto escolar. 
Diante de tais pressupostos e de uma problemática a respeito da poesia e o uso do texto narrativo em detrimento ao texto 
poético, é que foi proposto tal investigação. O trabalho teve por objetivos, investigar como as crianças galegas têm acesso 
a textos poéticos, comparar e detectar as diferenças nos modos de ensinar e tratar o texto poético no contexto escolar e 
possíveis semelhanças nos textos poéticos oferecidos às crianças nos primeiros anos de escolarização. Foi material de inves-
tigação os livros didáticos de séries iniciais, bem como o resgate de parlendas, adivinhas e trava-línguas em Língua Galega 
e Brasileira. A partir da coleta e análise destes materiais foi interessante comparar com os mesmos materiais analisados e 
coletados no Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty Coelho Silva” da Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Presidente Prudente, São Paulo, e no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación 
en humanidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Espanha.
PALAVRAS-CHAVE: POESIA , ESCOLA, SÉRIES INICIAIS 

TÍTULO: PROBLEMAS MODERNOS E A BUSCA DA SÍNTESE DIALÉTICA EM HISTÓRIAS DE ANA 
MARIA MACHADO E RUTH ROCHA
AUTOR(ES): REGINA CÉLIA DOS SANTOS ALVES 
RESUMO: Na década de 1970, Ana Maria Machado e Ruth Rocha despontavam no cenário da literatura brasileira para 
crianças, como dois dos nomes mais promissores daquele momento, apontando para uma ficção renovadora. Hoje, passa-
dos quase quarenta anos, são nomes consagrados da literatura infanto-juvenil, com uma produção vasta e de incontestável 
valor literário. Embora com estilos diferentes, ambas conseguem, como poucos, criar histórias atrativas e interessantes, 
estabelecendo um diálogo prazeroso com a criança, ao alcançar com poeticidade e sensibilidade seu universo infantil. No 
trabalho que aqui nos propomos, o objetivo é a leitura de uma obra de Ana Maria Machado, “A grande aventura de Maria 
Fumaça“, de 1979, e outra de Ruth Rocha, “O menino que quase morreu afogado no lixo“, de 1999, no intuito de mostrar 
que problemas típicos de nossa realidade contemporânea, presentes nas duas obras, como o trem velho e sem utilidade 
dentro de uma cidade grande, na história de Ana Maria Machado e o consumismo desenfreado aliado a uma prática ina-
dequada de descarte do lixo produzido, no texto de Ruth Rocha, são transformados e discutidos pelas autoras de forma a 
tocar o mundo da criança. Embora discutam questões complexas de nossa realidade, com as quais as crianças se deparam 
com maior ou menor frequência, a busca de solução para os problemas encontrados, num processo de síntese dialética, 
atravessada por uma linguagem que prima pela fantasia e pelo lúdico, de modo a tornar uma experiência inteligível para a 
criança, oferece a mesma a crença na possibilidade de saída para situações difíceis, sem que haja o abandono de um estímulo 
tanto racional quanto emocional de sua personalidade em formação.
PALAVRAS-CHAVE: ANA MARIA MACHADO, RUTH ROCHA, SÍNTESE DIALÉTICA 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO.
AUTOR(ES): REGINA MARIA ZANATTA 
RESUMO: A literatura infantil e a produção do conhecimento. Regina Maria Zanatta SETI/UEM Esta pesquisa é resulta-
do do desenvolvimento de um projeto de literatura no Município de Califórnia (Pr), envolvendo 700 crianças matriculadas 
na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A Metodologia utilizada se fez mediante a realização 
de Oficinas Pedagógicas preparadas e apresentadas às crianças. O preparo das Oficinas teve como suporte pesquisas de 
autores que têm dedicado seus estudos à temática da literatura infantil e à prática de apresentação da literatura para crianças. 
O objetivo principal era de desencadear uma série de motivações que causassem a curiosidade e o interesse da criança pela 
literatura, tornando-os leitores assíduos. As elaborações das Oficinas culminaram com apresentações que além de divulgar 
o campo da literatura de uma forma diferenciada da leitura oral, fizeram da literatura uma arte viva que se estendeu à comu-
nidade. Esta extensão aproximou a escola da comunidade e reverteu-se em benefícios tanto à comunidade escolar quanto 
à comunidade local, posto que outras instituições (da área da Saúde, da ecologia) passaram a colaborar com os objetivos da 
escola. Além deste resultado, as diferentes apresentações da literatura despertaram grande interesse do público infantil e, 
consequentemente, manifestaram melhoria na produção textual. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, LITERATURA INFANTIL, EDUCAÇÃO 
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SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: O FEMININO E O MASCULINO NOS CONTOS DE PERRAULT, UMA QUESTÃO A REVER
AUTOR(ES): REGINA SILVA MICHELLI 
RESUMO: A Literatura Infanto-Juvenil, em suas origens, configura-se muitas vezes como veículo para a transmissão de 
valores ideológicos defendidos pela sociedade em que foi produzida. Os contos de Charles Perrault, Histórias ou Contos dos 
Tempos Passados, com Moralidades, foram registrados ao longo do século XVII, tendo o escritor falecido em 1703. Suas 
histórias delineiam uma representação passiva da figura feminina, via de regra submissa ao poder masculino. Intenta-nos rever 
esses paradigmas, analisando personagens femininas e masculinas em contos que assinalem a possibilidade de subversão a 
essa estrutura, já consagrada quando a referência é feita à literatura da tradição. A presença explícita de uma moral, ao final 
dos contos, aponta a consolidação de um caráter sentencioso de algumas histórias, porém, o que objetivamos submeter ao 
crivo do questionamento e da análise é o perfil traçado das personagens de acordo com o gênero e a tensão entre autonomia 
e heteronomia. Observa-se que há personagens que executam planos e comandam ações, ora com independência, ora graças 
à mediação natural ou mágica de algum ser, mas, acima de tudo, desejantes de traçar o próprio destino; há também as que se 
alienam ao poder do outro, reféns e submissas a um desígnio cuja diretriz lhes escapa. O trabalho fundamenta-se nos estudos 
de autores já consagrados da Literatura Infanto-Juvenil, como Nelly Novaes Coelho, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, além de 
buscar subsídios teóricos na psicologia analítica junguiana para traçar funções arquetípicas do feminino e do masculino.
PALAVRAS-CHAVE: CHARLES PERRAULT, GÊNEROS, ARQUÉTIPOS 

TÍTULO: PALAVRAS, TEMPO E POESIA: UM ESTUDO SOBRE A OBRA POR PARTE DE PAI DE 
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS RENATA PIRES 
AUTOR(ES): RENATA PIRES GAVIÃO 
RESUMO: É indiscutível a importância da literatura infanto-juvenil, visto pelo seu caráter formador e emancipador na 
formação de leitores, pois ela assume um papel primordial ao apresentar novos horizontes e expor um mundo ficcional 
repleto de imaginação e fantasia. No que diz respeito ao seu adjetivo, há a necessidade de uma avaliação crítica que ora 
impõe condições específicas e ora traz uma visão preconceituosa, por ser vista como objeto menor em face da “grande 
literatura” pois sua gênese está ligada às preocupações pedagógicas. Ainda vale destacar a questão do mercado editorial 
brasileiro que sustenta as livrarias com um número intenso de obras. Nesse contexto, a crítica literária deve preocupar-se 
em observar, sobretudo títulos de qualidade estética e artística e, por conseguinte, autores consagrados da literatura infanto-
juvenil. Assim, destaca-se a produção de Bartolomeu Campos de Queirós, autor de diversas obras premiadas tais como: 
Ciganos (2004), Minerações (1991), dentre outras. Nesse sentido, o presente trabalho visa expor uma possível leitura sobre 
a obra Por Parte de pai (1995), de Bartolomeu Campos de Queirós. Para tanto, analisaremos os aspectos temáticos, formais, 
estruturais e linguísticos da narrativa com o intuito de contribuir para com os estudos voltados para literatura. Dessa forma, 
apoiaremos, principalmente nos estudos de Antonio Candido, como também na Estética da recepção, especificamente sob 
a visão crítica elaborada por Hans Robert Jauss. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, ESPAÇOS DA CRÍTICA, BARTOLOMEU CAMPOS DE 
QUEIRÓS 

TÍTULO: LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA NO INTERIOR DA SALA DE AULA DA ESCOLA 
PÚBLICA: CONHECIMENTO OU ENTRETENIMENTO?
AUTOR(ES): RENATA SUZUE OGATA 
RESUMO: Este artigo trata das práticas pedagógicas atuais em relação ao uso de livros e textos literários na sala de aula, 
especialmente para o público infanto-juvenil no Ensino Fundamental I, onde o compromisso de cumprir os objetivos de 
cada conteúdo específico das disciplinas curriculares acaba, com freqüência, por reduzir o tempo de leitura, tão importante 
para a sedimentação de todas as áreas do conhecimento e para formação humana. A reflexão apresentada neste trabalho re-
sulta de pesquisas no campo teórico da História da Literatura Infantil, argumentada com base na leitura de alguns clássicos 
esquecidos pelas chamadas pedagogias modernas, que, por vezes, fazem recortes de algumas obras literárias, fragmentando 
esse rico mundo do saber, que ainda provoca interesse e encanto pelas crianças e adolescentes. O problema delimitado é 
: como se dá o uso de leituras múltiplas e textos literários clássicos em sala de aula? Buscou-se para esta pesquisa fontes 
bibliográficas pautadas em pesquisadores engajados no propósito de conhecer o histórico da literatura infantil, relatos de 
experiências dentro do processo de ensino aprendizagem, análise de pesquisa no campo das múltiplas leituras e observação 
em sala de aula junto a alunos da segunda série do Ensino Fundamental I, da rede publica de ensino. O objetivo proposto 
é de conhecer as metodologias existentes no campo da leitura infanto-juvenil no interior da sala de aula, frente ao compro-
misso de alfabetizar e formar leitores e escritores, por meio do conhecimento literário, construído de acordo com cada nível 
escolar, tendo presente o estímulo a produções de textos, clássicos infantis, leitura de imagens, textos contemporâneos e 
análise crítica a respeito do material disponível nos livros didáticos. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MULTIPLAS LEITURAS, PEDAGOGIA 

TÍTULO: A GRÉCIA PELOS OLHOS DE EMÍLIA: LOBATO E SUA LEITURA DA ANTIGUIDADE 
CLÁSSICA
AUTOR(ES): ROOSEVELT ARAÚJO DA ROCHA JUNIOR 
RESUMO: Em alguns de seus livros mais famosos, Monteiro Lobato transporta as personagens do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo para a Grécia Antiga e conta histórias nas quais Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e Anastácia interagem 
com importantes personagens da mitologia e da história da antiguidade helênica. Mas Lobato não faz isso de maneira, 
digamos, isenta e imparcial. Ao contar suas histórias, ele revela quais são suas opiniões sobre os antigos gregos e esses 
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pontos de vista, muitas vezes, podem ser considerados bastante preconceituosos. Porém, quando buscamos entender de 
onde vieram essas opiniões, ou seja, quando fazemos uma pesquisa naquilo que sobrou da sua biblioteca (por exemplo, no 
Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio“, no IEL-UNICAMP) para saber que livros Lobato leu e de que 
maneira essas leituras marcaram suas interpretações acerca dos antigos helenos, então fica claro que suas opiniões baseadas 
na ideologia do chamado ‘Milagre Grego’. Esse tipo de concepção, segundo a qual todas as realizações da Grécia Antiga 
não poderiam ser entendidas satisfatoriamente como uma simples sucessão de eventos históricos, teve grande aceitação nos 
meios acadêmicos e letrados do final do século dezenove até meados do século vinte. Meu objetivo, com esta comunicação, 
é discutir algumas passagens de ‘O Minotauro’ e ‘Os Doze Trabalhos de Hércules’ onde Lobato apresenta suas opiniões 
pessoais sobre a Grécia Antiga e demonstrar sua filiação em relação a autores, principalmente da segunda metade do século 
dezenove, que teorizaram acerca do ‘Milagre Grego’. 
PALAVRAS-CHAVE: MONTEIRO LOBATO, GRÉCIA ANTIGA, LEITURA/INTERPRETAÇÃO 

TÍTULO: VER, REVER E TRANSVER OS CLÁSSICOS: SONHO POSSÍVEL PARA JOVENS 
LEITORES?
AUTOR(ES): ROSA MARIA SANTOS MUNDIM 
RESUMO: Nos PCNs de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e Médio, há um alerta para a redução do espaço 
dos textos de literatura nas escolas. Lembra-se que, muitas vezes, esses textos quase se perdem em meio a tantos gêneros 
textuais de maior apelo ou, mesmo, têm sua presença reduzida meramente a trechos destituídos de sentido, quando não a 
resumos e compilações em que se perde o mais significativo que uma leitura do original poderia proporcionar. Quando se 
considera que cabe à escola um importante papel na tarefa de formar o leitor literário, seria um momento de se lamentar 
que, assim, estaria sendo posta de lado essa missão? Pode-se indagar, também, se, numa época dominada pelo imediatismo 
ainda haveria lugar na escola para a leitura dos clássicos? Ou se poderia ser possível mostrar aos jovens uma nova visão 
desses textos, sem deixar que eles percam, entretanto, as qualidades que os tornaram “clássicos”? Na tentativa de discutir 
essas e outras questões sobre a leitura dos clássicos para o público infanto-juvenil, que poderiam ser trabalhados nas escolas, 
faz-se a análise de três dessas experiências de “transver” um texto literário canônico, que são as releituras para o público 
infanto-juvenil do romance “Dom Quixote“, de Miguel de Cervantes, “Dom Quixote das crianças“, de Monteiro Lobato, 
“O cavaleiro do sonho“, de Ana Maria Machado e “Dom Quixote em cordel“, de J. Borges. 
PALAVRAS-CHAVE: CLÁSSICOS, RELEITURA, QUIXOTE 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 03

TÍTULO: ESCONDERIJOS, SEGREDOS E LIVROS - PERCURSOS E COMUNHÃO ENTRE LIVROS 
E LEITORES
AUTOR(ES): ROSANA CAMPOS LEITE MENDES 
RESUMO: Este trabalho procura examinar modos e percursos de segredo, silêncios e mistérios destinados ao objeto cultural 
livro. Tomando como fonte de análise dois livros: um destinado ao público infanto juvenil “Como viver para sempre“, de 
Colin Thompson, e o “o Último Leitor“, de David Toscana, destinado ao público adulto, discorremos sobre as perspectivas 
de construção temática do livro em torno de situções como segredos e esconderijos pertinentes ao mundo leitor. A leitura e 
as impressões do mundo dispostas em torno dos objeto leituristicos fazem desse ato um diálogo constante com as maneiras 
de ler. A leitura enredada por práticas que mostram as particularidades com que o leitor se dispõe diante do livro demonstram 
os caminhos para se chegar até ele. Das bibliotecas até as salas de leitura, das estantes e das gavetas, das prateleiras e poltronas, 
todas dão uma dimensão aos possíveis esconderijos e segredos que acompanham o leitor e o livro. Os pequenos fetiches me-
diados pela imaginação fazem o encontro com o livro uma vivência quase ilimitada. O que passa despercebido por outros, não 
priva o curioso leitor de se aproximar do texto e das palavras que ecoam só para ele. Para o execício de análise toma-se como 
referencial teórico o seguintes autores: Chartier, Hebrard, Paiva, Manguel, Márcia Abreu.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO, LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, SEGREDOS 

TÍTULO: NO REINO DAS ÁGUAS TURBULENTAS
AUTOR(ES): ROSANE DE BASTOS PEREIRA 
RESUMO: Neste trabalho são apresentados os principais elementos que constituem o texto científico na obra “Sítio do 
Picapau Amarelo“, do escritor José Bento Monteiro Lobato (1882-1948), a partir da construção do personagem Visconde 
de Sabugosa como representação do homem de ciência. Os dados resultam da minha dissertação de mestrado, intitulada 
“Memórias do Visconde de Sabugosa“, defendida em dezembro de 2006, na Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), sob a orientação do professor Pedro da Cunha Pinto Neto. Atenho-me aqui, especifi-
camente, à capacidade lobatiana de criar histórias infantis com o objetivo de conseguir que seus livros fossem adquiridos 
nas escolas, dentro de uma espécie de “tacada” literária que permitiria a sobrevivência do autor, editor e tradutor, em um 
período de vacas magras. O sábio, professor e cientista Visconde de Sabugosa reflete não apenas a riqueza imaginária de 
Monteiro Lobato, bem como a perspectiva crítica sobre o mundo em que o autor vivia, marcado por guerras, recessão e 
ditadura no governo de Getúlio Vargas, que levou Lobato duas vezes à prisão e o classificou como uma espécie de escritor 
maldito. Os 22 volumes que compõem o Sítio do Picapau Amarelo, escritos entre 1920 e 1944, nasceram com A Menina 
do Narizinho Arrebitado, em 1920, publicado pela Revista do Brasil. Mas a fase escolar de Lobato se deu entre 1933 e 1937, 
quando escreveu livros direcionados ao público estudantil, em que os títulos faziam referência aos próprios conteúdos que 
integravam o currículo escolar, especialmente pela influência de sua amizade com o idealizador do movimento da Escola 
Nova na década de 1930, no Brasil, o educador Anísio Teixeira (1900-1971). 
PALAVRAS-CHAVE: CIÊNCIA, ESCOLA, LITERATURA 
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TÍTULO: O ROMANCE POLICIAL PARA JOVENS: A SAGA DETETIVESCA DE “OS KARAS“ EM 
DROGA DE AMERICANA! DE PEDRO BANDEIRA
AUTOR(ES): ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, ROSA MARIA GRACIOTTO SILVA 
RESUMO: Detentor de prêmios como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e Altamente Recomendável, pela Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil, Pedro Bandeira tem contribuído para a sistematização do gênero literário voltado para a infância 
e juventude e, principalmente, angariado um número substancial de leitores, como atestam os mais de vinte milhões de 
exemplares vendidos no mercado livreiro. Dentre sua produção, que privilegia o jovem leitor, ocupa um lugar de destaque a 
série “Os Karas“, que teve seu início no ano de em 1983 com a publicação de “A Droga da Obediência“ e que, atualmente, 
é composta por outros títulos: “Pântano de sangue“, “Anjo da morte“, “A Droga do amor“, “Droga de Americana!“ e 
“Droga Virtual“. Através de um diálogo com o romance policial, a série “Os Karas“ promove uma adequação do gênero 
ao leitor adolescente, como se observa pelos recursos estéticos de construção do texto, assim como pela inserção de jovens 
protagonistas - dotados de grande inteligência, curiosidade e senso de justiça - como detetives capazes de elucidar os crimes 
revelados na trama. Com o intuito de tornar evidente a adequação promovida por Pedro Bandeira no gênero policial para 
jovens é que propomos, neste trabalho, um estudo sobre “Droga de Americana!“, obra publicada em 1999.
PALAVRAS-CHAVE: ROMANCE POLICIAL, LITERATURA JUVENIL, PEDRO BANDEIRA 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL AFRO-BRASILEIRA E A FORMAÇÃO LEITORA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): RUTH CECCON BARREIROS 
RESUMO: Este trabalho apresenta reflexões acerca da educação anti-racista no Ensino Fundamental. Para tanto, utiliza-se 
como instrumento pedagógico a Literatura Infantil que apresenta o tema direta ou indiretamente. O interesse pela temática 
originou-se de uma experiência docente com a Literatura Infantil Afro-Brasileira de professores do Ensino Fundamental, 
em curso de extensão. Chamou-nos a atenção o desconhecimento da Literatura Infantil, voltada para o tema, e, ainda, a 
dificuldade apresentada, por muitos professores, para elaboração de propostas de formação leitora com textos literários de 
modo geral e, mais acentuadamente, para aqueles que abordam a cultura negra. Este fato pareceu-nos importante, consi-
derando-se que, de acordo com a Lei 10.369/03 existe a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana na Educação Básica. Assim, procuramos conhecer as práticas docentes sobre a Literatura Infantil Afro-brasileira, 
na qual se pode promover uma formação leitora crítica dos educandos, em relação às questões étnico-raciais. Acreditamos 
que esta literatura, quando se faz presente no espaço escolar, de forma bem planejada, poderá suplantar pré-conceitos 
racistas já na infância, além de possibilitar uma maior identificação das crianças afro-descendentes por meio dos seus perso-
nagens. Neste estudo, buscamos saber se os professores do Ensino Fundamental utilizavam esta Literatura Infantil em sala 
de aula e se as bibliotecas das escolas de Ensino Fundamental, na cidade de Cascavel,PR, possuíam acervo suficiente para 
um trabalho efetivo de leitura sobre este tema. Os resultados mostraram bibliotecas carentes destas obras e professores que, 
via de regra, desconhecem esta literatura, logo não lançam mão deste recurso para uma formação leitora anti-racista e com 
isso deixam de contribuir para a construção de uma formação cidadã que prima por uma sociedade não racista. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, FORMAÇÃO DE LEITORES, DIMENSÃO ÉTNICO-RACIAL 

TÍTULO: A SEMIÓTICA DE A BONECA E O SACI: ANÁLISE COMPARATIVA DO LIVRO INFANTIL 
COM A BIOGRAFIA DE MONTEIRO LOBATO 
AUTOR(ES): SERSI BARDARI 
RESUMO: Aplicação da semiótica de Charles Sanders Peirce na análise da obra “A boneca e o Saci“, escrita por Lino de 
Albergaria e ilustrada por Andréa Vilela, em comparação com a biografia “Monteiro Lobato: furacão na Botocúndia“, de 
Carmen Lucia Azevedo e outros. Como objetivo geral, buscou-se compreender de que modo texto e imagem formam 
um todo coeso de significado na produção de livros de literatura infantil. Mais especificamente, procurou-se reconhecer as 
tríades relativas à teoria peirceana na capa e contra-capa do objeto de estudo. O olhar atento para os signos nos níveis de 
primeiridade, secundidade e terceiridade revelou o contraste como elemento básico empregado na produção dos sentidos. 
De forma a extrair resultado ainda mais apurado do processo interpretativo, fez-se a Semiótica dialogar com alguns concei-
tos da Análise de Discursos e da Teoria Literária. Verificou-se que escritor e ilustradora fazem uso da técnica da apropria-
ção, para estilizar e parafrasear fragmentos da obra de Monteiro Lobato e de sua biografia. Durante o percurso analítico, 
pôde-se perceber que o contraste surge como elemento fundamental na produção do objeto. Foi possível observar uma 
composição em que brilho e opacidade, cores frias e quentes, tons intensos e tons pastéis, gestos curtos e longos, lentos e 
rápidos, fortes e delicados e, ainda, organicidade e tecnicidade contrastam-se de modo a sugerir confrotnto entre um tempo 
passado, histórico, e o presente da edição da obra. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, SEMIÓTICA, INTERTEXTUALIDADE 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 04

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA E FORMAÇÃO LEITORA: POSSÍVEIS CAMINHOS PARA 
TRANSVER O MUNDO
AUTOR(ES): SILVANA FERREIRA DE SOUZA 
RESUMO: Concebemos o ato de ler como um processo de interação entre o leitor e o texto, considerando o primeiro 
como um sujeito ativo que atribui sentido ao que o autor escreveu atualizando seu “repertório de leitura” (Cosson, 2006), 
por isso ressaltamos a importância do professor-mediador e das obras literárias como um importante meio para a formação 
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de leitores. OBJETIVOS: Nosso objetivo é utilizar a Literatura mediada pelo professor, para desenvolver a compreensão 
leitora dos alunos proporcionando-lhes uma aprendizagem significativa por meio das estratégias de leitura de Isabel Solé 
(1998). METODOLOGIA: A investigação ora proposta baseia-se em uma abordagem qualitativa (Lüdke e André, 1986), 
pois permite um contato mais intenso, sendo o mesmo um estudo de caso em uma da sala de aula do Ensino Funda-
mental de 3ª série da Rede Ensino de Junqueirópolis/SP. Optamos pela pesquisa qualitativa, visto que proporciona ao 
pesquisador repensar suas teorias e rever suas certezas, com o intuito de pensar na transformação da realidade. Adotamos 
procedimentos do Estudo de Caso, da Etnografia e da Abordagem Biográfica e para aplicar a pesquisa selecionamos as 
técnicas de observação participante, a intervenção, o registro e a análise dos dados. A documentação foi realizada por meio 
da gravação e filmagem dos alunos. RESULTADOS: Com base na análise das informações foi possível constatar que é de 
suma importância a presença de um professor-mediador para desenvolver a formação leitora dos alunos. Além disso, rea-
firmarmos nossa concepção sobre a literatura, pois a mesma dá voz e vez ao leitor e se torna um importante instrumento 
de emancipação do sujeito, porque não permite a existência de uma única concepção de ver o mundo, mais sim, promove 
e admite a emissão de opiniões diversas e o diálogo entre e com os sujeitos envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIAS DE LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: A LITERATURA INFANTIL E O PENSAR CRÍTICO
AUTOR(ES): SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA 
RESUMO: O presente trabalho é fruto de reflexões de uma pesquisa em mestrado, ainda em desenvolvimento, e ob-
jetiva discutir a prática da literatura infantil nas séries iniciais da educação básica, como ferramenta oportunizadora de 
desenvolvimento do pensamento crítico nos educandos. Para isso, busca compreender as concepções de literatura infantil 
que fundamentam a prática dos professores no processo de formação de alunos leitores. A proposta da pesquisa surgiu a 
partir das inquietações suscitadas pela minha experiência como professora na Escola Maria Dallafiora Costa, município de 
Primavera do Leste, MT. A escola, que agora se torna lócus da investigação, atende exclusivamente a crianças carentes com 
pouco acesso à leitura, suas atividades se desenvolvem em período integral. As aulas de Literatura Infantil estão integradas 
no quadro de atividades da escola e conta com uma sala específica para o desenvolvimento dos trabalhos. Conta, também, 
com um professor designado exclusivamente para esse exercício. A sala de Literatura Infantil foi concebida com o intuito 
de contribuir para a superação de problemas como a deficiência na compreensão, reflexão e interpretação de textos mais 
complexos que foram apontados pelos baixos índices atingidos pela escola nas últimas edições da Prova Brasil. Resultado 
este que se configura como realidade na maioria das escolas brasileiras. A problemática que norteia a idéia desta pesquisa 
versa sobre como os professores concebem e desenvolvem a proposta da literatura infantil nas escolas de ensino funda-
mental do município de Primavera do Leste. Existe a concepção de uma proposta de literatura infantil como instrumento 
de desenvolvimento do pensar crítico reflexivo? Quais gêneros literários circulam em sala de aula? 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, CONCEPÇõES E PRÁTICAS, LETRAMENTO LITERÁRIO 

TÍTULO: LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: UM EXERCÍCIO IMAGINÁRIO 
AUTOR(ES): SÍLVIA CRAVEIRO GUSMÃO GARCIA 
RESUMO: Nas antigas sociedades agrárias, contar histórias era natural. Os mais velhos estavam sempre contando casos 
e lendas, mesmo porque era através deles que tentavam ensinar normas de conduta a seu povo, alerta a perigos existentes 
ou simplesmente ensinamentos exemplares. Ouvir uma história, contá-la e recontá-la, durante muitos anos, foi a maneira 
de preservar os valores e a coesão de uma determinada comunidade. No entanto, esse costume foi se perdendo com a 
modernização, principalmente, nos grandes centros urbanos. Assim, nem todas as famílias mantiveram a tradição e muitos 
pais da atual geração cresceram sem ouvir histórias. E em meio à sofisticada tecnologia é cada vez mais frequente a procura 
por um contato prazeroso com a literatura, que passa a ter como ponto de partida contos consagrados pelo público infantil, 
especialmente, de épocas distantes e diferentes. Dessa forma, relacionamos a arte de contar histórias com a inteligência, 
prazer, entretenimento, fantasia, imaginação e, finalmente, educação. Sim, a educação das idéias, a educação das palavras, a 
educação das emoções, enfim... Através de um estudo histórico e pesquisa de campo, assinala-se o trabalho com a literatura 
para o pleno desenvolvimento das crianças e elucida-se algumas questões relacionadas à literatura infantil na escola como 
o gosto pela leitura, preferência leitora dos alunos, frequência à biblioteca, a diferença entre contar e ler histórias, a prática 
leitora do professor, entre outras ações. A pesquisa de campo foi elaborada a partir de questionários aplicados a alunos do 
2º ano, do Ensino Fundamental, em três escolas públicas de São José do Rio Preto, Orindiúva e Uchôa e, também, uma en-
trevista concedida pelo autor Jonas Ribeiro, oportunidade em que o autor mostra as contribuições que a leitura e contação 
de histórias infantis trazem, principalmente, para a prática pedagógica. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS, LER, CONTAR 

TÍTULO: O TEXTO DRAMÁTICO NA SALA DE AULA
AUTOR(ES): SONIA APARECIDA VIDO PASCOLATI 
RESUMO: O mercado editorial voltado para o público infanto-juvenil vem crescendo nas últimas décadas, assim como o 
volume de pesquisas sobre essa produção específica. Paralelamente, há um intenso movimento de estímulo à leitura, seja com 
políticas públicas amplas, seja com projetos em âmbito escolar. Entretanto, em meio a tantos aspectos positivos, ainda preo-
cupa o fato da organização curricular da maioria dos cursos de Pedagogia no país não contemplar disciplinas que subsidiem 
os futuros professores para a análise do texto literário. O texto literário, marcado por alto grau de elaboração artística tanto na 
linguagem quanto na estrutura, exige certas estratégias de abordagem que facilitam não só sua compreensão, mas, sobretudo, 
a apreensão de sua dimensão estética, finalidade última da arte. Movida por essa preocupação, proponho uma reflexão acerca 
das demandas específicas do trabalho com o texto literário em sala de aula a partir da análise da peça “Cantarim de cantará“, 
de Sylvia Orthof, escrita em 1977. Por se tratar de um texto dramático, há que se atentar para duas dimensões indissociáveis: 
a construção estética e a projeção do espetáculo no próprio texto. Ao trabalhar com literatura dramática, o professor deveria 
estar preparado para enfatizar essas duas dimensões, ampliando a apreensão do texto pela criança. Pela evidente vocação es-
petacular, a peça de Sylvia Orthof  facilita a análise de signos do espetáculo tais como iluminação, coreografia, músicas, canto e 
cenário, que, inscritos nas rubricas, permitem ao leitor a visualização da enunciação espetacular. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO DRAMÁTICO INFANTIL, ELABORAÇÃO ESTÉTICA, SIGNOS CÊNICOS 
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TÍTULO: CLARICE LISPECTOR E LYGIA CLARK: ARTES-DOBRADIÇAS
AUTOR(ES): TATIANE BRUGNEROTTO CONSELVAN 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo precípuo abordar comparativamente o processo de recepção das obras infantis de 
Clarice Lispector (1920-1977) e da obra “Bichos“ (1962), da artista plástica Lygia Clark (1920-1988). Tanto Clarice Lispector 
quanto Lygia Clark, embora produtoras de estéticas diferentes (literatura e artes plásticas), exploram, como recurso compo-
sicional de suas respectivas criações, a imagem de animais enquanto elemento essencial à significância e ao dinamismo das 
obras. Pretende-se mostrar que a obra da artista plástica e da escritora podem ser denominadas de “artes-dobradiças”, pois 
é solicitada, para a existência de seu objeto artístico, a participação ativa do leitor/espectador. A partir do enfoque analítico 
que será direcionado ao papel dos bichos nas obras em questão, abordaremos a concepção de leitor/espectador inferidas de 
leituras dessas obras, ressaltando o caráter de desalienação do público, que assume para essas artistas um papel de intensa par-
ticipação nas obras, deslocando-se para uma posição de co-produtores da criação artística. E esse fenômeno será refletido com 
base no momento crucial da recepção dessas obras de arte, direcionando o olhar aos leitores clariceanos e aos espectadores 
das exposições de arte de Lygia Clark. Dessa forma, este trabalho pretende contribuir para a difusão das reflexões em torno do 
estudo tanto das obras infantis de Clarice Lispector, quanto das obras da artista plástica Lygia Clark.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, ANIMAIS, RECEPÇÃO 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 02

TÍTULO: CAPITÃO CUECA: LEITURA, DISCURSO E ASPECTOS METAFÓRICOS.
AUTOR(ES): TÂNIA REGINA PINTO DE ALMEIDA 
RESUMO: O presente artigo questiona, a partir da análise do Livro nº 1 da Coleção “As aventuras do Capitão Cueca“, 
de Dav Pilkey, se são os erros ortográficos ou a identificação do público infantil com a obra, que atrai crianças de todo o 
mundo à leitura da coleção que, só no ano passado, teve 31 milhões de cópias vendidas, segundo a reportagem do Jornal 
da Comunidade de julho de 2007. Motivados pelo artigo da jornalista Adriana Ferraz, procuramos justificar o sucesso da 
coleção através da identificação infantil com a realidade textual. Para isso, utilizamos a análise dos elementos metafóricos 
e lexicais presentes no livro, que corroboraram na construção dos personagens. Buscando a compreensão do leitor deste 
artigo, julgamos necessário um breve resumo da série que tem estimulado o público-alvo (crianças entre nove e onze anos) 
à aquisição dos inúmeros exemplares. Dessa forma, esperamos que o estudo desses elementos possa oferecer ao leitor uma 
nova forma de interpretação e abordagem desse grande sucesso. Durante a elaboração desse artigo podemos constatar que 
o interesse pela leitura se dá quanto existe não só uma troca de experiências entre o leitor e a obra, mas, também, quando 
existe, de alguma forma, uma “simbiose linguística“ através da identificação prazerosa entre os dois. No que tange à com-
preensão e ao embasamento científico, buscamos as contribuições teóricas de Ingedore Koch, Ângela Kleiman, George 
Lakoff(Apud Sardinha 2008) e Orlandi (2008). 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTENCIONALIDADE DISCURSIVA, METÁFORA 

TÍTULO: RESGATE E RESSIGNIFICAÇÃO DO IMAGINÁRIO POPULAR EM COMO NASCERAM AS 
ESTRELAS, DE CLARICE LISPECTOR
AUTOR(ES): TELMA MARIA VIEIRA 
RESUMO: A tradição da literatura infantil brasileira ainda não aponta o nome de Clarice Lispector dentre os mais conhe-
cidos autores cuja produção literária é destinada à criança. Para os estudiosos da obra lispectoriana, o fenômeno deve-se 
ao fato de que tais textos ainda não são tão conhecidos do público em geral, como os destinados ao leitor adulto. Desse 
modo, analisar um dos cinco livros que a Autora escreveu para crianças poderá servir como contribuição àqueles que estão 
envolvidos com a educação infantil, principalmente com a formação de leitores de textos literários. Neste trabalho temos 
por objetivo principal analisar o resgate e a ressignificação que Clarice Lispector realiza de algumas narrativas populares 
brasileiras, em sua obra intitulada “Como nasceram as estrelas: doze lendas brasileiras“. Produzida em 1977, e publicada 
postumamente em 1987, trata-se de uma coletânea de mininarrativas que foram destinadas a acompanhar ilustrações de um 
catálago de brinquedos. Utilizando-se da intertextualidade, especificamente da paródia, como recurso estilístico, a Autora 
escreveu doze histórias, uma para cada mês do ano, nas quais elementos da cultura popular brasileira, tais como: Saci-pererê, 
Uirapuru, Curupira, Negrinho do pastoreio, são protagonistas. Para que apontemos as ressemantizações dos textos produ-
zidos por Clarice Lispector e as consequentes relações entre literatura e cultura, recorreremos a Mikail Bakthin e também 
utilizaremos os conceitos paródia e intertextualidade como chave de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: CLARICE LISPECTOR, NARRATIVA POPULAR, PARÓDIA 

TÍTULO: A REINVENÇÃO EM DESFECHOS DE OBRAS LITERÁRIAS: UMA PERSPECTIVA DE 
ATIVIDADE ESTÉTICA. 
AUTOR(ES): TEREZA SANTOS DA SILVA 
RESUMO: A partir de bases teóricas, encontradas em Coelho (1987; 1991; 1995), Abromovich (1989), Vygotsky (1998), 
Papes (2008), entre outros, estrutura-se a proposta de discussão acerca de um trabalho pedagógico que se propõe inovador, 
desenvolvido a partir da leitura/contação de histórias com desfechos (re)construídos de textos como “A cigarra e a formiga“ 
e “O soldadinho de chumbo“, dentre os conhecidos clássicos da Literatura Infanto-juvenil. O presente trabalho revela que 
obras como essas podem provocar no leitor/ouvinte a mesma emoção estética que textos originais apresentados às crianças no 
âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Possivelmente, o que assegura a atividade estética com a palavra literária 
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consista numa prática pedagógica inovadora que promova a solução dos conflitos internos de quem ouve ou lê uma obra 
literária, desde que destinada ao desenvolvimento e à formação do ser humano em sua totalidade. Destaca-se que a criança, 
assim como o jovem e o adulto, necessita superar, por meio de suas experiências pessoais, as dicotomias tais como mente e 
corpo, matéria e espírito, indivíduo e sociedade, natureza e cultura. E nessa perspectiva, faz-se necessário abandonar idéias e 
práticas cristalizadas no cotidiano escolar, superadas por meio de uma prática pedagógica integradora de saberes, visando à ex-
pressão plena do ser humano. Nesse sentido, tem-se no contexto sócio-histórico o térreo fértil para a troca de valores culturais. 
Coelho corrobora, nesse sentido, quando afirma em Papes (2008) que a autora “acaba por iluminar todo o invisível processo 
por meio do qual se formam as mentes no âmbito da sociedade [...]”, especialmente quando esta se reporta às “urgências do 
nosso tempo” em termos de “redescoberta” (da literatura), da “descoberta do eu”, da “conscientização” da “Nova Ordem” e 
da “adequação” da “Nova Educação”, considerados, respectivamente, uma “Nova Utopia”. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, LEITURA E CONTAÇÃO, ATIVIDADE ESTÉTICA 

TÍTULO: LITERATURA, ELABORAÇÃO DE CONCEITOS E MEMÓRIA.
AUTOR(ES): THAÍS LAGO 
RESUMO: A proposta que apresentamos neste projeto de pesquisa tem como objetivo o estudo teórico e empírico das 
relações entre literatura, elaboração de conceitos e memória. A pesquisa tem como fundamentação teórica a abordagem 
histórico-cultural, que tem na obra de Lev Vigotski seu maior aporte. Durante seu desenvolvimento, serão aprofundadas 
leituras correlatas a este referencial e às suas implicações nas pesquisas sobre as relações de ensino. Para o desenvolvi-
mento do projeto temos como planejamento metodológico o registro em diário de campo e o vídeo com a gravação 
de situações de sala de aula. Pelo fato da presente proposta estar inserida em um projeto que é desenvolvido há vários 
anos em uma escola Municipal de Campinas temos, como espaço para o desenvolvimento deste projeto, um ambiente 
escolar que já está inserido na dinâmica do trabalho de pesquisa que integra escola e universidade. Nesse sentido, este 
trabalho tem como objetivo o acompanhamento de um grupo de crianças com idades entre 6 e 7 anos de idade, cur-
sando o primeiro ano do Ensino Fundamental, durante as atividades de leitura e produção de texto realizadas em sala 
de aula. Esse acompanhamento e registro irão compor nosso material empírico para as análises, nas quais buscamos 
a compreensão do modos pelo qual as crianças se envolvem nas atividades por meio da leitura e produção de texto e 
como reconhecem/estabelecem conceitos.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, ELABORAÇÃO DE CONCEITOS, MEMÓRIA 

TÍTULO: O LIVRO PARA CRIANÇAS E A EDUCAÇÃO POLÍTICA DOS SENTIDOS
AUTOR(ES): THAÍS OTANI CIPOLINI 
RESUMO: Quem escreve narra no texto suas marcas vividas. O canhoto tomba a letra para um lado; o destro, para outro. 
Quem tem pressa deixa letras corridas, por vezes, imprecisas. O cego marca com o braile. A criança recém alfabetizada, ora 
marca com força, ora com leveza. Nossos traços podem ser legíveis num momento, obscuros em outros. Marcamos tam-
bém com nossas palavras. Palavras culturalmente aprendidas e apreendidas. Repetidas, repensadas, reelaboradas. Palavras 
imersas de significados, os quais ressignifacamos ao escrever. Segundo Ruth Rocha (1983), escrever não é algo inventado, 
mas vivido. Quando escrevemos, estamos contando o que somos. Expomos de forma zelosa nossa mentalidade, nossas 
experiências formadoras. Segundo Lajolo (2001), a representação literária imaginada pelo autor, nasce de sua experiência 
histórica e social. Assim, a escrita é algo que envolve mentalidades, visões de mundo. E a leitura? E o leitor que lê tais 
visões? O quê tem visto? Minha proposta é perceber na literatura para crianças de Ruth Rocha a forma pela qual a autora 
tem, ao longo de sua carreira, educado seus leitores, quais visões de mundo tem expressado em suas obras e como, dessa 
forma, tem educado seus leitores segundo a perspectiva de educação política dos sentidos, baseando-me nos estudos his-
toriográficos de Peter Gay (1988), para quem as sutilezas nos educam de uma maneira informal, imperceptível, mas muito 
marcante. Uma educação política de nossos sentidos, sendo fruto das relações sociais, envolvidas num movimento entre 
racionalidades e sensibilidades, entre pessoa e pessoa. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO POLÍTICA DOS SENTIDOS, RUTH ROCHA, HISTÓRIA CULTURAL 

SESSÃO - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 25
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 05

TÍTULO: TÉCNICAS TEATRAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:UMA BOA PARCERIA.
AUTOR(ES): VALÉRIA SANTOS DA SILVA 
RESUMO: Muito se tem falado na disseminação da “hora do conto“ nas escolas brasileiras, e, também, de que a leitura de 
textos literários é importante desde os primeiros anos de vida, mas será que realmente o professor e o contador de histórias 
conseguem estabelecer um vínculo no qual a criança compreenda em todos os aspectos o que o texto quer transmitir? No 
trabalho realizado pelas alunas do curso de pedagogia do CELLIJ (Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil) 
da FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente, é considerado que antes de ler a criança tem contato com o universo da 
leitura, seja ao escutar os adultos contando fatos ou simplesmente ao escutar histórias infantis contadas por seus pais. Partindo 
desse pressuposto, esse trabalho pretende resgatar a importância da oralidade, muitas vezes perdida ou até mesmo esquecida 
pelos contadores e professores que reduzem a história a simples leitura de um texto. Ler não significa apenas decodificar ou 
decifrar o código escrito, mas sim interpretar, narrar, vivenciar, estabelecendo um vínculo afetivo com o seu ouvinte tornando 
a história significativa para que seja possível preencher lacunas que possam surgir. Diante de tal fato é preciso que o narrador 
se identifique com o texto, o qual facilitará a interpretação e vivência dos personagens da trama, e tornar a contação mais 
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interessante e de fácil compreensão para as crianças. Nessa perspectiva a linguagem teatral pode ser um bom recurso para dar 
sentido a essa contação, a partir de técnicas de voz, interpretação, expressão corporal e jogos teatrais.
PALAVRAS-CHAVE: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, ORALIDADE, TÉCNICAS TEATRAIS 

TÍTULO: AS CONTRIBUIÇõES DAS PESQUISAS E ESTUDOS REALIZADOS SOBRE LITERATURA 
INFANTIL: UM ESTUDO MEDIANTE OS TRABALHOS APRESENTADOS NO CONGRESSO DE 
LEITURA DO BRASIL – COLE. 
AUTOR(ES): VANESSA BATAUS 
RESUMO: Ao considerar o significativo crescimento numérico e a diversidade de enfoques de pesquisas relacionadas ao 
tema Literatura Infantil, o presente estudo visa uma síntese acerca do que se pesquisou nesta última década sobre a temática 
e busca identificar as possíveis tendências dessas investigações e suas contribuições para o campo de conhecimento em 
que se insere. Está sendo realizado um “Estado da Arte“, com base na análise das comunicações científicas realizadas no 
Congresso de Leitura do Brasil (COLE). Até o momento foi possível observar que muitas das pesquisas apresentadas no 
COLE, no período de 2001 a 2005, têm a preocupação de analisar a influência e as contribuições da literatura infantil como 
instrumento para a formação do leitor, o que nos permite indagar por quê, apesar do crescimento considerável dessas pes-
quisas, ainda há uma defasagem tão significativa em relação à leitura e a própria formação de leitores em nossa sociedade? 
Os anais do evento foram escolhidos como fonte de estudos, pois possuem um repertório considerável de comunicações 
de pesquisas sobre o tema em questão, provenientes de todas as regiões do país, proporcionando espaço para sua apresen-
tação e discussão e promovendo sua divulgação, o que nos parece suficiente para conhecer o que já foi e o que está sendo 
pesquisado, na área de educação, sobre Literatura Infantil até o momento. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, FORMAÇÃO DE LEITORES, LEITURA 

TÍTULO: O LEITOR DIANTE DAS PALAVRAS E A CONSTRUÇÃO DO “TRANSREAL”: O JOGO COM 
PALAVRAS NA POESIA INFANTO-JUVENIL DE JOSÉ PAULO PAES 
AUTOR(ES): VANESSA CARNEIRO RODRIGUES 
RESUMO: Neste trabalho pretendo discutir os jogos de palavras de alguns poemas do livro “Poemas para brincar“, de 
José Paulo Paes, levando em conta suas considerações a respeito da metaforese e a consequente desfamiliarização do mun-
do lógico, temas do artigo “Por uma pedagogia da metáfora“. Nesse artigo, Paes explica de que maneira os jogos semânti-
cos e as aproximações verbais inesperadas levam o leitor a “tornar a achar o já-visto, no sentido de trazer de volta a surpresa 
de um primeiro contato que o automatismo da repetição embotara”. A proposta é refletir sobre como as convenções do 
mundo são, quando vistas pelo olhar poético, desconstruídas e reagrupadas, formando não um oposto da realidade, mas 
uma mesma realidade reorganizada, como em um jogo de montar. Levarei em conta aqui também a desfamiliarização se-
gundo Wolfgang Iser, para ele, a desvalorização do familiar torna o leitor consciente da situação familiar, o que nos ajudará 
a entender por que há um caráter pedagógico no deslocamento do “já-visto” automatizado. Wolfgang Iser será também 
retomado nesta discussão quando frisarei o papel imprescindível do leitor nesse jogo, já que o “transreal” é construído na 
leitura. Por essa razão, aproximaremos ao artigo de José Paulo Paes a teoria da estética do efeito de Wolfgang Iser, apresen-
tada em “O ato da leitura“, sobretudo no que diz respeito ao processo de construção do objeto estético. 
PALAVRAS-CHAVE: POESIA, JOSÉ PAULO PAES, WOLFGANG ISER 

TÍTULO: OS SONS DO POEMA E DA MÚSICA INSTRUMENTAL NA FORMAÇÃO DO LEITOR – UM 
ESTUDO DA POESIA “A MENININHA” 
AUTOR(ES): VANIA MARTA ESPEIORIN, JANAINA PIERUCCINI 
RESUMO: A linguagem poética é território rico em imagens e sonoridades. Dela florescem saberes, vivências e sentimen-
tos numa interlocução entre o texto e o leitor. A partir da poesia infantil, da imaginação e dos sentidos que ela articula, a 
criança tem condições de se reconhecer e viver novas descobertas, experiências e emoções. O ritmo e a musicalidade, por 
exemplo, são características desse gênero textual e revelam-se como importantes ao leitor mirim. Com o intuito de reforçar 
essa atração e de reafirmar a potencialidade do poema dirigido à criança no letramento do educando, este trabalho propõe 
uma análise e uma metodologia de ensino da poesia em sala de aula, unindo texto literário e música instrumental. A partir 
do poema ‘A Menininha’ (Caparelli, 2000), foi construída essa comunicação pautada em estudos de Zilberman (1989), 
Cosson (2006), Larrosa (1995 e 2002), Paviani (1996), Freire (1992), Ramos (2004), Hegel (1993), Almeida (1994), Santaella 
e Nöth (1997). Este estudo está interligado a dissertações de mestrado desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade de Caxias do Sul (PPGEd/UCS). As reflexões aqui propostas mostram que a poesia e a música 
instrumental, quando bem mediadas pelo professor, podem configurar uma combinação próspera na articulação da sensi-
bilidade e da fruição do público infantil, sendo capazes de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem da criança.
PALAVRAS-CHAVE: POESIA INFANTIL, MÚSICA, FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

TÍTULO: OS CONTOS QUE A ESCOLA CONTA: UM ESTUDO COMPARATIVO EM ESCOLAS 
PÚBLICAS DO BRASIL E DE PORTUGAL. 
AUTOR(ES): VERÔNICA MARIA DE ARAÚJO PONTES 
RESUMO: Nesta comunicação refletimos sobre os contos utilizados na escola para a formação do aluno/leitor, tomando 
por base autores como: Azevedo (2006), Colomer (1998), Freire (1983), Mendoza Fillola (1999), Cerrillo (2000), Zilberman 
(2003), Shavit (1986), Smith (1991), Shavit (1986), Held (1980), Silva (1986), entre outros, que vêem a leitura enquanto 
compreensão e ampliação dos sentidos do mundo, da vida, do ser e possibilitadora de expansão do conhecimento, fazendo 
com que o leitor seja capaz de interagir com o texto, ampliando e modificando o seu mundo, bem como, também, a neces-
sidade da expansão da imaginação da criança na escola e a importância do fantástico e do maravilhoso na literatura infantil. 
Para isso, analisamos dados coletados em escolas públicas de Portugal e do Brasil, no contexto do 3º ano do ciclo básico. 
A nossa metodologia de análise constitui-se na Análise Proposicional do Discurso – APD, no qual analisamos proposições 
dos sujeitos organizadas em matrizes analíticas de acordo com os temas abordados nos instrumentos de coleta de dados. 
Os dados refletem os discursos dos professores e alunos portugueses e brasileiros, sujeitos da nossa pesquisa, em torno da 
prática e do uso da literatura infantil em sala de aula com o objetivo de formar uma competência literária. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, LEITOR, FORMAÇÃO DO LEITOR 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE FILMES EM SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA : PERCURSOS 
NO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO. 
AUTOR(ES): ADILSON DONIZETI BIAZOTTO 
RESUMO: A formação-discursiva do sujeito moderno-capitalista é atravessada por discursos da mídia, os quais são pro-
duzidos por sujeitos, pela linguagem, constituídos destes mesmos discursos, produzindo, deste modo, efeitos de sentidos 
variados, estabilizando ou deslocando tais sentidos. Esta comunicação elege como objeto de debate um filme, não apenas 
pela ampla utilização dos mesmos em sala de aula, mas também por sua característica pedagógica principal que é colocada 
em circulação: o lúdico. A proposta do debate é uma cena do filme Turistas*, filme do gênero terror, no qual imagens do 
Brasil e dos brasileiros são veiculadas. Noções de língua, linguagem, língua materna e estrangeira são postas em circulação 
embasadas nas concepções da Análise de Discurso a partir da perspectiva materialista. Segundo Orlandi (1996) em seu livro 
Interpretação, nos é proposto uma reflexão sobre o processo de significação. A autora propõe que tal funcionamento ocor-
reria no simbólico e, por isso, seria aberto. Entretanto, o processo de significação é administrado. É nesse percurso que este 
fragmento da minha tese de doutorado desenvolvida no IEL, (Unicamp) propõe uma reflexão sobre os discursos utilizados 
em sala de aula provindos dos materiais de apoio. * Turistas – ( 2006 ) 2929 Productions – A Wagner / Cuban Company 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUA ESTRANGEIRA , ANÁLISE DE DISCURSO, EFEITOS DE SENTIDO 

TÍTULO: A ESTRUTURA FOTOGRAFIA EM DIÁLOGO COM A ESTRUTURA LITERÁRIA.
AUTOR(ES): ALEXANDRE HUADY TORRES GUIMARÃES, CAMILLA CAFUOCO MORENO 
RESUMO: Sebastião Salgado, fotodocumentarista brasileiro, é conhecido em todo mundo pelo engajamento de suas fo-
tografias captadas em preto e branco por meio de suas câmeras Leica. No processo de criação de suas imagens compostas 
constantemente pelo contraluz, Salgado valoriza o ser humano, personagem, muitas vezes, que é retratado em condições 
subumanas. A literatura brasileira, em muitos momentos, concede destaque ao ser humano representado também, em con-
dições quase animalescas. O presente trabalho pretende discutir o possível diálogo entre a escritura imagética de Sebastião 
Salgado e a escritura literária de Castro Alves e de Aluísio Azevedo em obras nas quais a zoormofização se destaca. Para 
tanto, utiliza-se como corpus de análise literária o poema de Castro Alves intitulado Navio negreiro: tragédia no mar, mais 
especificamente as terceira e quarta partes; e a obra naturalista de Aluízio Azevedo O cortiço. Como corpus imagético, 
destaca-se o conjunto de imagens fotográficas captadas por Sebastião Salgado, nos anos 80, no garimpo de Serra Pelada, 
pertencentes ao livro Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial. A base teórica utilizada para o desenvolvimento do 
projeto compreende autores como Bakhtin, Kristeva, Fiorin e Barros, no que concerne à questão dialógica e intertextual; 
Gomes Filho, Dondis, Arnheim e Manguel, a fim de embasar a análise imagética; Lajolo, Campedelli e Bosi como suporte 
literário e Flusser, Souza e Guimarães para as questões fotográficas.
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO VERBAL, TEXTO IMAGÉTICO, DIALOGISMO 

TÍTULO: PROBLEMATIZANDO OS DISCURSOS DA MÍDIA ELETRÔNICA (JORNAL) A RESPEITO 
DO MITO DE UMA EDUCAÇÃO PARA O CONFLITO NA PEDAGOGIA DO MST (MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES SEM TERRA)
AUTOR(ES): ALEXANDRE PRINZLER KARPOWICZ 
RESUMO: O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa realizada a partir das contribuições dos Estudos Culturais 
em sua vertente pós-estruturalista e dos Estudos desenvolvidos por Michel Foucault, que tem como objetivo problematizar 
a Pedagogia do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), a partir da análise textual dos discursos presentes em 
reportagens veiculadas em mídia eletrônica (jornais), a respeito do mito de uma Educação para o conflito supostamente 
trabalhada nas práticas pedagógicas escolares das escolas itinerantes. A metodologia utilizada pela pesquisa consistiu na 
análise documental das reportagens de jornais em sua versão eletrônica. Desta forma, o estudo procurou destacar e discutir 
os elementos discursivos recorrentes nas matérias jornalísticas sobre o processo educacional desenvolvido pelos/pelas 
educadores/educadoras do MST. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi o de problematizar os discursos presentes 
nas reportagens, evidenciando os jogos de verdade que constituem o mito de uma educação orientada para os conflitos, 
praticada pelos/as educadores/as das escolas do MST. A pesquisa evidenciou que esta suposta Educação para o Conflito, 
descrita nas reportagens analisadas, pode ser considerada como um processo de não reconhecimento, por parte dos jornais 
pesquisados, das práticas pedagógicas que são desenvolvidas nas escolas, por estarem diretamente vinculadas ao trabalho e 
a conquista de terras. Nesse sentido, a pesquisa também problematizou o processo de pasteurização promovido por estas 
reportagens, que desconsideram os elementos de ordem social, política, cultural e educacional, que constituem o universo 
social dos alunos/as e professores/as das escolas itinerantes. Tal processo contribui para criação de uma imagem unívoca 
das escolas do MST, uma vez que professores sem subjetividades, significam indivíduos sem identidades, portanto, perso-
nagens sem história. Pessoas que buscam permanentemente seus direitos, ideais e reconhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO NO CAMPO, MÍDIA , DISCURSO 

TÍTULO: LEITURA E PERCEPÇÃO DO (E)LEITOR: O TEXTO DE CAMPANHA DE MARCELO 
CRIVELLA À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2008)
AUTOR(ES): ALINE MENDES AMANTES 
RESUMO: Este trabalho analisa o potencial de leitura dos textos de campanha no site de Marcelo Crivella, candidato 
à prefeitura do Rio de Janeiro em 2008, utilizando os estudos em metacognição como instrumento e aporte teórico. 
Tratamos, aqui, de como a escolha e a utilização do léxico podem evidenciar o planejamento metacognitivo por parte do 
autor dos textos – publicitários que coordenaram a campanha política. Demonstramos também como essas estratégias 
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estão envolvidas na formulação, nas hipóteses e nos objetivos desses textos. Adicionalmente, verificamos como os textos 
articulam-se ao público-alvo, no que se refere ao planejamento de leitura (hipóteses e objetivos de leitura do eleitorado). 
Dessa forma, explicamos, em termos metacognitivos, como o candidato administra seu duplo objetivo – manter e agregar 
votos – a partir do movimento cognitivo do eleitor. Para tanto, analisamos em que medida o discurso do candidato busca 
ir ao encontro das expectativas e do perfil de seu eleitorado, bem como pretende retomar o conhecimento prévio ou os 
“insights“ dos eleitores ao longo da campanha. Esse fenômeno denominamos “apropriação metacognitiva”, isto é, a fala 
antecipatória que explicita o que um autor diz em seu discurso a partir do reconhecimento daqueles saberes prévios e 
“insights“ de seus eleitores. Com essa finalidade, aplicamos questionários ao eleitorado de Crivella, dos quais colhemos as 
pistas linguísticas que comprovam a ocorrência de nosso fenômeno. Assim, com nossa pesquisa, podemos proporcionar a 
formação de usuários de língua mais competentes e autônomos, além de cidadãos mais críticos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, METACOGNIÇÃO, CAMPANHA POLÍTICA 

TÍTULO: O GÊNERO ARTIGOS DE REVISTAS: ENTRE CONSELHOS E CONSUMOS
AUTOR(ES): ANA LÚCIA FURQUIM CAMPOS TOSCANO 
RESUMO: O presente trabalho trata sobre o artigo “Agora vai” publicado na revista Atrevida, destinada ao público 
adolescente, em especial, às meninas. Nosso objetivo é refletir sobre a possibilidade de leitura dos discursos midiáticos na 
formação do adolescente a partir da análise, em artigos de revistas, dos recursos verbo-visuais empregados na construção 
da relação intersubjetiva e na veiculação de axiologias do referido grupo social. Utilizamos a perspectiva de Mikhail Bakhtin 
sobre os gêneros do discurso e, em particular, a concepção de estilo, visto que, para o filósofo russo, os gêneros são 
constituídos por enunciados relativamente estáveis que atendem às finalidades da interação verbal e o estilo, como um dos 
elementos de um enunciado, juntamente com o conteúdo temático e a construção composicional, contribui para a consti-
tuição do sentido, para a veiculação dos valores sociais e para a aproximação com os sujeitos da comunicação. Isso ocorre 
porque o estilo se constitui pela escolha dos recursos da língua de acordo com as finalidades comunicativas e, portanto, com 
a relação intersubjetiva entre o querer dizer do enunciador e a imagem que ele concebe do enunciatário. Em nosso estudo, 
as escolhas linguísticas do artigo “Agora vai” privilegiam expressões da coloquialidade, gírias próprias do universo adoles-
cente, aproximando-se, dessa maneira, das ideologias e axiologias do grupo social do qual os jovens fazem parte. Nesse 
estudo, constatamos também a presença de um discurso de “aconselhamento”, com sugestões para a conquista amorosa, 
além de um forte apelo publicitário, ao indicar produtos que podem auxiliar a adolescente a (re)conquistar o namorado. 
Verificamos, assim, que o “gênero” artigo de revista sofre interferência de outros discursos e gêneros, como o publicitário, o 
que reforça a concepção de que a mídia, além de transmitir a ideia de que está atenta aos anseios de seu enunciatário, veicula 
valores capitalistas a fim de incentivar o consumo. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS DO DISCURSO, ESTILO, ARTIGO DE REVISTA 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: PRESSUPOSTOS PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE LEITURA NA INTERNET: 
O HIPERTEXTO EM FOCO
AUTOR(ES): ANA PAULA DOMINGOS BALADELI, ANAIR ALTOÉ 
RESUMO: As tecnologias da informação e comunicação (TICs) apresentam ao leitor novas possibilidades de acesso à in-
formação, uma vez que, ao romper com a linearidade do texto impresso, o hipertexto reúne elementos verbais, não-verbais 
e imagéticos que podem contribuir para a compreensão da mensagem nele apresentada. Por incorporar elementos textuais 
e visuais, o hipertexto requer do leitor habilidades específicas que o auxiliem durante a navegação pelos nós comunicacio-
nais (hyperlinks) mantendo o objetivo inicial da leitura. No caso da leitura em Língua Inglesa, esse processo torna-se mais 
complexo visto que exige do leitor conhecimento lingüístico para acionar os links e estratégias de leitura, para que consiga 
atribuir sentido ao que lê. Dessa forma, o presente trabalho apresenta algumas considerações sobre a especificidade da 
leitura em Língua Inglesa em ambiente virtual e discute a formação de leitores para esse gênero textual que emergiu com as 
tecnologias digitais. As reflexões aqui apresentadas tomam como base estudos realizados por KENSKI, 2000; VALENTE, 
2002; MARCUSCHI, XAVIER, 2005; SANCHO, HERNANDEZ, 2006; ARAÚJO, 2007, que apontam a necessidade de 
redirecionar a formação de professores para que estes tenham condições de atuar criticamente com tecnologias e, conse-
qüentemente, orientar seus alunos, não só no desenvolvimento da habilidade da leitura, como na avaliação de fontes de 
informação na Internet. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LÍNGUA INGLESA, HIPERTEXTO 

TÍTULO: EDUCAÇÃO PARA AS MÍDIAS NAS PRÁTICAS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
UMA EXPERIÊNCIA FRANCESA
AUTOR(ES): ANA ROSA VIDIGAL DOLABELLA 
RESUMO: O presente artigo busca discutir uma experiência de Educação para as Mídias (EAM) desenvolvida a partir 
das ações do CLEMI – Centre de Liaison entre l´Enseignement et les Médias d´Information (www.clemi.org) durante as 
atividades realizadas na 19ª. Semana da Imprensa e das Mídias na Escola em Grenoble/França. Tal experiência consiste na 
apresentação, em forma de exposição comentada para a comunidade escolar (e aberta ao público em geral), de diferentes 
seqüências de atividades, voltadas para a sensibilização a respeito de estratégias de leitura, referente à mídia imprensa, por 
grupos de crianças, de 4 a 6 anos de idade – fase inicial da aquisição da leitura e da escrita, em uma escola pública francesa. 
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Nesse sentido, o artigo propõe, em um primeiro momento, compreender o contexto pedagógico em que se inscrevem as 
propostas do CLEMI, como órgão do Ministério da Educação Nacional na França, responsável pela formação do senso 
crítico (“prática cidadã pelas mídias”) dos alunos (da Educação Infantil ao Ensino Médio) a partir da EAM, no conjunto 
do sistema educativo francês. Em um segundo momento, será abordada a questão das práticas sociais de leitura, no que 
concernem às práticas escolares de letramento, na perpectiva da mediação do professor como “agente de letramento” 
(KLEIMAN, 2006), e nas implicações da transposição didática (SOARES, 2004) da mídia impressa. Além disso, é propos-
ta, neste artigo, uma reflexão a partir da noção de letramento apresentada em Wells & Chang-Wells (1992), que focaliza, 
nessa perspectiva, a construção dialógica nas interações em sala de aula, durante eventos de letramento, para a produção do 
conhecimento. Finalmente, discute-se a produção, resultante das atividades, exposta na apresentação da escola em questão, 
como uma possibilidade efetiva (ou não) de proposta de EAM na Educação Infantil. A autora é professora no UNI-BH 
(MG). Participou do PDEE – Capes 2008 na Université Stendhal, Grenoble/França.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , MÍDIA IMPRESSA, MEDIAÇÃO 

TÍTULO: JORNAL NA SALA DE AULA E HABILIDADES DE LEITURA
AUTOR(ES): ANA SILVIA MOÇO APARICIO, MÔNICA PEGURER CAPRINO, VITÓRIA KACHAR 
HERNANDES 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo principal verificar e analisar o 
desempenho em compreensão de leitura de notícias de jornal por alunos do Ensino Fundamental II das escolas da 
rede municipal de São Caetano do Sul. Trata-se de uma investigação longitudinal, iniciada em 2008, que prevê, por 
meio do incentivo à leitura de um jornal regional nas aulas de língua portuguesa, acompanhar e analisar o aproveita-
mento de leitura dos mesmos alunos do 6º. ao 9º. ano. Para isso, ao longo dos quatro anos, os alunos realizarão testes 
de compreensão de leitura orientados pelos descritores e matrizes utilizados pelos principais exames de avaliação 
como SARESP, SAEB e PISA. Além disso, serão realizados encontros frequentes com os professores de língua 
portuguesa desses alunos, para orientação e discussão sobre o trabalho pedagógico com o jornal na sala de aula e 
o desenvolvimento de habilidades e estratégias de leitura. Os resultados dos testes e de uma pesquisa perfil com os 
alunos, bem como os depoimentos dos professores, compõem a base de dados inicial da pesquisa. As informações 
obtidas e analisadas até o momento já apontam alguns aspectos importantes a serem considerados no âmbito das 
discussões que envolvem Comunicação, Educação e Leitura, e a formação inicial e continuada de professores de 
língua materna, a saber: equívocos na compreensão pelos professores de definições e conceitos básicos referentes 
à estrutura do jornal (lead, chamada, manchete, etc); dificuldades dos alunos em habilidades básicas de leitura, tais 
como identificar uma informação explícita no texto; presença ainda marcante na escola do entendimento da leitura 
como decodificação e da ênfase às atividades centradas na leitura oral ou apenas no resultado da leitura e não em seu 
processo, como o uso e o ensino de estratégias de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: JORNAL NA SALA DE AULA, HABILIDADES DE LEITURA, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

TÍTULO: JOVENS GOVERNANTES: QUATRO ANOS DE MÍDIA E LEITURA DO MUNDO.
AUTOR(ES): ANDRESA CRISTINA PISA 
RESUMO: O trabalho apresenta as ações pedagógicas voltadas para a formação da cidadania, desenvolvida na conjuga-
ção de interlocuções entre a comunidade escolar e estudantil mediada pelo professor, utilizando mídias interativas. Nesses 
quatro anos de trabalho consecutivos, 120 escolas e 11.000 estudantes por ano, se voltaram para a busca de soluções para 
os problemas socioambientais das comunidades onde se localizam as escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 
a partir da pesquisa-ação e aprofundamento científico, em ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudantes propõem 
soluções, sejam estas dependentes da ação comunitária e/ou da ação governamental. Cada etapa e ação são registradas em 
um ambiente virtual que proporciona a interação entre os participantes dos projetos, uma vez que também são postadas 
enquetes sobre os temas dos projetos. Os estudantes se utilizam da leitura e produção de textos orais e escritos, e discus-
sões acerca de diferentes situações do cotidiano, para exercitar a capacidade de liderar e provocar lideranças. As práticas 
realizadas pelas escolas são registradas em livros publicados a cada ano e permitem perceber as experiências pedagógicas 
sobre temas relevantes para a vida humana, sendo também um referencial de práticas escolares voltadas para a construção 
permanente da justiça social por meio de atitudes planejadas e consciências ampliadas.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: O PODER FORMATIVO DAS IMAGENS E SUAS IMPLICAÇõES PEDAGÓGICAS 
AUTOR(ES): ANDRÉ LUÍZ DE OLIVEIRA FAGUNDES 
RESUMO: o presente artigo tematiza sobre o caráter formativo das imagens e seus processos de leitura a partir do concei-
to de “indústria cultural“- esboçado na Dialética do esclarecimento por Adorno/Horkheimer- e da perspectiva da arte ‘pós 
aurática“- apresentada por Benjamin no texto A obra de arte na epóca das técnicas de reprodução. Empreendendo uma 
abordagem hermenêutica-reconstritiva proposta por Habermas, o objetivo é trazer a imagem para o centro da discussão 
educacional, como um elemento que resguarda em si possibilidades formativas. Nesse sentido, pergunta-se em que medida 
é possível recorrer ao potencial formativo da cultura imagística? pois sendo ela entendida como dimensão irrevogável 
da contemporaneidade, de que modo as imagens podem ser incorporadas como elementos de abordagem pedagógica, 
capazes de fornecer importantes subsídios para o trabalho educativo? Trata-se, então, de percorrer o caminho imagético 
de análise, conforme proposto por Trevisan em Pedagogia das imagens culturais- sem descuidar das armadilhas posta por 
uma ordem mercantil em que já se reificou tudo, inclusive a arte, em uma lógica de produção consumista. Nesta, a repro-
dução em série do produto cultural difundida em meio a outros produtos de consumo desvirtuaria o poder reflexivo que 
emana das imagens. Como contraponto a crítica adorniana de mistificação das massas, o viés benjaminiano confere à arte 
a possibilidade de apresentar alternativas para fortificar a reflexão e ensejar uma nova articulação com o real. Desse modo, 
a imagem revela sua dimensão pedagógica, porque é tributária de significações e pretensões que contribuem na formação 
humana. Neste sentido, as imagens se constituem em um elenco desencadeor de reflexão que pode ser vislumbrado nas 
práticas escolares como possibilidade de formação crítica. 
PALAVRAS-CHAVE: IMAGENS, FORMAÇÃO, LEITURA 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: “PODE A COR NA MULTIMÍDIA AUXILIAR A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA?“. 
AUTOR(ES): ANTONIO TAKAO KANAMARU 
RESUMO: Trata-se de reflexão teórico-metodológica sobre a cor na multimídia e a possibilidade de seu uso para uma 
educação cidadã. O Esclarecimento pretendido pelo Iluminismo no século XVIII por meio das letras e da Razão, difundido 
por meio da Enciclopédia, foi pautado pela objetividade, inteligibilidade e legibilidade da linguagem verbal. E como recurso 
complementar à racionalidade dessa linguagem, a imagem e, por conseguinte, a cor como importante componente dessa 
linguagem, tornou-se gradativamente presente. Mas na Arte, especialmente a pictórica, a ordem é inversa. A linguagem 
não-verbal serve ao propósito direto da comunicação, principalmente para expressar o indizível, o sublime ou mesmo a 
rebelião, mesmo em situações historicamente antagônicas. No presente século XXI, as fontes de informação em redes e 
mídias fundadas naquela mesma linguagem verbal multiplicam-se principalmente por meios eletrônicos, que ao mesmo 
tempo proporcionaram a multiplicação infinita do mundo das cores. Mas quando a abundância de informação verbal, ob-
jetiva, compreensível, desses mesmos meios conduz paradoxalmente à não-informação ou à interatividade vazia de sentido, 
poderia a linguagem não-verbal da cor servir ao propósito de recuperar o sentido da comunicação e servir aos propósitos 
mais caros da Razão pela educação, para a emancipação e cidadania? Pode a cor - elemento visualmente perceptível e de 
difícil nomeação, evidenciando sua relação complexa com a linguagem verbal – se constituir em uma linguagem autônoma 
como propôs a arte moderna e proporcionar a revelação de sentimentos, sentidos, percepções, entre outras dimensões re-
cônditas ou reprimidas da vida humana e social? E, em caso da viabilidade teórico-metodológica dessa abordagem, poderia 
a cor na multimídia auxiliar em patamar superior a educação para a cidadania? Eis o que a presente reflexão pretende pôr 
em relevo. 
PALAVRAS-CHAVE: COR, MULTIMÍDIA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: AS MÚLTIPLAS LEITURAS REDESENHADAS COM A SALA DE INFORMÁTICA 
AUTOR(ES): ATALIBA XIMENES D’ARAGÃO NETO 
RESUMO: A escola pública contemporânea, com a dimensão de sua rede e diversidade cultural presente, realiza 
experiências que requerem um olhar específico detalhado de cada uma delas. O projeto Aluno-Monitor desenvolvido 
nas escolas da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, por exemplo, provoca uma reflexão de possibilidades capazes 
de apresentar um novo personagem da inclusão digital e com eles formas novas de receber conteúdos por meio das 
tecnologias emergentes. A apresentação desse auxiliar (interator) vai além da exposição de um projeto institucional. E 
o momento demonstra que as novas tecnologias são capazes de reinventar os atores do processo de ensino/aprendi-
zagem. A comunidade escolar atual e suas peculiaridades, observadas neste trabalho, é posta sob o olhar dos estudos 
contemporâneos. A metodologia está centrada na descrição dos depoimentos dos alunos-monitores e dos professores 
envolvidos no espaço e tempo. Os relatos dos adolescentes perfazem caminhos que revelam o novo olhar e tendências 
de aquisição de conteúdos. A responsabilidade do alunado de ser uma ligação entre o digital e o analógico, ser sujeito nos 
novos espaços de produção de conhecimento, a relação com outros usuários dos computadores e o seu relacionamento 
com demais alunos interagindo no ciberespaço. Essa leitura do novo ser social caracteriza a necessidade de observar os 
projetos propostos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo com maior atenção. Acompanhar as ações dos 
adolescentes da escola pública contemporânea, no que se refere ao universo digital, tem por finalidade contribuir para 
melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem das instituições. A sala de informática ocupa lugar privilegiado 
nas instituições de ensino na contemporaneidade. O extrapolar de idéias vai além deste espaço e conduz as suas diversas 
leituras para uma dimensão destemporalizada e desterritorializada.
PALAVRAS-CHAVE: SALA DE INFORMÁTICA, LEITURA, ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 

TÍTULO: “DA ÍNDIA GLOBAL À ÌNDIA REAL: UM ENSAIO SOBRE EDUCAÇÃO“
AUTOR(ES): AUDREY DO NASCIMENTO SABBATINI MARTINS, CLÁUDIA REGINA DA SILVA 
FRANZÃO 
RESUMO: As cenas da narrativa audiovisual global inserem-se na vida do brasileiro. É hora de desbravar a Índia, não 
seguindo a rota de Colombo, mas sim o caminho da REDE GLOBO. A novela enredada pela autora Glória Perez traz 
a tona um novo caminho às Índias. Entre cenários brasileiros e indianos a autora apresenta um contraste entre diversos 
paradigmas que sustentam as sociedades humanas, tais como Educação e Cultura. Por ser a TV um veículo de fácil acesso 
a população em geral, sua linguagem atinge todas as classes sociais sem distinção, o que transforma esse veículo em pode-
roso formador de opinião a respeito de uma situação factual. Diante disso entendemos que a obra “Caminho das Índias” 
fagocita o telespectador para dentro do universo fantástico da ficção televisiva, convidando-o a avaliar e pesar o universo 
real em confronto com o que carrega dentro de si. Ao antepor um adolescente indiano e um adolescente brasileiro dentro 
da mesma escola, o texto novelesco apresenta em seus capítulos uma guerra entre culturas que envolve desde o nome do 
indiano “Indra“ até o mundo virtual. Oferece contato com os costumes considerados “respeitosos” e “desrespeitosos” 
tanto dentro da cultura brasileira quanto da indiana, dando ao telespectador condições de avaliar e contrastar culturas, de 
forma a ver o quanto há de violência dentro da invasão cultural. Como afirma Cristina Costa em seu livro, “Não há cul-
tura superior ou inferior, há vivências distintas“. Diante do exposto, apresentamos a novela “Caminho das Índias “ como 
material didático para leitura do verbal e não verbal em sala de aula visando à discussão cultural de conceitos tais como 
tolerância/intolerância, sanidade/loucura, ética/malandragem dentro da educação de jovens e adultos.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVA AUDIOVISUAL , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , CULTURA E DIÁLOGOS 
INTERTEXTUAIS 
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TÍTULO: A COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: A OUSADIA EM INOVAR 
NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS COM ALUNOS DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): BERNARDETE MARIA ANDREAZZA GREGIO 
RESUMO: Neste trabalho apresentamos informações sobre uma proposta educativa com a realização do projeto: Luz, 
Câmera e Educação, desenvolvido com 148 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola particular de 
Campo Grande/MS. Trata-se de um projeto multidisciplinar com o objetivo de propiciar a aprendizagem significativa dos 
educandos, através do contato prazeroso com a arte na criação de vídeos, no trabalho colaborativo entre os participantes 
de cada equipe, despertando a criatividade, o talento, a análise crítica, a comunicação e expressão em audiovisual e a ousa-
dia em inovar, além de trabalhar com os mais variados materiais e recursos tecnológicos disponíveis, como, por exemplo, 
ferramentas computacionais de criação e edição, câmera digital, filmadora, entre outros. O projeto foi desenvolvido em 
várias etapas: organização das equipes, escolha do tema, pesquisa sobre o tema; criação do roteiro, sinopse, criação da 
produtora; filmagem, gravação, entrevistas, edição dos vídeos, criação dos cartazes de divulgação, finalização, gravação em 
DVD, avaliação, exibição de todos os filmes e premiação. A culminância do projeto foi a realização da grande festa “Noite 
do Oscar”, realizada no teatro Glauce Rocha, na qual são premiadas diversas categorias, dentre elas destacamos a de melhor 
roteiro, direção, ator, atriz, documentário e melhor filme. Os resultados indicam que os alunos construíram conhecimentos 
fundamentais para a vida e que poderão aplicá-los no futuro em muitas situações, tanto acadêmicas quanto pessoais e/ou 
profissionais. Assim, o uso das tecnologias nesse projeto reflete a evolução de um tipo de linguagem que não é mais baseada 
somente na oralidade e na escrita, mas também no audiovisual, pois permite que o sujeito além de receptor seja produtor, 
podendo, assim, resgatar valores básicos de educação e principalmente, de cidadania. Diante desse panorama, a escola deve 
reconhecer essa evolução da linguagem audiovisual, se apropriar e incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: AUDIOVISUAL, COMUNICAÇÃO, EXPRESSÃO 

TÍTULO: WALL-E NA SOCIEDADE DO DESCARTE - UMA REFLEXÃO SOBRE O CONSUMO COMO 
ORGANIZADOR DA VIDA 
AUTOR(ES): CARLA SIMONE CORRÊA MARCON, SANDRO FACCIN BORTOLAZZO 
RESUMO: Um robô responsável por compactar lixo deixado pelos seres humanos é o núcleo do longa-metragem WALL-E, 
animação da Pixar. Este artigo procura articular perspectivas a partir de algumas preocupações permanentes frente a uma era 
movida pela instantaneidade e caracterizada pelo desperdício, consumo excessivo e o constante descarte. O filme revela um 
panorama do planeta no ano de 2700, expondo questionamentos de cunho ambiental, político, tecnológico e sociológico. 
Ferramentas teórico-conceituais tomadas de Zygmunt Bauman são empregadas neste trabalho para assinalar características 
da contemporaneidade diante dos problemas enfrentados pela sociedade do efêmero, da velocidade e do espetáculo. Para tal 
análise, utiliza-se o conceito de pedagogia cultural a partir de Shriley Steinberg e Joe Kincheloe com ênfase no seu caráter peda-
gógico. A utilização de um texto fílmico imerso no campo dos estudos culturais tem o intuito de apontar o cinema como um 
meio para o “ensinar”. Tendo como ênfase as questões relacionadas ao consumo e a educação, bem como suas repercussões 
na vida contemporânea, a película como um instrumento pedagógico tem se mostrado um importante artefato para pensar a 
formação de sujeitos na contemporaneidade. WALL-E, além de ter sido indicado ao Oscar e levado a estatueta, traz ao público 
um alerta com relação ao meio ambiente, o uso das novas tecnologias e suas conseqüências sociais.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PEDAGOGIAS CULTURAIS, SOCIEDADE DE CONSUMIDORES 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE MANGÁS E ANIMÊS E A LINGUAGEM EXCLUSIVA DE UM GRUPO 
DE JOVENS BRASILEIROS
AUTOR(ES): CARLOS ALBERTO MACHADO 
RESUMO: O presente trabalho analisa a dinâmica de apropriação de alguns elementos da cultura midiática nipônica por 
um grupo de jovens denominados otakus (fãs de animês: desenho animado japonês e de mangás: histórias em quadrinhos 
japoneses), que vêm crescendo em nosso país. O objetivo dessa pesquisa está relacionado à análise de pequenas plaquetas 
de fórmica utilizadas por esses jovens, onde além de criarem uma comunicação exclusiva com elementos culturais dessa cul-
tura, também utilizam a língua japonesa como forma de comunicação. O estudo foi realizado em animencontros – eventos 
organizados por jovens onde a cultura nipônica midiática está totalmente presente. As observações e registros foram reali-
zados ao longo de 2006 e 2007, em quatro regiões brasileiras, nos moldes definidos para uma pesquisa qualitativa e fazem 
parte de uma investigação de Doutorado na linha de Estudos Culturais, do Departamento de Educação da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro. Foram utilizados como referência teórico-metodológica trabalhos de autores ligados 
aos Estudos Culturais Latino-americanos como Renato Ortiz, Nestor García Canclini e Jesús Martin-Barbero e ainda Paulo 
César Carrano e Georg Simmel. Observa-se, entre outras coisas, como esses jovens lidam com valores e comportamentos 
presentes nas narrativas japonesas e nos complexos rituais e sistemas de normas, realizando um processo de socialização. 
Tudo indica que esses eventos têm uma função pedagógica no que diz respeito ao conhecimento cada vez mais profundo 
dessas narrativas, de sua linguagem, seus símbolos, personagens e mesmo de suas condições de produção.
PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA, CULTURAS HÍBRIDAS, JOVENS 

TÍTULO: UMA LEITURA PELAS IMAGENS DE “O HOMEM DA MULTIDÃO” DE EDGAR ALLAN POE
AUTOR(ES): CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE MIRANDA 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma leitura pelas imagens do conto “O Homem da Multidão” de Edgard Allan 
Poe. Para a realização desta leitura, nos colocamos ao mesmo tempo no papel de leitor contemporâneo, mergulhado em 
um universo audiovisual, e de investigador das origens do cinema enquanto desejo de duplicação do ‘real’ percebido. O 
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caminho que percorremos considerou o ato de ler como sendo constituição e reconstituição de sentidos. Porém, nosso 
interesse é demonstrar os efeitos com que o autor marcou seu texto e não desvendar suas intencionalidades ou propor 
uma leitura correta do texto. Ao ler “O Homem da Multidão” investigamos os vestígios de uma arqueologia do cinema na 
literatura, ou seja, da arte da luz e da sombra que está ao mesmo tempo no leitor e no autor. Como leitores, utilizamos de 
nossa cultura visual contemporânea para identificar uma forma de composição específica que vai ao encontro das fantas-
magorias no final do século XVIII e das lanternas mágicas do século XIX. Nosso objetivo é demonstrar como Poe, neste 
conto, compõe suas imagens literárias com a luz. O autor cria um narrador que persegue um andarilho fazendo-nos vê-lo 
de acordo com a iluminação que ele indicia no texto. Pelo fato do narrador também ser uma personagem o conto cria uma 
co-fusão semelhante à co-fusão que o cinema cria em nossas categorias mentais de interação com a realidade ao utilizar os 
códigos de realidade que apresenta em forma de luz e sombras nas telas. Somos levados, então, a acreditar na idiossincrasia 
do andarilho, pois o movimento da leitura nos dá um movimento semelhante ao que cinema nos propõe, ou seja, olharmos 
as figuras reais descritas e compostas pela luz e não a câmera que as narra.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CINEMA, LITERATURA 

TÍTULO: MÍDIA E EDUCAÇÃO CORPORATIVA: O QUE AS REVISTAS NOS ENSINAM
AUTOR(ES): CLAUDIA FALAVIGNA ABBUD, MARIA ISABEL EDELWEISS BUJES 
RESUMO: Na perspectiva dos Estudos Culturais em Educação de orientação pós-estruturalista, o presente artigo consis-
te em analisar as transformações que estão em curso no mundo do trabalho, produzidas pelo discurso neoliberal. Para isso, 
valemo-nos dos artigos de capa da revista Melhor: gestão de pessoas, do ano de 2007, cujos alvos são os gestores de RH das 
empresas brasileiras. Produzindo uma análise do discurso de inspiração foucaultiana, buscamos, a partir das formulações 
discursivas presentes nas revistas, problematizar como tais materiais, com seus vocabulários, seus modos de dizer, seus 
raciocínios e formas de argumentar, promovem a circulação de saberes e divulgam determinados conhecimentos estabele-
cidos para a área de gestão de pessoas, que são reconhecidos pelos leitores como verdadeiros. O discurso da mídia escrita 
em torno do tema da educação corporativa torna-se mais uma estratégia ativa e operante, capaz de ensinar, fazer circular 
informações, bem como conduzir os sujeitos a se enquadrarem nos protocolos das profissões contemporâneas. A análise 
realizada permite afirmar que a discursividade ali apresentada, compõe um conjunto de estratégias e práticas de governa-
mento para moldar as condutas, na busca de garantir a máxima produtividade dos trabalhadores. Ao problematizar como 
os gestores de Recursos Humanos – como representantes do sistema organizacional – contribuem para fazer funcionar as 
tendências corporativas, apontamos para o modo como discursos, mecanismos e estratégias de governamento se articulam 
para fabricar determinados tipos de sujeitos trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRÁTICAS DE GOVERNAMENTO 

TÍTULO: LEITURA DE IMAGEM E LEITURA DE MUNDO: EXPERIÊNCIA DE OUTRAS 
LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO, DA FOTOGRAFIA AO CINEMA.
AUTOR(ES): CLÁUDIO MARQUES DA SILVA NETO 
RESUMO: A oficina apresentará um projeto de formação desenvolvido numa escola pública municipal da capital paulista, 
o qual utilizava a fotografia e a linguagem do cinema como metodologias para desenvolver temáticas definidas no Projeto 
Pedagógico da escola, voltados para a leitura e reflexão da realidade. Este projeto tinha como público alvo tanto a equipe 
docente e a equipe técnica da instituição educacional quanto os alunos, sendo implementado nos três períodos de funciona-
mento, inclusive na Educação de Jovens e Adultos. Contava com financiamento da FAPESP, sob coordenação do Prof. Dr. 
José Sérgio Fonseca de Carvalho, do Departamento de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo. A integração ente a universidade e a escola foi possível por iniciativa do corpo docente da instituição escolar, 
insatisfeita com a falta de indicadores que revelassem o nível de progresso dos alunos, sobretudo no que dizia respeito aos 
ideais proclamados no Projeto Político Pedagógico, mais precisamente com relação ao grau de letramento e ao objetivo da 
formação para a cidadania. Indagava-se sobre o grau de consecução da meta que mesmo considerada pretensiosa para a 
realidade social brasileira, era entendida como necessária para a qualidade social da educação pretendida. Para tanto, o ideal 
de aluno deveria ser repensado, rompendo com a apatia e a submissão, abrindo espaço para o debate e construção coletiva, 
próprios da natureza da educação voltada para a formação de valores públicos. 
PALAVRAS-CHAVE: FOTOGRAFIA, CINEMA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: LEITURA E MOVIMENTOS DO SUJEITO NO DISCURSO MÍDIATICO
AUTOR(ES): CYNARA MARIA ANDRADE TELLES 
RESUMO: Utilizaremos como referencial teórico a Análise do Discurso de filiação francesa, que marca seu lugar na 
ciência apoiada na materialidade da língua, contextualizada num processo histórico. Denominada uma disciplina de inter-
pretação, trabalha num vaivém de um já-dito, com sentidos já legitimados antes e em algum lugar, e a possibilidade para 
a abertura de novos sentidos, por meio da deriva, da paráfrase, e da metáfora. Por isso, os gestos de leitura perpassam as 
questões ligadas à ideologia e ao inconsciente, possibilitando a interpretação de sentidos que vão além do literal. Nosso foco 
principal para a escuta dos sentidos de leitura está ligada ao conceito de sujeito faltoso, marcado por um caráter singular, 
e que circula por várias posições discursivas. Pretendemos, a partir da análise de muitas vozes faladas em uma reportagem 
jornalística sobre o autismo, apontar a heterogeneidade e os furos que marcam esse discurso. Amparadas em conceitos 
teóricos, tais como discurso, ideologia, memória e apoiadas nas manifestações da língua, realizaremos duas análises in-
terpretativas das marcas do discurso midiático. Buscaremos, através destas análises, seguir os movimentos do sujeito que 
segue migrando de um lugar para outro, estabilizando alguns sentidos e silenciando outros. Com referência ao discurso 
jornalístico, a AD o considera uma instituição representante dos aparelhos ideológicos de poder do Estado; uma posição 
sujeito, que representa as vozes de muitos outros na transmissão da notícia e dos fatos, e que, portanto, migra por posições 
discursivas diversas. Em nosso trabalho interpretativo, realizaremos a análise discursiva dos dizeres que a mídia impressa e 
eletrônica faz circular sentidos sobre o autismo.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO MIDIÁTICO, SUJEITO, AUTISMO
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: A INFORMAÇÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO E O DISCURSO NAS TEXTUALIZAÇõES DA 
REVISTA CAROS AMIGOS 
AUTOR(ES): DAIANA OLIVEIRA FARIA 
RESUMO: FARIA, Daiana Oliveira ROMÃO, Lucília Maria Sousa Esta pesquisa busca analisar, à luz da teoria da Aná-
lise do Discurso, de filiação francesa, as textualizações da Revista Caros Amigos, em seus suportes impresso e eletrônico. 
Para isso, buscamos interpretar os efeitos de sentidos produzidos por essas textualizações quando deslocadas do suporte 
impresso para o meio eletrônico. Pretendemos caracterizar também a internet como um novo espaço de inscrição histórica 
dos sentidos, marcando que muitos sentidos, que são silenciados e escamoteados nas páginas de outros jornais e revistas, 
circulam na Revista Caros Amigos, indiciando um lugar de condensação de efeitos de resistência. O referencial teórico-
metodológico da Análise do Discurso (AD) funda-se sobre a interpretação dos processos discursivos que estão na base 
da produção do sentido e do sujeito (Pêcheux, 1969), levando em conta a exterioridade do dizer, ou seja, as condições de 
produção específicas e históricas. Elas não são entendidas como algo fora da linguagem, mas como elemento de consti-
tuição da mesma, assim, são marcadas pela relação com o já dito e com a memória discursiva (Pêcheux, 1999), deixando 
marcas de heterogeneidade nos ditos do sujeito. Para atender às nossas pretensões, mobilizaremos alguns conceitos da 
teoria em questão, cruciais ao desevolvimento da pesquisa, tais como o sujeito, como efeito da linguagem, a ideologia como 
mecanismo produtor de sentidos tidos como verdadeiros, e a memória discursiva como sustentadora dos atos de dizer, 
apoiando-nos nos trabalhos de Pêcheux (1969, 1999), Foucault (1998), Orlandi (2005, 2006), Mariani (1998), Fernandes 
(2005) entre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, SUJEITO, IDEOLOGIA 

TÍTULO: A IDEOLOGIA E O CARÁTER EDUCATIVO NO ENREDO DAS FOTONOVELAS 
AUTOR(ES): DANIELA MARIA NAZARÉ DA SILVA 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo apresentar uma análise sobre a leitura que as mulheres faziam das 
fotonovelas publicadas nas revistas femininas do final da década de 1970 e início de 1980, cujo conteúdo, além de cativá-
las com dicas de beleza, como se vestir, como agir em determinadas situações, também usavam como principal atrativo as 
fotonovelas. Partindo disso, torna-se curioso o fato de por um período de mais de vinte e cinco anos estas revistas fazerem 
parte da mídia por serem leituras que agradavam o público feminino, que estava de acordo com a ideologia transmitida pela 
sociedade. Desta forma, pode-se estudar o caráter educativo que as fotonovelas impõem as suas leitoras, pois os temas de 
suas histórias caminham sempre como um incentivo para as mulheres agirem conforme uma visão que poderia ser cha-
mada de sexista. Essa visão inserida nos conteúdos das fotonovelas que desenvolvem ideias com o intuito de defender o 
mantenimento do casamento, a preservação da família, a boa administração do lar, o amor como fonte mais importante da 
vida, são produzidas pelas editoras ainda no decorrer dos anos oitenta, época em que, lentamente, as mulheres começaram 
a assumir tarefas fora de seus lares. Assim, julga-se interessante se fazer um estudo sobre essas leituras levando em conside-
ração o poder que a sociedade exerce sobre elas, assim como as próprias leituras sobre a sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA FEMININA, FOTONOVELA, REVISTAS FEMININAS 

TÍTULO: TRAJETÓRIAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MEIOS POPULARES EM BUSCA 
DE LETRAMENTO DIGITAL
AUTOR(ES): DANIELA PERRI BANDEIRA DE ALBUQUERQUE 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar que relação mantêm com o computador e a internet indivíduos de 
meios populares ingressantes em instituição de ensino superior, que pressupõe alunos com letramento digital prévio (capa-
zes de fazer uso da leitura e da escrita na tela). A Faculdade de Educação da UFMG foi o cenário do estudo. Procurou-se 
compreender que cultura digital vem se constituindo em seu espaço e de que forma o aluno “infoexcluído” desenvolve 
estratégias para atender às demandas de uso da internet no mundo acadêmico. A pesquisa de caráter longitudinal contou 
com observações, questionários e entrevistas. A análise dos dados revelou particularidades de um letramento digital local. 
Constatou-se que, embora haja na universidade naturalidade para tratar de assuntos ligados ao letramento digital prévio 
dos alunos, a cultura digital local é incipiente e reveladora de problemas e dificuldades. Os principais autores que nortearam 
esta pesquisa foram: Bernard Lahire e Pierre Bourdieu, para uma análise sociológica das atitudes dos sujeitos diante das 
demandas do mundo digital; Brian Street, David Barton e Shirley Heath, para discutir práticas e eventos de letramento 
em contextos locais; Magda Soares e Carla Coscarelli, para discutir letramento digital. Resultados de pesquisas do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil também foram utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DIGITAL, MEIOS POPULARES, ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

TÍTULO: AMBIENTE, NATUREZA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UM JORNAL DIÁRIO: POR 
UMA LEITURA CRÍTICA DA MÍDIA IMPRESSA
AUTOR(ES): DANIELA RIPOLL, SOFIA COSTA 
RESUMO: A mídia é apontada por alguns ambientalistas como um instrumento favorável à ampliação das discussões 
sobre o ambiente, mas também como a responsável pelo esvaziamento das discussões ecológicas. O presente trabalho, 
inspirado pelas teorizações dos Estudos Culturais (Hall, 1997) e dos Estudos de Mídia (Giroux, 1995; 2003; Kellner, 1995; 
2001; Fischer, 1999; 2001; Steinberg & Kincheloe, 2004), pretende analisar como o Jornal Meio Norte (principal jornal 
diário de Teresina, PI) trata das questões ambientais em suas páginas. Pergunta-se: quais as principais estratégias discursivas 
que são colocadas em ação neste jornal ao se tratar do ambiente e da natureza? Como este jornal (in)forma os sujeitos no 
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que diz respeito à educação ambiental, ambiente e natureza? Os resultados apontam para a presença de pelo menos cinco 
estratégias utilizadas pelos jornalistas para construir determinados modos de se entender (e praticar) a educação ambiental: 
a) a postura investigativa; b) o tom “denuncista” e panfletário das reportagens; c) o tom de condenação/repúdio à postura 
ambiental da população; d) a ênfase nos números e na quantificação; e) o tom “conclamatório”. Entende-se que analisar as 
reportagens do referido jornal (e as estratégias discursivas que são colocadas em ação por jornalistas, editores, colunistas etc. 
ao tratarem do ambiente, da natureza e da população em geral) significa ampliar as possibilidades de leitura de tais textos, 
bem como resistir a alguns significados produzidos como “naturais” pela mídia.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MÍDIA IMPRESSA – JORNAL, ESTUDOS CULTURAIS 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS E DISPOSIÇõES DE VELHOS EM SALAS DIGITAIS
AUTOR(ES): DANIELE CRISTINA MENDES, MARILDES MARINHO DA SILVA 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar algumas reflexões baseadas em uma pesquisa que teria como 
proposta central analisar as funções e os usos da leitura na tela para jovens pertencentes às classes populares, na tentativa 
de se compreender o papel da inclusão digital na vida desses sujeitos. Apesar do nosso objeto de pesquisa ser inicialmente 
centrado na categoria “juventude”(Dayrell), nos chamou a atenção a presença expressiva de usuários adultos e “velhos” 
(Bosi), nos centros de acesso público à internet. Por isso resolvemos investigar quais são as motivações dos velhos quando 
procuram espaços de inclusão digital, apoiando-nos em estudos sobre letramento (Street, Marinho, Soares), leitura (Char-
tier, Eco), inclusão digital(Warschauer) e inclusão social (Warschauer). Os resultados aqui apresentados foram obtidos 
através de pesquisa de campo realizada entre os meses de novembro de 2008 a março de 2009. Tomando como referência 
metodológica pressupostos da etnografia, foram feitas observações, aplicação de questionário e entrevistas (Green, Ge-
ertz, Rockwell, Bordieu, Szymansky) com os usuários das salas digitais de um Centro Público de Acesso a Internet com 
Orientação Vocacional e Tecnológica–CVT. Esta pesquisa nos leva a interrogar em que medida as estratégias e práticas de 
uso do computador nessas salas digitais têm oportunizado aos sujeitos a participação em práticas sócio-comunicativas e 
de inclusão social potencializadas e demandadas pelas novas tecnologias. Em alguns momentos, observa-se nesse espaço 
a transposição de pressupostos e de metodologias de alfabetização e de ensino de leitura, que revelam um descompasso 
entre o avanço das discussões e pesquisas no campo e a aplicação desses pressupostos para o ensino-aprendizagem dos 
conhecimentos sobre a internet no CVT. Observamos que as interações entre os velhos e as tecnologias de comunicação, 
nessas salas do CVT, enfatizam a importância desses espaços como um lugar de socialibidade e de lazer. É possível supor 
que esses sujeitos reinterpretam, ressignificam ou se apropriam de maneira distinta dos objetivos e funções previamente 
atribuídos às políticas e projetos de inclusão digital, sugerindo-se, pois, aos gestores dessas políticas a necessidade de se 
repensar seus pressupostos e estratégias.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LETRAMENTOS, VELHOS, INCLUSÃO DIGITAL 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: “CÂMERA, AÇÃO!” AS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS DA CÂMERA NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO 
AUTOR(ES): DÉBORA DE LIMA DO CARMO 
RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade apresentar algumas reflexões e discussões acerca da produção de um 
vídeo que se configura como resultado do projeto de pesquisa, Injustiças cognitivas, ressignificando os conceitos de cogni-
ção, aprendizagem e saberes no cotidiano da escola, coordenado pela professora doutora Carmen Lúcia Vidal Pérez, que 
conta com o financiamento do CNPQ e FAPERJ.A pesquisa, no intuito de investigar as diferentes lógicas e possibilidades 
de aprendizagem de crianças das classes populares em processo de alfabetização, tem como sujeitos investigados/investi-
gadores uma turma de crianças do terceiro ano ciclo de alfabetização da Escola Municipal Ana Nery, localizada na cidade 
de Duque de Caxias/RJ. Nesta turma, na qual se encontravam crianças numa faixa etária de 9-10-11 anos com “ dificuldade 
de aprendizagem“ da leitura e da escrita, foi introduzida uma câmera filmadora como possibilidade educativa, posto que a 
cultura audiovisual que se manifesta através da leitura de imagens é uma prática que se expressa também nas classes popu-
lares. A câmera, que era usada não como mais um recurso didático, mas como ferramenta de exploração da curiosidade e 
da descoberta, possibilitou o enfrentamento do terreno da “dificuldade” conduzindo-os não só à leitura da palavra, mas à 
leitura de si mesmo e do mundo do qual fazem parte, seja a nível local ou global, compartilhando com a máxima de Paulo 
Freire de que a leitura de mundo precede à leitura da palavra.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, MÍDIA E EDUCAÇÃO, INFÂNCIA 

TÍTULO: DISCUTINDO AS POSSIBILIDADES DO USO DA INTERNET POR CRIANÇAS E JOVENS A 
PARTIR DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL
AUTOR(ES): DIENE EIRE DE MELLO BORTOTTI DE OLIVEIRA 
RESUMO: Crianças e jovens vivem hoje um bombardeio de informações proveniente das diferentes mídias. Vivencia-se o 
ligar e desligar de telas e janelas, uma profusão de imagens e sons, de movimento e múltiplas linguagens cotidianamente. A 
partir de tal contexto, cabe-nos a seguinte indagação: como os alunos têm se apropriado das tecnologias para o seu processo 
de formação e quais as estratégias utilizadas no desenvolvimento das atividades escolares? Tendo a indagação acima como 
problemática, o presente estudo teve como objetivo identificar quais são as estratégias utilizadas por estudantes do 2º Ciclo 
da Educação Básica de uma Escola Privada do interior de São Paulo na realização das atividades de estudo. Os resultados 
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demonstram que a apropriação das ferramentas da Internet se dá de forma unânime pelos estudantes durante o processo 
de elaboração das atividades. No entanto, essa apropriação ocorre de maneira empírica. As estratégias utilizadas pelos 
alunos são elaboradas e testadas sem orientações prévias. O aluno ao buscar, selecionar, ler e analisar a informação, sim-
plesmente o faz de forma quase espontânea. Outro aspecto levantado se refere à avaliação e ao retorno das atividades reali-
zadas, que enfatizam a quantidade em detrimento da qualidade, tendo como conseqüência tarefas rotineiras com o objetivo 
de atribuir notas ou conceitos aos alunos. A partir do conceito de mediação apresentado por Vigotski (2001), o presente 
estudo discute a importância do papel do professor no processo de aprendizagem, pois a partir da mediação se determina 
o campo das gradações que estão ao alcance dos alunos, possibilitando a compreensão significativa dos conteúdos. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, APRENDIZAGEM, PERSPECTIVA HISTÓTICO-CULTURAL 

TÍTULO: AS MÚLTIPLAS FORMAS DE APROPRIAÇÃO DO UNIVERSO TELEVISIVO PELAS 
CRIANÇAS.
AUTOR(ES): EDLAINE DE CASSIA BERGAMIN 
RESUMO: Ao criar histórias fantásticas, as crianças utilizam elementos extraídos de sua vida cotidiana, como as experiên-
cias familiares e escolares, as crenças religiosas, as narrativas populares e os conteúdos veiculados pelos meios de comunica-
ção de massa. É neste último elemento que nos deteremos no trabalho em questão. Quando refletimos sobre as narrativas 
elaboradas por crianças mais pobres, percebemos que, dentre as diversas mídias, a televisão é a mais presente, de modo 
que optamos por discutir a apropriação que estes jovens narradores fazem dos conteúdos e formas veiculados por ela. 
Percebemos que este processo não ocorre de forma passiva e alienada, como defendem alguns autores que vêem a televisão 
como uma limitadora da capacidade do sujeito de viver de forma autônoma e criativa. Pelo contrário: em muitos casos, ela 
alimenta o imaginário e fornece imagens que ampliam as possibilidades de criação e de vivência. Além disso, descobrimos 
que as crianças não se apropriam apenas dos conteúdos televisivos, mas também das formas narrativas utilizadas por esta 
mídia. Exemplo disso é um conjunto de histórias, contadas por um garoto de 11 anos, que visivelmente segue a estrutura 
dos desenhos animados: a ordem vigente é modificada por algum personagem ou acontecimento, de modo que inúmeras 
peripécias são realizadas com o objetivo de restabelecê-la, o qual nem sempre é atingido; as ações são repetidas várias vezes, 
substituindo-se apenas alguns elementos, o que permite à criança a antecipação do que vai acontecer; a agressão não tem 
conseqüências reais e, unida à linguagem simbólica da magia, à rapidez dos acontecimentos e à constante reversibilidade 
das situações resulta em um inesperado efeito cômico. Finalizando: estas e outras narrativas nos deram pistas interessantes 
sobre as múltiplas formas de apropriação do universo televisivo pelas crianças.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS INFANTIS, TELEVISÃO, DESENHOS ANIMADOS 

TÍTULO: SEBASTIÃO UCHÔA LEITE E A POESIA DO PRESENTE
AUTOR(ES): EDUARDA BEILKE 
RESUMO: Sebastião Uchoa Leite atua num campo fortíssimo, possui traços originais e uma tipologia textual única - assim 
como cada escritor possui traços e suas próprias características. Outro ponto interessante e de destaque é que a mudança 
em suas poesias existe constantemente e permite ao leitor que se descubra novos rumos, sobre o mesmo entendimento, o 
respeito do seu próprio silêncio. Sebastião trabalhava em cima deste silêncio, um silêncio que se solidifica em uma memória, 
o encontrar-se em meio ao esquecido e diretamente chegar ao eixo principal desta linguagem enigmática, através destes 
enigmas. O poeta pernambucano compõe uma obra baseada em conceitos de pensamentos. Assim como a maioria dos 
poetas não pensam em si, ou numa lógica de interpretação, Sebastião baseado em seu conceito e sua tradição de poeta, bus-
cava conceitos diversos para a construção de um pensamento caracteristicamente significativo. Em alguns poemas, como 
em “Um enigma de Ludwig”, em sua ambigüidade, Leite coloca o leitor entre os dois principais sentidos da palavra “pre-
ciso”: necessidade e completude. A contemporaneidade tem nas poesias de Sebastião um dos maiores representantes, até 
pelo fato de sua poesia nos trazer esta idéia de algo fora de lugar, ou aquilo que não carrega nada atrás de si enquanto mero 
jogo, o que pode provocar seus mal-entendidos. Paul Valery, filósofo, escritor e poeta francês argumentou, numa discussão 
muita antiga, que a poesia nasce da música. A poesia nasce da música, porém, obedecendo ao que ocorre frequentemente 
no processo da sociedade ocidental, ela abandona seus pais, no caminho para a sua autonomização. Pois bem, Sebastião 
faz isso. Ele as encaminha para a sua autonomização, cada leitor parte do imaginário para o traço que consequentemente 
existe por si. 
PALAVRAS-CHAVE: SEBASTIÃO UCHÔA LEITE, POESIA, LEITURA 

TÍTULO: UM NOVO SUPORTE PEDAGÓGICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: A 
INTERNET 
AUTOR(ES): ELAINE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO 
RESUMO: Pensando no processo de expansão tecnológica, fica cada vez mais evidente a necessidade da escola em fazer 
um trabalho que o envolva. De acordo com Mantoan e Baranauskas (2002, p. 83) “é preciso criar cada vez mais motivos 
para que a tecnologia e a educação se encontrem e integrem seus propósitos e conhecimentos, buscando complementos, 
uma na outra.” Assim, pensando em uma mudança de atitude, desenvolvi juntos aos meus alunos da 8ª série, escola pública 
de Campinas, a produção de anúncios voltados ao processo de leitura, comunicação, criatividade e interação. Um dos 
objetivos foi observar como eles reagiriam ao se relacionar com o novo apoio pedagógico, a Internet. Esta também foi 
utilizada com o intuito de saber o que acrescentaria no processo ensino- aprendizagem deles. Outro ponto de interesse 
esteve voltado à questão da cobrança, o tempo todo, pelas diretrizes governamentais, de que façamos mudanças em nossas 
práticas de ensino, que utilizemos novos recursos tecnológicos e que estes beneficiem nossos alunos, porém, isto muitas 
vezes não sái do papel. A internet foi utilizada neste trabalho como suporte pedagógico para as produções de anúncios e 
estas não foram meras cópias. Cabe aqui citar Ghilardi (1999: 107) que diz que “o analfabeto, hoje, não é simplesmente 
aquele que não sabe ler ou escrever, mas o que não compreende os textos que o circundam”. Esta afirmação foi compro-
vada ao decorrer do trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, ANÚNCIO, COMPREENSÃO
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 SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA LOUSA DIGITAL INTERATIVA NA 
SALA DE AULA : UMA EXPERIÊNCIA A SER CONSOLIDADA
AUTOR(ES): ELAINE MESSIAS GOMES, PATRICIA HERNANDES CHAVES 
RESUMO: As mudanças no sistema escolar em função da chegada das novas tecnologias reforça a necessidade de estudar 
a relação entre mídias de comunicação e educação de modo interdisciplinar. E com o objetivo de facilitar a aproximação 
da temática tecnologia digital, educação e comunicação, o Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas na Educação da 
Faculdade de Educação da UNICAMP – LANTEC, desenvolveu um programa de capacitação com carga horária de 36 
horas aulas, totalmente a distância via internet, com a participação de mais de 250 professores de várias partes do Brasil. O 
programa de capacitação procurou contextualizar procedimentos metodológicos e pedagógicos para a utilização da lousa 
digital interativa em sala de aula, centrada na pedagógica da autoria, ou professor e aluno são os protagonistas na elabora-
ção do próprio material didático, mediatizada pela ação de comunicação e pela linguagem audiovisual interativa da lousa 
digital. O programa introduziu conteúdos programáticos com abordagem de temas relacionados a comunicação, educação 
e recursos tecnológicos mediatizados pela linguagem do vídeo digital. O pressuposto fundamental do programa foi que os 
professores, através do programa de capacitação oferecido, sejam capazes de desenvolver conteúdo didático mediatizado 
pela linguagem da lousa digital em sala de aula, estabelecendo através deste procedimento pedagógico uma relação dialógica 
com os seus alunos, ampliando o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Os resultados alcançados pelo progra-
ma são apresentados, para que seja possível estabelecer uma leitura crítica dos procedimentos e dos resultados alcançados, 
permitindo chegar a uma definição de procedimentos metodológicos da utilização da lousa digital em sala de aula, contri-
buindo, desta forma, para fomentar os interessados na utilização deste novo recursos didático na escola. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO, LOUSA DIGITAL, NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NA 
EDUCAÇÃO 

TÍTULO: CHARGES, TIRAS E ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: EFEITOS DE SENTIDO E A FORMAÇÃO 
DO LEITOR CRÍTICO
AUTOR(ES): ELIANA VIANNA BRITO 
RESUMO: Sabemos que a sociedade, gradativamente, concedeu às camadas populares o direito de aprender a ler, mas não 
lhes foi dado o direito de se tornarem leitores. A leitura ganhou, então, durante um bom tempo, o caráter de produtividade 
para alguns e condições de ascensão social e cultural para outros. É claro que, além do aspecto utilitário, que faz com que 
o indivíduo ultrapasse os obstáculos impostos pelo cotidiano e facilite o acesso ao mercado de trabalho, a aprendizagem 
da leitura assume uma função social, de resgate da cidadania, uma vez que possibilita ao leitor conhecer, refletir e atuar 
sobre uma dada realidade. Nesse sentido, existe uma relação intrínseca entre linguagem, sociedade e cidadania, pois é por 
intermédio da linguagem que os indivíduos interagem com o mundo, adquirindo a postura de agentes de mobilização para 
a coletividade. No interior dessa abordagem, que leva em conta o caráter social da linguagem, surge um questionamento, 
elemento central deste trabalho: como a escola deve se instrumentalizar de modo a levar seus alunos a se tornarem leitores 
críticos? A resposta a esse questionamento vem ao encontro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), uma vez que 
estamos apresentamos uma proposta de trabalho cujo objetivo é o de levar o aluno-leitor à reflexão, à criticidade, a partir 
da leitura de textos de circulação social, tais como charges, tiras e anúncios publicitários, isto é, gêneros da mídia impressa, 
que fazem parte do universo de experiências da clientela escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MÍDIA IMPRESSA, LEITOR CRÍTICO 

TÍTULO: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E IMPLICAÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEITOR: A DIVISÃO DE 
“RESPONSABILIDADE PEDAGÓGICA” ENTRE O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O 
DISCURSO PEDAGÓGICO
AUTOR(ES): ELIETE CORREIA DOS SANTOS 
RESUMO: O presente trabalho relata os resultados da pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação da UFCG 
em 2006, cujo objetivo é refletir sobre as implicações da transposição didática para o ensino de leitura de textos jornalísticos. 
Trata-se de uma pesquisa interpretativista e interdisciplinar que analisa as ações e os recursos de transposição didática em 
dois espaços: em aulas de leitura de uma professora de filosofia e no suplemento infantil Diarinho, publicado pelo Jornal 
Diário de Pernambuco. O objeto analisado se materializa no texto jornalístico e na exposição da professora, como ambos 
têm a intenção de expor uma matéria a um leitor/aluno supostamente menos informado. Destas duas esferas sociais, 
retirou-se o corpus desta pesquisa, que é composto por 10 exemplares do suplemento e por quatro aulas de leitura. Para 
estudá-lo, foram mobilizadas as concepções de leitura e de transposição didática correntes no âmbito da lingüística aplicada. 
Foram utilizados três procedimentos de análise de dados, porém neste trabalho relataremos apenas o terceiro procedimen-
to, o qual compara os recursos e ações de transposição didática descritos na primeira e segunda etapa da pesquisa. A análise 
dos dados revela que os recursos de transposição, além de variados, são recorrentes. No suplemento, identificamos vinte 
e dois recursos de transposição didática e na aula de leitura dezenove. Doze desses recursos são comuns às duas esferas, 
dentre eles destacam-se a intertextualidade, o conhecimento vocabular e a interação com o leitor/aluno. A conclusão deste 
trabalho aponta que os saberes ensinados na escola através do suplemento percorrem duas cadeias de transposição didá-
tica: uma que se origina na esfera escolar e outra na comunicação social. Aponta ainda que jornalistas e professores são os 
principais agentes destas cadeias e dividem uma responsabilidade pedagógica ao difundir diversas informações e referências 
identitárias, através das quais podem ajudar a aceitar/rejeitar ou refletir sobre as temáticas sociais.
PALAVRAS-CHAVE: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA, LEITURA, JORNAL 
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TÍTULO: NAS TEIAS DOS SENTIDOS: TEMPORALIZAÇÃO, ENUNCIAÇÃO, LEITURA
AUTOR(ES): ELIUSE SOUSA SILVA 
RESUMO: Visando contribuir com o processo ensino-aprendizagem de leitura e com os estudos da linguagem, nos pro-
pomos pensar a temporalidade da enunciação em sua relação com a significação, adotando por objeto de estudo a mídia 
revista informativa, em gêneros distintos e, por unidade analítica, o enunciado. O olhar da pesquisa estará respaldado na 
Semântica Histórica da Enunciação, proposta por Eduardo Guimarães (2005) – em sua aproximação com Benveniste e 
Ducrot –, voltando-se para os recortes de memória (passado da enunciação) e sua interferência nos sentidos projetados 
(futuro da enunciação). Entendemos, destarte, que a temporalidade da enunciação se organiza por um presente que retoma 
enunciações apriorística; esse presente recorta, pois, uma anterioridade memorável, que não é, contudo, uma lembrança 
particular, individual. Por tal recorte, o presente engendra um futuro de significações interpretáveis; isto é, cria possibili-
dades de sentido, que Guimarães compreende como latência de futuro. Assumindo, então, essa abordagem teórica é que 
buscamos desenvolver um estudo interpretativo de fragmentos discursivos, estabelecendo relações entre acontecimentos 
de linguagem que fazem gerar sentidos. Com esse modelo, acreditamos estar oferecendo não um artefato escolar (OR-
LANDI, 1993) de dinamização de aulas, mas uma proposta teórico-metodológica que oriente um trabalho de leitura em 
sala de aula não só da mídia revista, como também de outras mídias com seus diversos gêneros discursivos, proposta esta 
a ser desenvolvida na escola e ampliada para outros espaços interlocutivos. Acreditamos também estar promovendo uma 
proposta política de leitura, na medida em que concebemos o sentido como linguagem e princípio que estabelece o ser no 
mundo do Conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: TEMPORALIDADE DA ENUNCIAÇÃO, LEITURA, ENSINO 

TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA DIGITAIS NA UNIDADE 
UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÔMICAS E HUMANAS/UEG: PERSPECTIVAS 
DOCENTES
AUTOR(ES): ELSON MARCOLINO DA SILVA 
RESUMO: Principalmente a partir do século XX, a sociedade mundial tem passado por um processo de transformação 
em vários setores de produção, em função da presença e dos usos das mídias digitais. A educação formal, nos vários níveis 
de ensino que a compõe, também é influenciada por tal processo, exigindo dela um repensar em suas práticas pedagógicas. 
As mídias digitais, em especial a Internet com seus vários gêneros/suportes digitais tais como: E-mail, Orkut, Messenger, 
Blogs e Home-pages, estão cada vez mais presentes nos ambientes escolares. Assim, fica evidente a necessidade de inves-
tigações que procurem analisar se e como os docentes estão lendo, escrevendo, interagindo e fazendo usos pedagógico-
escolares do ciberespaço digital. Neste sentido, o estudo em questão, configurado qualitativo, objetivou compreender na 
perspectiva do letramento digital como docentes universitários que lecionam nos Cursos de Pedagogia e de História da 
U.U.C.S.E.H./UEG se relacionam com as mídias digitais telemáticas. Os principais interlocutores teóricos utilizados para o 
desenvolvimento deste estudo foram: COSCARELLI ET AL (2005), FREITAS (2004), RAMAL (2002), SANTAELLA 
(2004) e SILVA, T (2003). Ao final do estudo, evidenciou-se que mesmo boa parte dos docentes universitários possuindo 
um tipo de mídia digital (computador), a maioria apresenta práticas de letramento digital limitadas e poucos fazem dela 
usos para fins pedagógicos escolares.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DIGITAL, MÍDIAS DIGITAIS, GÊNEROS DIGITAIS 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E FICÇÃO: O CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO 
BRASIL CELEBRADO EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS.
AUTOR(ES): ELYDIO DOS SANTOS NETO, ZEILA DE BRITO FABRI DEMARTINI 
RESUMO: Este trabalho analisa duas publicações de Histórias em Quadrinhos editadas no Brasil com a finalidade de 
celebrar o centenário da Imigração Japonesa em nosso país. O objetivo é mostrar que as histórias em quadrinhos podem 
oferecer uma contribuição significativa não apenas ao movimento permanente de formação de leitores, mas também ao 
processo de constituição cidadã na perspectiva do diálogo entre culturas diferentes, no caso as culturas brasileira e japonesa. 
Para tanto, traça um esboço histórico da imigração japonesa no Brasil, evidenciando, à luz das ciências sociais, os principais 
momentos deste processo e os resultados manifestos socialmente a partir do encontro das duas culturas. Em seguida 
mostra como as histórias em quadrinhos, até pouco tempo atrás tidas como perniciosas aos processos educativos, se cons-
tituem numa interessante linguagem imagética que se faz nas fronteiras da arte, da comunicação e da educação. A partir daí, 
realiza-se uma análise das duas histórias em quadrinhos selecionadas, ambas publicadas em 2008. A primeira: “BANZAI! 
História da imigração japonesa no Brasil em Mangá”, de autoria de Francisco Noriuyki Sato e Julio Shimamoto. A segunda: 
“FRONT – Especial 1 – Centenário da Imigração Japonesa”, com a participação de um grande grupo de autores, roteiristas 
e desenhistas. A análise é feita na perspectiva da história cultural e dos recursos da linguagem dos quadrinhos, evidenciando 
as narrativas seqüenciais que tomaram por base os registros históricos, a memória e a ficção. Conclui-se apontando que 
os quadrinhos produzidos são importantes artefatos culturais que, por sua riqueza imagética e informacional, prestam-se, 
como recurso pedagógico a: 1. Registrar e destacar a imigração japonesa no contexto da reconstrução da história do Brasil; 
2. Contribuir com o processo de formação de cidadãos para dialogar considerando as diversidades na construção de uma 
sociedade com maior capacidade de criar solidariedade e beleza.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, IMIGRAÇÃO JAPONESA, RECURSOS PEDAGÓGICOS 
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TÍTULO: A IMAGEM NA SALA DE AULA 
AUTOR(ES): ESEQUIEL RODRIGUES OLIVEIRA, MARCIA RODRIGUES PEREIRA, MARIA IGNEZ 
ROCHA DAVID, MARIA RUTH MACHADO FELLOWS 
RESUMO: Em algum momento de sua formação, o profissional de Educação tem acesso a conhecimentos necessários ao 
trabalho no qual a imagem esteja entre os planos de expressão da linguagem? Existem espaços de reflexão sobre este tipo 
de trabalho acessíveis àquele profissional? O II Seminário de Pesquisas e Práticas Pedagógicas – Linguagem Visual e Edu-
cação Básica, em sua segunda edição, portanto, tem como objetivo oportunizar o intercâmbio de experiências pedagógicas, 
promover a reflexão sobre o tema Linguagem Visual, buscando uma nova perspectiva curricular para a Educação Básica e, 
por conseqüência, para a formação docente. A imagem, sempre tão presente em todos os domínios da história da huma-
nidade, merece um estudo mais aprofundado, na medida em que se constitui elemento na construção de conhecimento, 
possui uma perspectiva interdisciplinar inerente à sua natureza e é capaz de potencializar a formação de sentidos. Assim, 
nesta segunda edição do Seminário, organizado pelo Laboratório de Ensino de Desenho e Linguagem Visual (LEDEN), 
do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ, propõe como tema unificador “O sentido no texto 
visual”, sinalizando a importância do ponto de vista do receptor. Com esta perspectiva, pretende-se orientar a reflexão para 
a teoria e a prática do trabalho com a linguagem visual, ferramentas poderosas e imprescindíveis para sujeitos comprome-
tidos com a construção do conhecimento em ambientes formadores de cidadãos. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM VISUAL, FORMAÇÃO DOCENTE, IMAGEM E APRENDIZAGEM 

TÍTULO: LINGUAGEM AUDIOVISUAL INTERATIVA E SUAS CONTRIBUIÇõES NO CONTEXTO 
EDUCATIVO
AUTOR(ES): ESTÉFANO VIZCONDE VERASZTO 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma abordagem geral das contribuições que as Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC) podem trazer para o contexto educacional ao aliar conteúdo, contexto real e aplicativos interativos de uma 
forma atrativa e pedagógica. O termo interatividade tem sido usado de maneira bastante ampla e difusa, com significados 
distintos e aplicado nas mais diversas áreas do saber. O potencial das tecnologias da informação e comunicação, aliados a 
recursos interativos e que utilizam linguagem audiovisual, podem ser grandes aliados no contexto educacional. Compreen-
dendo melhor essas tecnologias e se apropriando do seu uso, experiências inovadoras e eficientes podem ser planejadas e 
desenvolvidas. Com a intenção de trazer um norte para futuros estudos com tecnologias interativas, este trabalho irá apre-
sentar bases teóricas para o conceito de interatividade a partir de estudos e definições já existentes, para então buscar uma 
definição própria. Toda a revisão, incluindo aspectos sociológicos, será categorizada segundo uma abordagem qualitativa de 
análise de conteúdo. Com este trabalho discussões sobre a utilização de aplicativos e mídias interativas no contexto educa-
cional serão apresentadas juntamente com reflexões acerca de inovações metodológicas capazes de aliar teoria e prática. A 
partir de todo o trabalho metodológico realizado, ao final será constatado que a educação pode se beneficiar da utilização de 
uma linguagem audiovisual interativa devido ao fato de que processos reais poderão ser mais facilmente compreendidos de 
uma forma lúdica e participativa. Assim, é possível identificar que o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem 
está plenamente justificado se levarmos em conta que um dos objetivos básicos da Educação é preparar os alunos para 
serem cidadãos de uma sociedade plural, democrática e tecnologicamente avançada.
PALAVRAS-CHAVE: INTERATIVIDADE, LINGUAGEM AUDIOVISUAL, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: A LEITURA DO NÃO-VERBAL NOS FILMES INFANTIS E A EDUCAÇÃO MORAL
AUTOR(ES): ÉRICA DANIELA DE ARAUJO, CARMEN LUCIA HERNANDES AGUSTINI 
RESUMO: As enunciações fílmicas infantis se configuram como objetos culturais que são afetados por fatores exteriores 
que os constituem. De modo lúdico, há filmes infantis que, além de primarem pela função do entretenimento, propagam 
valores e ideologias a partir de caracteres verbais e não-verbais. Esses filmes podem funcionar como instrumentos de 
educação moral não-formal direcionada às crianças. Desta forma, as produções cinematográficas podem contribuir para 
a aprendizagem e podem enriquecer o processo educacional, uma vez que os filmes infantis produzem um encantamento 
peculiar que pode afetar a configuração psíquica da criança, fazendo-a se identificar ao universo ficcional e apre(e)nder a re-
alidade, segundo o recorte empreendido no e pelo filme. Partindo desse pressuposto, buscamos analisar o funcionamento, 
assim como a participação, da linguagem não-verbal no processo de significação da enunciação fílmica. Filiamo-nos, para 
tanto, a teorias lingüísticas, afetadas por noções psicanalíticas, notadamente a AD de linha francesa. Com efeito, voltamos 
nossa análise para os vestígios simbólicos presentes em duas enunciações fílmicas infantis relativos à figura do feminino. 
Desse modo, intentamos mostrar que pode ser relevante inserir o cinema no processo educacional não apenas como entre-
tenimento, mas principalmente como um material que pode contribuir para o enriquecimento da educação formal, já que 
propicia momentos lúdicos às crianças, desenvolvendo a criatividade, a imaginação e a (in)formação. 
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM NÃO-VERBAL, EDUCAÇÃO MORAL, ENUNCIAÇÃO FILMICA INFANTIL 

TÍTULO: O LIVRO-REPORTAGEM: INTERDISCIPLINARIDADE POR NATUREZA E POR FUNÇÃO
AUTOR(ES): FABIANO ORMANEZE 
RESUMO: Este artigo aponta como o livro-reportagem está ligado, de forma explícita, à proposta de uma leitura interdis-
ciplinar do mundo, o que o torna uma ferramenta importante para o trabalho de ligação entre disciplinas, principalmente 
nos ensinos Médio e Superior. A partir dos pressupostos teóricos de LIMA (2003) e SIMS (1995), analisa-se como o livro-
reportagem, ao se amparar nas características do jornalismo literário (humanização, imersão, digressão, estilo, voz autoral, 
precisão de dados e informações, uso de símbolos e metáforas) pode servir também como extensão do conteúdo, ao apre-
sentar ao leitor novas abordagens sobre temas, muitas vezes retratados pelos meios de comunicação de forma descontextu-
alizada, mecânica e descompromissada com os diversos desdobramentos do fato. O artigo sugere algumas interações que 
podem ser feitas entre disciplinas como história, geografia, português, artes, biologia, física, química, matemática, filosofia, 
sociologia e educação física no Ensino Médio a partir do livro Hiroshima, de John Hersey, publicado em 1946 e até hoje um 
dos relatos mais aclamados sobre a destruição causada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre a cidade 
japonesa que dá nome ao livro. Tal relação entre as disciplinas promove, não só uma abordagem mais profunda dos temas 
abordados pela obra, mas também uma compreensão mais qualificada do próprio texto de Hersey.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO-REPORTAGEM, INTERDISCIPLINARIDADE, JORNALISMO LITERÁRIO 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 9
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: PRÁTICAS DISCURSIVAS DE UM “ESTRANGEIRO” NA EDUCAÇÃO: PROBLEMATIZANDO 
OS DISCURSOS DE GUSTAVO IOSCHPE VEICULADOS NA REVISTA VEJA E NO JORNAL ZERO HORA 
AUTOR(ES): FABIO RICARDO BASTOS GOMES 
RESUMO: O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa que, a partir dos Estudos Culturais em Educação e dos 
Estudos desenvolvidos por Michel Foucault, tem por objetivo problematizar o espaço concedido aos profissionais das mais 
diversas áreas do conhecimento (economistas, empresários, publicitários, advogados, entre outros) para que explicitem suas 
opiniões a respeito da educação em nosso país e prescrevam possíveis soluções para a resolução dos supostos problemas 
enfrentados pelos professores e instituições educacionais na contemporaneidade. Para tanto, através da análise textual, 
define como foco de investigação as práticas discursivas produzidas pelo economista Gustavo Ioschpe sobre a educação 
brasileira, presentes em suas colunas na revista Veja e no jornal Zero Hora, veiculadas em sua versão eletrônica, como pro-
dutoras de regimes de verdades pedagógicas, que apontam como causa da dita crise do ensino a formação acadêmica dos 
professores, que, segundo o colunista, perdem tempo com discussões pedagógicas e com a preocupação em formar cida-
dãos críticos ao invés de orientar os profissionais da educação a ensinar os alunos a ler, escrever e fazer contas. Tal discurso 
salvacionista e prescritivo é legitimado pelos veículos de comunicação analisados, notadamente lidos por um grande público 
de professores, gestores de escolas públicas/privadas e também por autoridades educacionais representantes dos sistemas 
de ensino, na medida em que solicitam a participação do economista em diversos encontros e congressos educacionais 
como palestrante. Portanto, a partir do trabalho é possível dizer que as práticas discursivas analisadas evidenciam que uma 
das pretensões de tais reportagens é a do alastramento da má consciência nos professores, já que as mesmas destacam a 
centralidade da figura docente na resolução dos problemas que ocorrem no ensino em nosso país, procurando constituir 
regimes de verdade que, muitas vezes, são considerados até mesmo pelos próprios profissionais da educação.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE DISCURSO, CRISE NA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO ACADÊMICA 

TÍTULO: INTERTEXTUALIDADE NA CHARGE.
AUTOR(ES): FÁBIO CARDOSO DOS SANTOS 
RESUMO: Este trabalho objetiva a leitura da charge política do artista e cartunista Paulo Caruso, que circulou na esfera da 
revista, esta entendida como uma modalidade da linguagem discursiva e ideológica. Sendo assim, procuramos identificar os 
principais aspectos que compõem o sentido da charge. Consideramos que a leitura do verbal e do não verbal é constituída 
por uma discursividade de natureza persuasiva, reveladora de idéias e carregada de expressão ideológica, dessa forma, con-
tribuímos para que os alunos consigam chegar a um nível mais profundo de leitura por meio da intertextualidade presente 
na charge, levando à constituição de cidadãos mais críticos e atuantes na política. Vivemos em uma sociedade na qual o 
universo informativo circula por diversos meios de comunicação midiática e perpassa os gêneros discursivos e ideológicos. 
Entretanto, acreditamos que esta é apenas uma primeira leitura sobre a charge; dessa forma, servirá como ponto de partida 
para novas abordagens de leitura e compreensão da mesma. Enfocaremos, neste trabalho, a charge política como gênero 
discursivo de caráter opinativo a ser utilizado como estratégia de leitura, para demonstrarmos como o verbal e o visual 
imbricam-se na construção do sentido e de que modo a intertextualidade se faz compreender. Desse modo, ao direcionar-
mos o leitor a entender as relações dialógicas que permeiam os discursos, estaremos contribuindo para a transformação de 
cidadãos mais críticos e atuantes na sociedade a qual pertencemos. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERTEXTUALIDADE, CHARGE, LEITURA 

TÍTULO: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E A INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO DOS LEITORES: OS 
EXEMPLOS DE BATMAN E SUPERMAN.
AUTOR(ES): FÁBIO DA SILVA PAIVA 
RESUMO: As histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano neste início de século. Sua influência está em diversas formas 
de demonstrações artístico-culturais. Mesmo os menos atentos se deparam diariamente com imagens relacionadas aos persona-
gens clássicos quando não, com os próprios, apresentados em produtos diversos, nomes próprios ou comerciais. Anteriormente 
apresentado unicamente como influência negativa, as histórias em quadrinhos podem ser fonte de benefícios para o desenvolvi-
mento cultural e moral dos leitores. Para os jovens em geral ler quadrinhos é prazeroso e é fácil. Além do que “ler” uma história 
em quadrinhos pode acontecer mesmo antes da alfabetização, já que os desenhos conduzem a “leitura”, seja esta feita até em 
um idioma diferente. Entre os jovens, o gênero de super-heróis é o mais consumido e o que mais cresce. Apesar de suas origens 
estarem ligadas a origem das próprias histórias em quadrinhos, no final do século XIX, os Super-Heróis ganham representantes 
verdadeiramente poderosos com a criação do Superman em 1938 e no ano seguinte um segundo ícone, Batman. Setenta anos de-
pois, ainda estão entre os dois mais importantes símbolos culturais dessa arte e dessa forma de comunicação. Poucos personagens, 
em qualquer forma de apresentação, mantiveram tamanho vigor por tanto tempo. Entendendo a educação como um processo 
aberto e não unicamente formal em sala de aula e levando em conta a grande influência dos meios de comunicação em massa nos 
jovens dos séculos XX e XXI, pretende-se aqui estabelecer paralelo entre a influência desses personagens através da análise dos 
padrões morais defendidos por seus autores e as condutas morais de cada uma das épocas. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO 

TÍTULO: A INDÚSTRIA CULTURAL E A LEITURA FÍLMICA: IMPLICAÇõES DA RACIONALIDADE 
TÉCNICA PARA A FORMAÇÃO ESTÉTICA.
AUTOR(ES): FÁBIO JOSÉ ORSINI LOPES 
RESUMO: O presente trabalho possui como plataforma inicial a evolução dos conceitos frankfurtianos de indústria 
cultural e semiformação cultural, inseridos no contexto do capitalismo contemporâneo, e sua relação com o processo 
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formativo educacional. Parte-se de uma breve contextualização das propostas de análise calcadas na teoria crítica, afim de 
que se alcance a necessária atualização dos conceitos frankfurtianos. Em seguida, o trabalho busca identificar a transposição 
das categorias da indústria cultural e da razão instrumental para o processo formativo, buscando evidenciar o processo de 
subsunção das propostas de formação cultural ao padrão mercantilizado da indústria cultural e educacional. O trabalhao 
busca, ainda, analisar em que medida esta subsunção provoca consequências às possibilidades formativas, estéticas e eman-
cipatórias, na medida em que imprime um formato de leitura racionalizado e massificado, próprio da lógica do “capital 
cultural“. Estaremos, portanto, por analisar a possível relação entre as atuais propostas formativas e os padrões de raciona-
lidade instrumental que deram sustentação à industrialização dos bens culturais, e quais as conseqüências desse cenário para 
as capacidades e possibilidades de leitura dos signos culturais, notadamente os audiovisuais. Buscaremos, assim, depurar a 
relação entre indústria cultural e a prática formativa, buscando identificar as consequências da racionalização para as possi-
bildades estéticas, de leitura e apreensão dos signos culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: INDÚSTRIA CULTURAL, LEITURA FÍLMICA, ALFABETIZAÇÃO VISUAL 

TÍTULO: JUVENTUDE DE PERIFERIA, MÍDIA TELEVISIVA E LUTAS POR RECONHECIMENTO 
SOCIAL: TENSõES E APROXIMAÇõES.
AUTOR(ES): FERNANDA CARLA DE CASTRO 
RESUMO: Esta pesquisa se situa no campo da mídia e da educação e investiga como a juventude de periferia se vê re-
presentada pela TV, analisando de que forma jovens de camadas pobres de Belo Horizonte recebem quadros televisivos 
que tematizam a vida nas favelas e nos bairros periféricos. A partir de Minha Periferia e Central da Periferia, atrações 
exibidas pela TV Globo, pretende-se investigar que “leituras” os jovens fazem das produções, apresentadas por Regina 
Casé. A pesquisa está sendo desenhada com base nos discursos dos idealizadores e na recepção das atrações. A análise da 
apropriação dos quadros televisivos está sendo desenvolvida a partir da realização de grupos focais com jovens de camadas 
pobres. Como referencial teórico, são utilizados alguns fundamentos da sociologia da juventude, especialmente os estudos 
de Pierre Bourdieu (1983) e Juarez Dayrell (2002). Para analisar as estratégias discursivas das produções, o trabalho se baseia 
em Umberto Eco (1979), Roger Chartier (1990) e Norman Fairclough (2001). A investigação sobre a recepção será feita a 
partir dos estudos de Michel de Certeau (1994) e Jésus Martín-Barbero (2002). O objetivo é checar se há uma sintonia entre 
a representação televisiva do jovem de periferia e a recepção que esse público faz desse tipo de atração. Em um contexto 
mais amplo, a pesquisa tem a intenção de ampliar o debate sobre as lutas identitárias da juventude, apontando as formas 
como o jovem de camada pobre é tratado e as maneiras como ele gostaria de ser reconhecido socialmente.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, EDUCAÇÃO, JUVENTUDE 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 10
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: ENSINO DE LEITURA E CIBERCULTURA: UMA UNIÃO NECESSÁRIA
AUTOR(ES): FRANCIELA SILVA ZAMARIAM 
RESUMO: Uma pesquisa por amostragem, realizada com alunos da 8ª série de escolas estaduais (ZAMARIAM, 2008), reve-
lou que o hábito e o gosto pela leitura praticamente não existem, não porque os jovens se dediquem totalmente ao computador 
e à Internet, mas porque o ensino de leitura é realizado, no ambiente escolar, de forma obsoleta, distante da realidade discente 
e, consequentemente, desestimulante. Por outro lado, uma pesquisa feita com professores da rede pública de educação, através 
do Projeto Letramento Digital do Professor de Língua Portuguesa (UEL, 2009), corroborou os resultados anteriores, pois 
os professores se mostraram usuários hábeis dos recursos tecnológicos, mas não adeptos destes recursos no exercício de sua 
profissão. Isso mostra que alunos e professores estão em desarmonia e o resultado de tal fato só pode ser negativo. Neste con-
texto, em que a relação leitura/cibercultura é aparentemente incompatível, a proposta desta comunicação é discutir algumas 
possibilidades metodológicas que aproveitem a tecnologia do século XXI para o ensino da leitura, pois só a inserção da ciber-
cultura na sala de aula poderá ajudar o aluno a selecionar o que há de bom nas tecnologias, “projetando o olhar do indivíduo 
para outra direção, mas sem lhe negar as linguagens que o estão ‘educando’ fora do contexto escolar” (BRAGA, 2006).
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LEITURA, CIBERCULTURA 

TÍTULO: ESCOLA E TELEVISÃO: REFLEXõES SOBRE O PAPEL DAS NARRATIVAS NO PROCESSO 
FORMATIVO 
AUTOR(ES): FRANCIELE ALVES DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a relação entre a produção cul-
tural e a constituição do sujeito na contemporaneidade, a partir das influências das narrativas, tratadas aqui 
como instrumentos de formação social. Nossas análises buscam explicitar a necessidade de se pensar sobre 
as narrativas contemporâneas, estritamente marcadas pela tecnologia e pelo consumo, que vem provocando 
profundas alterações nas diversas instâncias sociais e nas interações cotidianas. Serão utilizadas como ponto 
de partida, as contribuições desenvolvidas em uma pesquisa etnográfica realizada com o intuito de se verificar 
o impacto das representações televisivas no universo estudantil do ensino médio. A investigação e reflexão 
sobre os discursos existentes (narrativas) se mostram importantes para demonstrar como tais discursividades 
interferem na formação da identidade e logo na constituição de hábitos sociológicos irracionais. Neste sen-
tido, tais narrativas geram a naturalização de conteúdos sociais regressivos, caracterizados por estereótipos, 
pela repetitividade autoritária, por um consumismo reificado e pela passividade diante das contradições 
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sociais. As reflexões sobre as implicações formativas dos conteúdos da mídia televisiva estão baseadas nas 
concepções teóricas dos pensadores frankfurtianos Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, especialmente 
as categorias de indústria cultura e semiformação (Halbibildung). A concepção de narrativa formulada por 
Walter Benjamin articula o eixo de análise sobre o empobrecimento das narrativas midiáticas. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTRADIÇõES SOCIAIS, MÍDIA, PADRõES DE REPRESENTAÇÃO 

TÍTULO: CARÁTER FORMATIVO DA LINGUAGEM HUMANA: O ESTUDO DE UM ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO
AUTOR(ES): GISELE RIZZON 
RESUMO: Segundo Vygostsky (1998), o ser humano se constitui por meio da linguagem. Bakhtin (2000), em seus estu-
dos, considera que a linguagem humana é efetivada por meios de “enunciados”, sendo que estes são muito mais do que 
simplesmente signos lingüísticos, mas elementos portadores de significados, que se constituem no social, pela interação 
entre os sujeitos falantes. Tendo como âncora teórica reflexões desses autores, esta comunicação discute a complexidade 
da ação comunicativa, na medida em que ela não se restringe somente as categorias da linguagem falada ou escrita, mas a 
toda forma de interação humana, incluindo-se o campo da visualidade. Tais questões são discutidas, primeiro, por meio de 
reflexões que traduzem em que medida a linguagem está presente na vivência do ser humano, assim como a funcionalidade 
da linguagem em contextos sociais. Segundo, é abordada a importância que a ilustração, num texto impresso, desempenha 
para a comunicação humana. O ápice do texto está na análise de um anúncio publicitário, publicado em revista de circu-
lação nacional. A partir desse anúncio, será explorado o significado da palavra escrita, assim como da imagem, conforme 
pressupostos teóricos construídos no decorrer do texto, discutindo a presença das duas linguagens como produtoras de 
sentido e de identidades sociais e, desse modo, como ações educativas.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, AÇÃO COMUNICATIVA, ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

TÍTULO: A PRESENÇA DO ESCRITOR CRONISTA NA FORMAÇÃO DO JORNALISMO
AUTOR(ES): GLAUCO RODRIGUES CORTEZ 
RESUMO: A riqueza da crônica na mídia do Brasil pode ser medida não só pela qualidade de seus escritores, mas também 
pela intensa discussão sobre sua natureza, características e classificação. Parte importante dessa discussão está justamente 
na sua inerente navegação entre o jornalismo e a literatura. Já durante a consolidação da presença da crônica dentro da 
imprensa começam a surgir as intermináveis tentativas de se entendê-la conceitualmente. Isso, longe de ser um problema, 
demonstra inequivocamente a sua complexidade, ou seja, que não estamos diante de uma questão de fácil compreensão. 
Daí pode-se levantar algumas questões como: é possível se pensar hoje que há algo de estranho na presença do escritor 
na imprensa? Com o distanciamento de linguagem entre jornalismo e literatura e todo o processo de industrialização e 
profissionalização da atividade da imprensa, que resultou no que se tem atualmente, qual a função que desempenha um es-
critor dentro do ofício dos jornalistas? As questões são importantes, mas é necessário, para pensá-las, reconhecer a relação 
histórica muito próxima entre jornalismo e literatura. Na tradição da crônica brasileira está a presença do escritor que utiliza 
sua capacidade de ofício para a análise e narrativa de acontecimentos cotidianos, discorrendo de forma lírica, humorística e 
com certa liberdade diante das padronizações da linguagem. Essa tradição começou no século XIX, na origem dos jornais 
brasileiros. Diante dessa discussão, este trabalho busca mostrar a importância para o jornalismo da presença do escritor 
dentro das redações, principalmente com a sua função de cronista.
PALAVRAS-CHAVE: CRÔNICA, JORNALISMO, HISTÓRIA 

TÍTULO: LEITURAS SOBRE DIVERSIDADE, DIFERENÇA E INCLUSÃO NA HISTÓRIA DE KIRIKU 
E A FEITICEIRA.
AUTOR(ES): GLORIA MARIA ANSELMO DE SOUZA 
RESUMO: Em um tempo presente, em que as diferentes linguagens adentram os cotidianos e que as aprendizagens mais 
e mais se constroem para além dos limites impostos pela educação formal institucionalizada, este trabalho, apresentado 
em forma de ensaio, procurar levantar indagações sobre as possíveis contribuições da história de Kiriku e a Feiticeira, 
apresentada em vídeo, para os processos de formação humana em suas multifacetadas possibilidades – educação escolar de 
crianças e jovens, formação de professores, fruição e lazer. Produzido a partir de um conto originário da África Ocidental, o 
vídeo aponta inúmeras possibilidades de leitura(s), por meio de pistas importantes que sinalizam para questões atuais como: 
valores civilizatórios, relações de poder, preconceitos, delineando várias táticas adotadas pelo pequeno Kiriku para superar 
as adversidades e restaurar a liberdade perdida por seus pares que residem na mesma comunidade. Um personagem de igual 
importância – a feiticeira Karabá – protagoniza com o pequeno menino uma intensa luta que tem como objetivo principal 
opressão e submissão dos habitantes do lugar. Poder? Submissão? Diferença? Tradição? Como tais conceitos urdem a 
trama, engendrando perdas, desencontros, desilusões, superações, esperanças? Esta é uma história que encanta diferentes 
gerações. Pode ser utilizada como possibilidade de fruição em contextos não formais ou, no cotidiano escolar, a partir do 
caráter pedagógico que traz consigo. É leve, sedutora e inteligente, desafiando a imaginação e os processos de criação de 
seus leitores. Afinal, o que mais podemos aprender com este instigante vídeo produzido por Michel Ocelot? 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA(S), DIVERSIDADE/DIFERENÇA, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 11
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 22

TÍTULO: A INTERTEXTUALIDADE COMO ESTRATÉGIA CRIATIVA: UMA LEITURA DE TEXTOS 
PUBLICITÁRIOS
AUTOR(ES): GRAZIELA FRAINER KNOLL 
RESUMO: Como prática de interação social midiatizada, a atividade publicitária produz discursos e se materializa em 
textos geralmente polissêmicos, cuja pluralidade de sentidos que ecoam tem como propósito persuadir seus leitores con-
sumidores. Em vista disso, como estratégia criativa, faz-se o uso de textos verbais e/ou visuais constituintes de dada esfera 
cultural que sejam reconhecíveis para os leitores. Em outras palavras, a intertextualidade aparece, na propaganda, como 
recurso de linguagem, evidenciando o caráter multifacetado e dialógico do discurso. Entende-se que a leitura de textos 
midiáticos, como o anúncio publicitário impresso, objeto empírico que abre à investigação um vasto rol de fenômenos 
observáveis e opções de análise, é sempre produtiva. Além disso, a reflexão sobre o processo de criação verbal é de gran-
de relevância para os estudos lingüísticos e, especificamente, enunciativos. Portanto, a presente pesquisa é um estudo da 
enunciação, com fundamentação teórico-metodológica no dialogismo de Bakhtin, concepção que serve de embasamento 
ao conceito da intertextiualidade, sendo esse último termo introduzido por Kristeva. Como objetivos propostos, busca-se 
verificar ocorrências lingüísticas e visuais em textos publicitários impressos ditos intertextuais, descrever possibilidades de 
intertextualidade em termos de processos (estilização, alusão, citação ou paródia) e refletir a respeito da intertextualidade 
como estratégia criativa na publicidade. Constata-se que, se por um lado a atividade publicitária produz elementos que, com 
o transcorrer do tempo, integram-se à cultura popular, por outro lado, ela incorpora e ressignifica elementos da própria 
cultura que a permeia. 
PALAVRAS-CHAVE: INTERTEXTUALIDADE, DIALOGISMO, PUBLICIDADE 

TÍTULO: LEITURAS SOBRE NEUROCIÊNCIAS NA MÍDIA: CONSIDERAÇõES PARA O ENSINO DE 
BIOLOGIA.
AUTOR(ES): GUILHERME TRÓPIA BARRETO DE ANDRADE 
RESUMO: Com o propósito de compreender alguns dispositivos discursivos de textos midiáticos, este trabalho analisa 
as condições de produção de sentidos e possíveis leituras que são veiculadas sobre Neurociências na mídia. Tenho como 
objeto de análise um site, www.cerebronosso.bio.br, que tem o objetivo de divulgar ao público leigo pesquisas recentes 
sobre Neurociências e fazer discussões de como esses conhecimentos podem ser aplicados no cotidiano das pessoas. Esse 
site é desenvolvido desde 1999 pela professora Dra. Suzana Herculano-Houzel e sua equipe do Instituto de Ciências Bio-
médicas da UFRJ. A partir de referenciais da Análise do Discurso de linha francesa, analiso um texto disponível no tópico 
“Vida em Sociedade” da seção “Neurociência do cotidiano” quanto às relações de sentidos no discurso midiático com o 
discurso científico e do cotidiano; o efeito de exterioridade do discurso midiático; e as leituras possíveis sobre os sentidos 
das Neurociências no cotidiano pelo o que é dito e não-dito. A partir dessas análises, aponto algumas considerações sobre 
o que se tem veiculado sobre Neurociências nas aulas de Biologia da Educação Básica; contribuições e limites dos recursos 
midiáticos para a discussão das Neurociências no ensino de Biologia; importância de trabalhar a questão da leitura de textos 
veiculados na mídia Neurociências no ensino de Biologia, problematizando os possíveis efeitos esentidos e produzidos 
entre os sujeitos escolares e as mídias.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSOS MIDIÁTICOS, NEUROCIÊNCIAS, ENSINO DE BIOLOGIA 

TÍTULO: LEITURA DE GÊNEROS DISCURSIVOS MULTIMODAIS EM LIVROS DIDÁTICOS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA
AUTOR(ES): HEITOR GRIBL 
RESUMO: Este trabalho visa apresentar as reflexões realizadas durante a pesquisa de mestrado sobre os limites e 
as fronteiras dos termos “multimodalidade“ e “multissemiose“ ao investigar materiais impressos em um enfoque 
enunciativo-discursivo sobre as propostas de leitura de textos verbais e não-verbais em Livros Didáticos de Língua 
Portuguesa que participaram da avaliação do PNLD/2008. A apresentação é baseada na pesquisa sob o título: 
“Atividades de Leitura de Textos em Gêneros Multi- e Intersemióticos em Livros Didáticos de Língua Portuguesa“. 
Consoante aos interesses da Linguística Aplicada, as questões investigadas neste trabalho estão relacionadas à 
seleção da coletânea de textos das coleções voltadas à comunidade escolar e à abordagem pedagógica que os LDP 
oferecem nas atividades de leitura de textos multi- e intersemióticos, além da investigação das diferentes estratégias 
didáticas oferecidas/favorecidas nas seções de leitura desses gêneros. Considerando que as coleções didáticas 
têm utilizado maior quantidade de imagens a partir dos avanços tecnológicos referentes aos recursos gráficos e 
seu barateamento na impressão em cores, é preciso investigar quais imagens têm sido escolhidas para compor 
a antologia de textos dos LDP e qual tem sido o uso didático destas imagens articuladas com o aprendizado de 
leitura. Sabe-se que o termo “multimodalidade“ está bastante difundido em trabalhos acadêmicos para referir-se 
aos estudos que envolvem textos verbais escritos e imagens, entretanto, o termo ainda carrega consigo a herança 
teórica da dicotomia entre modalidades (advindas da oral-escrita, por exemplo). No entanto, estabelecer relações 
de sentido entre dois ou mais sistemas sígnicos/simbólicos pode também ser tratado como multissemiose, 
como alguns trabalhos fazem (Xavier, 2004, por exemplo). Para definir, assim, quais semioses e quais linguagens 
estão envolvidas nas coletâneas de Livros Didáticos de Língua Portuguesa, cabe discutir os prefixos uni-, multi-, 
inter-, baseado na tese de Buzato (2007) e para discutir modalidade e semiose, baseio-me em Barthes (1961, 1964), 
Santaella (2001), Kress (2003) e Lemke (2002).
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MULTIMODALIDADE, LIVRO DIDÁTICO 
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TÍTULO: REPRESENTAÇõES IDENTITÁRIAS NA PROPAGANDA: O EROTISMO COMO PRODUTOR 
DE SENTIDOS.
AUTOR(ES): HELIO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Para o analista de discurso, “transver o mundo” significa estar atento às formas com que o homem, através 
da linguagem, cria representações de si mesmo, do mundo e do outro, produzindo efeitos de sentido. Considerando-se 
a propaganda – enquanto construção lingüística – como uma das formas em que essas representações estão inseridas, e 
levando-se em conta o erotismo como produtor de sentidos, o presente trabalho analisa peças publicitárias veiculadas em 
revistas nacionais nos anos de 2006-2008, em especial, as de forte apelo erótico. Adotando como teoria de apoio a Análise 
de Discurso de linha franco-brasileira, questiona como representações identitárias são construídas nessas propagandas. São 
operados na pesquisa os conceitos de formação discursiva e ideológica, discurso, sujeito e identidades, as relações do dito 
com o não-dito, além de, conjuntamente, a análise da parte não-verbal – as fotos e as ilustrações – que comumente com-
põem as peças publicitárias e a articulação entre as partes não-verbal e verbal. Segundo a teoria intersemiótica de Maingue-
neau (1984), a prática discursiva não integra apenas enunciados, podendo integrar também diversos domínios semióticos, 
tais como fotos, quadros, obras musicais etc. É, também, tarefa do analista realizar leituras críticas e reflexivas que não 
reduzam o discurso a análises de aspectos puramente lingüísticos nem o dissolvam em considerações ideológicas.
PALAVRAS-CHAVE: PROPAGANDA, IDENTIDADE, ANÁLISE DE DISCURSO 

TÍTULO: VÍDEOS@JUVENTUDES.BR: VÍDEOS E JOVENS EM CENA
AUTOR(ES): HELOISA HELENA OLIVEIRA DE MAGALHÃES COUTO 
RESUMO: O horizonte das investigações que empreendo é a constituição de novas maneiras de aprender e de conviver 
vis-à-vis à constituição de um mundo digital e ao fomento da cultura da convergência. Duas questões guiam a exploração: 
pensar a produção cultural audiovisual e pensar novos modos de produção e de transmissão do saber. Acreditamos que 
a mudança tecnológica tem papel significativo na mudança cultural, mas não cremos em determinismo tecnológico. Um 
primeiro fio articulou, em pesquisa qualitativa, vídeos disponibilizados no YouTube e as práticas culturais dos jovens e 
arquitetou uma ponte com a educação. Partimos do princípio de que os jovens e suas produções são interdependentes, 
refletem uma visão de mundo. Essa experimentação estética, muitas vezes precária, inacabada, é lugar de constituição de 
subjetividade, mas é tomada, também, para a narratividade do contemporâneo. A condição juvenil tem especificidades 
próprias do momento histórico em que se constitui. A inovação tecnológica tem aproximado jovens de mundos distintos 
(Novaes, 2006), ampliado possibilidades de comunicação, de criação, de escolhas, também para aquele que vive em tempo 
de decisões para o futuro e de construção de identidades. Muitos jovens, mas não todos, porque são muitas as juventudes, 
parecem bastante ocupados em seu tempo livre como produtores de bens culturais. Com a contribuição de teóricos e a 
partir da análise de sites, de vídeos e entrevistas, entendemos que os vídeos compartilhados têm sido usados como facili-
tadores de trocas, como uma forma de comunicação. E não são ignorados. Até porque interagir é ser capaz de produzir 
seus próprios sentidos e significados, é ser também co-autor. Somente assumindo um uso crítico e criativo dos meios e 
tecnologias audiovisuais e telemáticos é que a escola pode hoje interessar a juventude. O que está em jogo é uma nova 
sensibilidade produzida a partir da operação, interação e conexão midiática (Barbero, 2006).
PALAVRAS-CHAVE: VÍDEO, INTERNET, JUVENTUDE 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: “UM ESPECTRO RONDA A ESCOLA - O ESPECTRO DA BANDA LARGA...“
AUTOR(ES): HENRIQUE GARCIA SOBREIRA, FELYPE LOPES BASTOS, JAIRO VANUCI FREITAS 
FILHO, PAULA ANDREA MORRONE ARAGÃO DE MOURA, RODRIGO MESQUITA DA SILVA 
RESUMO: Desde 2007 uma nova questão foi introduzida na pesquisa “Formação de Professores: para onde vamos?”: o 
grande número de estudantes de Pedagogia que chegava à Universidade com habilidades em informática, em navegação 
na internet e na geração de material audiovisual. Essa demanda exigiu que novos temas se associassem aos estudos sobre 
auto-reflexão como processo de formação que estavam sendo exercitados. O passo que está sendo dado na pesquisa diz 
respeito às possibilidades da utilização dos equipamentos de gravação e de transmissão de sinais de áudio e de vídeo por 
meio da internet como alternativas de Formação, a partir do contexto determinado pelo “acesso de massa” a novos mo-
dos de produção, gravação e transmissão de conteúdo audiovisual. As atividades e os resultados da pesquisa revelam uma 
série de efeitos subjetivos entre os “habitantes” desses cursos que passam ao largo da pesquisa nesse campo. Utilizamos 
esses efeitos subjetivos (ou de subjetivação) como fonte para o estudo de elementos a serem introduzidos no processo de 
auto-reflexão sobre as experiências escolares pretéritas de escolarização (forma de currículo alternativo da educação do 
educador). Há, em curso, aceleradas mudanças no tecido social, determinadas pela disseminação do acesso às tecnologias 
de comunicação. Se há poucos anos o discurso sobre “exclusão digital” ainda fazia sentido, hoje nos deparamos com uma 
realidade mais complexa, mais contraditória. Um mais distribuídos “bens” da atualidade passou a ser a “capacidade de 
download” (esfera do consumo). Mas parte da oferta (blogsfera, MySpace, Twiter etc.) sugere que a demanda dos que alme-
jam emancipação pode ser o desenvolvimento da “capacidade de upload”. A responsabilidade por “resolver” tal situação 
não pode ser atribuída exclusivamente à escola, à educação escolar e ao professor. Mas esses lugares e pessoas precisam 
investir na criação de novas formas de leitura e de escritura dessa realidade.
PALAVRAS-CHAVE: MIDIAS DIGITAIS, TV POR IP, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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TÍTULO: DISCURSOS DE ASTROBOY: DISCURSOS DE ASTROBOY: MEMÓRIA E CORPO 
INORGÂNICO 
AUTOR(ES): HERTEZ WENDEL DE CAMARGO, CELSO MOREIRA DE MATTOS 
RESUMO: A proposta deste artigo é analisar como o desenho animado Astroboy pode ser utilizado em sala de aula. Para 
isto, partiu-se de um referencial teórico sobre mídia e educação, com ênfase no poder de sedução da linguagem televisual e 
da nova cultura oral. O desenho animado pode ser visto de diversas formas: como artes visuais, sua estética e técnica podem 
ser o mote para uma aula sobre a história da arte. Como produto cultural, sua interfaces com a literatura, o cinema e as 
histórias em quadrinhos fornecem um rico material a ser explorado na área de mídia-educação. No caso de Astroboy, este 
trabalho propõe uma leitura sobre memória, tecnologia e o pós-orgânico como uma das formas de uso deste desenho com 
recurso pedagógico para discutir temas relevantes e presentes na sociedade contemporânea. É importante ressaltar que este 
desenho, como qualquer outro produto midiático, permite várias leituras. Entretanto, nossa proposta é fazer uma análise 
destacando aspectos discursivos de Astroboy que consideramos pertinentes a uma época em que a tecnociência ganha 
espaço na mídia e exerce fascínio sobre os jovens. A escolha do desenho animado se justifica por ser um dos produtos da 
cultura pouco valorizados pelos educadores, apesar de estar muito presente na televisão e na vida cotidiana especialmente 
das crianças. Outro objetivo deste estudo é mostrar que por trás da aparente inocência do desenho animado podem-se 
esconder questionamentos que desafiam a nossa compreensão do mundo. É a partir desta e de outras leituras que vamos 
possibilitar uma visão mais crítica e educativa dos produtos midiáticos. 
PALAVRAS-CHAVE: DESENHO ANIMADO, EDUCAÇÃO, MÍDIA 

TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO TERMO TECNOLOGIA NOS PCNEM
AUTOR(ES): ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ROSSINI 
RESUMO: Este trabalho se insere na pesquisa Os significados do termo tecnologia nos PCNEM (Parâmetros Curricula-
res Nacionais para o Ensino Médio), desenvolvido na Unesp de Rio Claro sob orientação da Professora Doutora Márcia 
Reami Pechula. Nas primeiras leituras desse documento, já foi possível apontar alguns indícios dos pressupostos presentes 
de maneira intrínseca ao termo tecnologia nos PCEM, tais como a técnica, a linguagem e características socioculturais. 
Investigando alguns desses significados pertinentes, foi possível assemelhar o termo tecnologia dos PCNEM ao que mui-
tos autores chamam de midiatização ou médium, ou seja, predicados da linguagem inseridos na mídia. Isso foi possível 
porque para alguns autores (Sodré, 2002, Silverstone, 2002, Santaella, 1996, Belloni, 2001) existe a idéia de que mídia não 
é só a técnica, ou instrumento, mas que ela acopla essa definição técnica ao campo comunicacional, pois a mídia foi e é 
produzida socialmente e, assim, não é considerada, por esses autores, apenas como uma visão técnica. Essa diferenciação 
da técnica pode ser percebida nos PCNEM de ciências humanas, quando os elaboradores desse documento propõem o 
questionamento do uso da tecnologia, suas implicações na sociedade, sua interferência no ensino e suas conseqüências para 
o grupo humano que vive num meio permeado pelas tecnologias. Dessa maneira, a presente pesquisa se propõe a procurar 
os fundamentos epistemológicos de um termo como a tecnologia, baseando-se nas propostas e significados intrínsecos 
aos PCNEM. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, TECNOLOGIA, PCNEM 

TÍTULO: NAVEGAR NOS MARES DA BLOGOSFERA É PRECISO: TEXTOS, CONTEXTOS E 
INTERTEXTOS DO USO DE BLOGUES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): IVANILDO AMARO DE ARAUJO 
RESUMO: Os avanços tecnológicos que vivenciamos neste século XXI impõem uma serie de exigências para a educação 
e, mais detidamente, para a formação de professores, tendo em vista que se faz necessário que o docente as domine e as uti-
lize com a intenção de ampliar o arcabouço de recursos linguísticos e cognitivos rumo ao desenvolvimento das aprendiza-
gens dos alunos. Muitos acreditavam que a inserção de novas tecnologias reduziria os processos de leitura e escrita. Temos 
visto, entretanto, um movimento contrário. Elas invadem nosso cotidiano e, mesmo que ainda não estejam plenamente 
presentes em nossas escolas públicas, é crucial que nossos professores sejam formados para lidar com essas inovações tec-
nológicas. O objetivo da comunicação é apresentar uma experiência de formação de professores da Faculdade de Educação 
da Baixada Fluminense, unidade da UERJ em Duque de Caxias-RJ, no contexto da disciplina Tendências Atuais do Ensino 
de Língua Portuguesa em que o blog está sendo utilizado com o objetivo de levar os graduandos do curso de Pedagogia 
a manusear múltiplas ferramentas tecnológicas, proporcionando a expressão linguagens diferenciadas e a evidência de 
aprendizagens múltiplas; relacionar a integração entre teoria e prática no âmbito do ensino da língua materna; evidenciar 
processos de aprendizagem relativos aos conhecimentos específicos da disciplina Tendências Atuais do Ensino de Língua 
Portuguesa–Educação Infantil; sistematizar as produções para evidenciar os progressos nas aprendizagens, articulada com 
a prática cotidiana da escola. No contexto da sociedade da informação, torna-se relevante formar os professores para que 
possam dominar as novas tecnologias da informação e comunicação, ou seja, as mídias, a fim de utilizá-las na escola de for-
ma criativa, crítica e competente. Este texto objetiva, portanto, refletir sobre as inter-relações entre formação de professores 
e as mídias, por meio da utilização dos blogs, discutindo seus textos, contextos e intertextos no mundo da blogosfera. 
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
MÍDIAS 

TÍTULO: LEITURA LITERÁRIA E JORNALÍSTICA NO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO 
LEITOR 
AUTOR(ES): IVANIR MACIEL ORTIZ 
RESUMO: Este texto se propõe a analisar o processo de constituição do leitor na relação com a leitura literária “As aven-
turas de Pinóquio” e a leitura de charges sobre fatos políticos. A leitura de um capítulo da história por dia revelou que a 
recepção e escuta dos alunos surpreendia, o que provavelmente foi possibilitado pela riqueza textual da narrativa literária. 
Durante a leitura do livro, o “Jornal de Santa Catarina”, disponível ao público leitor do Estado, publicou uma charge com 
o personagem Pinóquio. Foi proposto aos alunos a leitura da imagem esboçada na charge para que estabelecessem possí-
veis relações com o texto literário. Motivados com a leitura da realidade, entremeada com a leitura do texto, os alunos se 
sentiram mobilizados a objetivar artisticamente suas reflexões: criaram charges e textos que justificavam a própria criação. 
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O texto literário e o texto jornalístico desvelaram a leitura do contexto social. A experiência ocorreu em 2005 entre uma 
professora e seus alunos da 1ª série do ensino básico de uma escola pública. Passados três anos, reuniu-se esses alunos com 
o propósito de revisitarem o material documental referente ao trabalho, bem como suas falas atuais sobre o mesmo. Os 
dados foram analisados a partir dos referenciais de Lev S. Vygotski e Mikhail Bakhtin. Diante destas análises conclui-se que 
a leitura da palavra, da imagem e da realidade constituiu leitores da arte contextualizados pela realidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR, LITERATURA INFANTIL, CHARGES POLÍTICAS 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: TVS REGIONAIS: UMA LEITURA DA PROGRAMAÇÃO FEITA POR GRUPOS DA TERCEIRA 
IDADE 
AUTOR(ES): IVETE CARDOSO DO CARMO ROLDÃO 
RESUMO: No Brasil, é pequena a participação da sociedade em iniciativas que acompanhem e fiscalizem a programação 
das emissoras de Televisão. Isso ocorre pela falta de discussão da mídia em espaços nos quais ela poderia ocorrer, como 
as igrejas, escolas, sindicatos e associações comunitárias em geral. Por outro lado, o mercado publicitário é dominado pela 
televisão aberta e as TVs regionais também são regidas pela lógica mercadológica, interessando, portanto, ter um amplo ter-
ritório de abrangência para a comercialização de seus programas. Sem perder de vista esta lógica própria da nossa sociedade, 
busca-se questionar neste trabalho a possibilidade de se fazer uma TV regional que possa estar mais próxima da comunida-
de, já que a concessão de uma emissora deve ser considerada um bem público. Tal estudo parte do princípio defendido por 
Silverstone (2002) de que nós, pesquisadores da área de comunicação, precisamos romper a fronteira que separa a academia 
do mundo concreto. Assim, a proposta é verificar, utilizando-se da técnica de grupos focais (CRUZ NETO, 2002), com 
dois grupos de terceira idade, formados por pessoas que já participam das atividades de Extensão desenvolvidas pela PUC-
Campinas, em que medida o projeto de programação das emissoras de TV regionais atende aos interesses desses cidadãos. 
Essa técnica permite trabalhar com a leitura e reflexão expressa através da fala. Os participantes apresentam e debatem suas 
impressões sobre o tema em curso, a partir de um roteiro organizado. As três emissoras de TV regionais com concessão 
registrada em Campinas e retransmissoras de redes nacionais são a EPTV (afiliada da Rede Globo), a TV Brasil (afiliada 
do SBT) e a TV Bandeirantes de Campinas. A realização dos grupos focais possibilitou elaborar uma reflexão acerca da 
relação dessas emissoras de TV regionais com um setor importante da comunidade, que é a terceira idade. Palavras chave: 
televisão, cidadania , programação. 
PALAVRAS-CHAVE: TELEVISÃO, CIDADANIA, PROGRAMAÇÃO 

TÍTULO: LEITURAS DE ROMANCES NA REDE
AUTOR(ES): IZA TEREZINHA GONÇALVES QUELHAS, GABRIEL DA MATTA 
RESUMO: LEITURAS DE ROMANCES NA REDE Iza Quelhas (Prof.Adjunto, FFP-UERJ) Gabriel da Matta (Bolsis-
ta PIBIC-UERJ, graduando Letras FFP-UERJ) Nosso trabalho compreende o caráter radicalmente enunciativo da lingua-
gem, na via dos estudos da Sociocrítica, em que o dito e o dizer, o texto e o contexto são indissociáveis (MAINGUENEAU, 
2001, p. 16). Trata-se do que C.Duchet define como uma “poética da socialidade” (Idem); conjunto de mediações que “per-
mitem pensar qualquer texto, qualquer sistema discursivo como objeto social, sem, contudo conduzi-lo ao ‘reflexo’ (...)” (R. 
Robin; M. Angenot apud MAINGUENEAU, 2001). Não se trata de uma sociologia da recepção do texto literário, mas sim 
da socialização (interação, comentários e sugestões de leituras, por ex.) de textos literários, tendo como veículo a internet 
e as comunidades virtuais. Uma das marcas do atual momento investigativo é o de nos determos nas leituras realizadas e 
comentadas em sites específicos na internet, em torno de autores ou de leituras de romances, por exemplo. Nossa comu-
nicação focalizará, no contexto das comunidades virtuais e da rede (LÉVY, 1999): a) identificar a dinâmica do processo de 
recepção, leitura e apropriação; os efeitos do texto produzidos no leitor (ISER, 1996, 1999; CHARTIER, 1996, 2001), seu 
aspecto multidimensional (a elocução, a cultura, os contextos compartilhados), das práticas de tais leitores; compreensão 
do processo - marcas de continuidade e de rupturas - com um modo de ler internalizado (desde o aprendizado escolar?); 
b) avaliar se tais leituras possibilitam formas de sociabilidade, de autoconhecimento e de felicidade interativa, no êxito de 
processos de compreensão e colaboração. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , INTERAÇÃO , CULTURA ESCRITA 

TÍTULO: A LEITURA EM SALA DE AULA DO GÊNERO MANUAL DE INSTRUÇÃO ON-LINE E 
IMPRESSO.
AUTOR(ES): JACYANA MARIA ARAGÃO MARTINS DA COSTA, DANIELA DA SILVA SANTOS 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta discursiva de leitura do gênero manual de 
instrução on-line e impresso em sala de aula. Nesse sentido, a pesquisa embasa-se nas postulações de Cardoso (1999), por 
indicar os elementos indispensáveis ao discurso, levando em consideração o sujeito enunciador. Fundamenta-se ainda em 
Lopes-Rossi (2006) e Motta-Roth (2006), autoras que abordam gêneros textuais e sua eficácia no ensino de leitura em sala 
de aula, proporcionando ao professor a reflexão sobre sua prática pedagógica, mostrando que é possível adequá-la para um 
melhor ensino-aprendizagem. Partindo desses pressupostos, são observadas as condições de produção do discurso de cada 
texto, estabelecendo-se um comparativo entre os manuais, nos seus aspectos composicionais em função dos seus aspectos 
discursivos. Dessa análise, é possível constatar que os manuais de instrução selecionados apresentam estruturas com cate-
gorias similares, são topicalizados e possuem uma linguagem caracterizada por termos técnicos. Contudo, os locutores, os 
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interlocutores e o contexto de circulação se diferem. Além disso, o manual on-line admite uma interação com o interlocutor 
que o impresso não permite. Assim, com base em tais análises, busca-se apresentar uma proposta de atividade de leitura 
que permita ao aluno atentar para os aspectos estudados, oferecendo, desse modo, subsídios aos professores para o fazer 
pedagógico em sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, CONDIÇõES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO, LEITURA 

TÍTULO: O CINEMA EM SALA DE AULA: ENTRETENIMENTO PASSIVO OU DIFUSÃO DE IDÉIAS
AUTOR(ES): JAIDER FERNANDES REIS 
RESUMO: Este artigo tem por objetivo tecer algumas considerações sobre o uso do cinema em sala de aula. A 
leitura de textos audiovisuais requer a aproximação de um conjunto de conhecimentos complexos e abrangentes 
sobre diferentes abordagens analíticas, além da necessidade de conhecimentos prévios sobre a linguagem fílmica, 
seus gêneros, sua história, técnicas e meios de produção. Então como lidar com o cinema sem que ele resulte em 
entretenimento passivo? E como transformá-lo em um difusor de idéias? Sabe-se que o cinema é uma ferramenta 
muito utilizada por vários educadores no ambiente escolar, em diversas disciplinas, mas nem sempre esse recurso 
pedagógico é usado de forma a conseguir resultados eficientes. Desde sua origem, o cinema compreende uma in-
finidade de temas registrados por meio da imagem em movimento, por isso não há nenhuma novidade em afirmar 
que a sétima arte é mais do que um objeto estético, já que suas especificidades o transformam em uma linguagem de 
formação. A linguagem audiovisual exige diversas habilidades do aluno e a elaboração de uma boa estratégia de leitura 
por parte do professor. Sendo assim, é preciso que o educador repense seus procedimentos ao utilizar o cinema em 
sala de aula, pois seu uso como prática educativa desenvolve a leitura crítica não só das temáticas abordadas pelos 
filmes, mas também dos recursos visuais que o circundam.
PALAVRAS-CHAVE: CINEMA , LEITURA, LINGUAGEM 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DISCURSIVAS: O PERFIL DO NOVO HOMEM
AUTOR(ES): JANAÍNA FERNANDES POSSATI 
RESUMO: Antigamente, quando se falava em gênero masculino e feminino, o que vinha à mente das pessoas era a 
imagem tradicional de homens e mulheres e a eterna disputa entre os dois sexos. Com o passar dos anos, essa imagem 
que aprisionava ambos foi se transformando de acordo com as mudanças históricas, sociais e culturais, deixando para 
trás conceitos ultrapassados como a questão do “sexo frágil“ e a famosa “guerra dos sexos“. A mulher destacou-se e o 
homem também iniciou a busca por uma nova identidade. Hoje, a vaidade masculina e a aparição de diferentes tipos de 
homens mudam o foco das representações, sobretudo no discurso midiático. Pesquisas recentes tentam decifrar a nova 
identidade dos representantes do masculino e as formas como a sociedade contemporânea vê as alterações em relação 
aos conceitos tradicionais. Este trabalho analisa o perfil do novo homem, retratado cada vez mais pela mídia mundial. 
Verifica, sob o suporte técnico da Análise do Discurso de linha francesa, como a questão da vaidade masculina, antes 
negada e desprezada, tornou-se um ponto crucial quando o assunto é o bem-estar do homem moderno. Por meio da 
análise de anúncios publicitários publicados na revista “Men’s Health“, de 2007 a 2008, investigou-se como os recursos 
lingüísticos e a imagem visual retratam os homens da atualidade, relacionando-os às mulheres e à maneira como ambos 
são mostrados no discurso publicitário.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, GÊNERO, MASCULINO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: HABILIDADES DE LEITURA E NOVAS TECNOLOGIAS AUDIOVISUAIS
AUTOR(ES): JEOSAFÁ FERNANDEZ GONÇALVEDS 
RESUMO: No mundo atual, os parâmetros da globalização têm a pretensão de moldar as normas do viver e do convi-
ver das sociedades, com propósito de uma interação mundial bastante particular e cujos efeitos vamos conhecendo mais 
ampla e profundamente nestes anos 2000. Parte essencial dessa mundialização, as novas tecnologias da comunicação, 
propiciadoras de acesso imediato às informações e ao entretenimento numa abundância nunca suspeitada, exercem papel 
predominante nessa instantânea interação, ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. Todavia, essa interação tem sido feita 
no mais das vezes sob expectativas de sérios prejuízos para experiências essenciais ao espírito humano em âmbitos locais, 
comunitários, nacionais e mesmo globais, do que tem resultado, para estes lados do Ocidente, uma padronização cultural 
emprobrecedora, orientada para o consumismo desenfreado, alienado e anulador de identidades legítimas, de diversidades 
sociais, culturais e simbólicas e, no limite, de direitos fundamentais da cidadania. Em Confissões de Minas (Andrade, Carlos 
Drummond de. Col. Joaquim Nabuco. Dir. Álvaro Lins. 1 ed. Rio de Janeiro. Ed. América, 1944.) um Drummond ainda 
moço, algo irônico e ressentido, acusa o surgimento do cinema como razão do desaparecimento de grupos amadores de 
teatro de Itabira, não sem antes sugerir seu amor de fã por Greta Garbo – em seu último livro o poeta retorna a esse amor 
sem qualquer complexo de culpa. Mas o cinema não extinguiu o teatro (o mesmo se disse da tevê em relação a ele) e se este 
último enfrenta crises permanentes no Brasil, tanto quanto, a bem da verdade, toda produção cultural brasileira, isso tem 
mais a ver com a dinâmica do próprio setor e suas relações com a sociedade e com o Estado do que com qualquer suposta 
concorrência predatória entre artes e mídias. 
PALAVRAS-CHAVE: HABILIDADES DE LEITURA, LEITURA E AUDIOVISUAL, AUDIOVISUAL E PROCESSOS DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM 
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TÍTULO: POSIÇõES DISCURSIVAS: UMA ANÁLISE SOBRE AS REPRESENTAÇõES DO NORDESTINO 
NA REVISTA VEJA EM CONTASTE COM O DISCURSO POPULAR DE PATATIVA DO ASSARÉ.
AUTOR(ES): JÉSSICA JULIANA RUFINO 
RESUMO: Este trabalho, que se inscreve no projeto “O domínio textual em atividades de análise lingüística, leitura e 
produção escrita”, sob coordenação da profa. Regina Célia de Carvalho Paschoal Lima, UNIFEOB, examina os textos 
“Nordestino sim, nordestinado não”, do repentista e cordelista Patativa do Assaré, e “Reféns do assistencialismo”, publi-
cado pela Revista Veja, em 16 de agosto de 2006, pág. 60-1, com o objetivo de detectar as posições discursivas em que se 
encontram os enunciadores de ambos os textos através da imagem que tecem do povo nordestino. 
Com base na teoria de Análise do Discurso de filiação francesa, sobretudo dos autores M. Foucault e M. Pêcheux, aplica os 
conceitos enunciado/ enunciação, condições de produção, esquecimento, relações de força, relações de sentido, antecipa-
ção, formações imaginárias, formações discursivas, ideologia e sujeito. E através desses conceitos revela que, como afirma 
Foucault (1998), aquilo que é novo não está no que é dito, mas no acontecimento a sua volta, pois através do contraste entre 
o discurso da mídia, revista Veja, e do povo, Patativa do Assaré, encontramos vestígios do já-dito naquilo que está sendo 
pronunciado, ou seja, a palavra nordestino não é nova, faz parte da memória discursiva dos sujeitos, porém as inúmeras 
significações dadas a ela são decorrentes das situações de enunciação em que a mesma é utilizada. Os resultados obtidos 
são contrastados e suas proximidades e diferenças são apontadas e discutidas, descrevendo-se os dois tipos de imagens 
discursivas do nordestino inscritas no enunciado de Patativa do Assaré, e confrontando-as com a imagem negativa do povo 
do nordeste criada na publicação da Revista Veja. 
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DO DISCURSO, IMAGEM DISCURSIVA DO NORDESTINO, POSIÇõES 
DISCURSIVAS 

TÍTULO: GÊNEROS TEXTUAIS: A CONTRIBUIÇÃO DO TEXTO JORNALÍSTICO, PARA O ENSINO 
DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXUAL.
AUTOR(ES): JOANA DARC DE OLIVEIRA CANÔNICO 
RESUMO: Joana D’arc de Oliveira Canônico Faetec: Fundação de Apoio à Escola Técnica/RJ O presente trabalho tem 
por fim a análise de textos jornalísticos, considerando-os partes integrantes do discurso jornalístico, em que diferentes 
modelos discursivos são organizados, para satisfazer os objetivos comunicacionais do jornal. O jornal escrito trabalha com 
diferentes gêneros e tipos de textos, o que o torna material exemplar, para a concretização de teorias textuais, ensinadas em 
aulas de redação. Além disso, por ser um modelo de texto do presente, possibilita o ensino da língua em funcionamento. O 
trabalho será dividido em duas etapas: na primeira, pretende-se discutir a diferença entre tipologia e gênero textual, assim 
como o conceito de domínio discursivo, tendo como referência a posição defendida por Marcuschi em Gêneros textuais: 
definição e funcionalidade, in: Gêneros Textuais e Ensino/Lucerna/2002. Em seguida, abordaremos o texto jornalístico 
e suas caracteríssticas de linguagem; o gênero jornalístico; o jornal e os diferentes tipos de textos. Na segunda parte do 
trabalho, aplicaremos a teoria abordada em modelos de textos jornalísticos. Objetiva-se, com o estudo, apresentar a visão 
de Marcuschi sobre a controversa questão da tipologia e gêneros textuais e demonstrar as especificidades de linguagem e 
diversidade de gêneros e tipologias com que trabalha o jornal escrito. A intenção final é oferecer subsídio para o ensino de 
leitura e produção textual, em sala de aula, visto que ensinar a ler e escrever deve ser prioridade das aulas de Português.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, TEXTO JORNALÍSTICO, LEITURA 

TÍTULO: IDENTIDADES JUVENIS E CIBERCULTURA
AUTOR(ES): JOÃO PAULO POOLI, EDGAR ROBERTO KIRCHOF 
RESUMO: O artigo consiste na análise de textos de redação sobre o tema “Internet”, produzidos por alunos vinculados 
ao projeto Cursos Populares ENEM, na cidade de Canoas, RS, realizado pela PRODIC (Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Comunitário da ULBRA), no segundo semestre de 2007. Tais redações constituem um corpus privilegiado 
para analisar a maneira como as identidades juvenis, na contemporaneidade, são constituídas também a partir do uso de tec-
nologias digitais. As redações aqui analisadas são compreendidas como “sistemas de representação” específicos, capazes de 
revelar alguns modos como os jovens compreendem as transformações por que passa a sua própria identidade, na medida 
em que se inserem na cibercultura. Em outros termos, a análise das redações da prova simulada do ENEM sobre a questão 
da Internet permite perceber a maneira como um grupo juvenil específico de periferia urbana tem se apropriado (ou não) 
da tecnologia digital, bem como a maneira como esse mesmo grupo tem se apropriado dos discursos que circulam em 
torno dessa tecnologia. Tomando como fundamento teórico os Estudos Culturais, o artigo inicia discutindo os conceitos 
de identidade, cibercultura e educação, para, em seguida, analisar o modo como as redações permitem perceber a maneira 
como a formação de novas identidades juvenis está associada à cibercultura. Nesse contexto, são utilizados, entre outros, 
autores como Stuart Hall, Pierre Levy, Kathrin Woodward, Nestor Canclini e Roger Chartier. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADES, JUVENTUDE, CIBERCULTURA 

TÍTULO: TECNOLOGIAS E MÍDIAS INTERATIVAS NA ESCOLA: REFLEXÃO-FORMAÇÃO-AÇÃO 
DE PROFESSORES
AUTOR(ES): JOÃO VILHETE VIEGAS D’ABREU 
RESUMO: As tecnologias interativas tanto quanto as mídias digitais são, na maioria das vezes, objetos de consumo e 
não de uso pedagógico-educacional. Essa situação se agrava quando se trata de ensino público no qual, vias de regra, os 
alunos oriundos da camada social menos favorecida têm mais dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos digitais. Este 
trabalho orienta-se pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa, denominado Tecnologias e Mídias Interativas na 
Escola – TIME, em curso, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de São Paulo – FAPESP, integrando 
o Núcleo de Informática Aplicada à Educação – NIED/UNICAMP e escolas públicas do Município de Hortolândia – SP. 
No trabalho em questão, os sujeitos de pesquisa são professoras e suas práticas de apropriação e compartilhamento de seus 
saberes, no uso de recursos midiáticos, junto aos alunos do ensino fundamental I. O objeto de estudo é a formação-na-ação 
das professoras que se deu em 03 instantes diferentes. O primeiro, no momento de implantação do projeto nas escolas 
em 2007, formação realizada somente pelos pesquisadores da universidade. O segundo, realizado no início do ano letivo 
de 2008, quando novas professoras foram integradas ao projeto em função da desistência de outras. Nessa fase, algumas 
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professoras que iniciaram o projeto em 2007 já atuaram como auxiliares no processo de formação de suas colegas. E, o ter-
ceiro, em 2009, quando seis novas professoras integraram o projeto, sendo formadas por duas colegas que permaneceram 
desde o início do mesmo. A formação destas tem sido um processo cíclico incremental no qual se pode perceber aprimora-
mento, confiança e melhoria na forma de atuar. Diversas atividades como pequenos documentários em CD e DVD, foram 
desenvolvidos pelas professoras junto a comunidade, focando questões ambientais, poluição, desenvolvimento sustentável 
e cidadania, dentre outros temas atuais, motivos de preocupação da sociedade como um todo. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES, MÍDIAS, FORMAÇÃO-NA-AÇÃO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: CONSIDERAÇõES SOBRE OS EFEITOS DE SENTIDO DA FOTOGRAFIA NAS PÁGINAS 
DO BRASIL DE FATO
AUTOR(ES): JONATHAN RAPHAEL BERTASSI DA SILVA 
RESUMO: Neste trabalho, buscamos refletir sobre a fotografia jornalística e o modo como ela faz circular efeitos de 
sentido nas marcas ideológicas de enquadramento, luz, ângulo, plano da imagem. Observamos que o registro imagético, ao 
ser construído de uma forma, silencia outras possibilidades de documentar e preservar o referente em um movimento que 
instala certos efeitos de sentido em detrimento de outros. Partimos, para realizar as análises e o desenvolvimento teórico, 
dos conceitos da Análise do Discurso de matriz francesa, bem como teóricos da fotografia, levando em conta os estudos 
sobre a imagem fotográfica e suas particularidades na circulação de sentidos, sua composição e estrutura em ângulos, 
enquadramentos, planos e outros recursos que o olho humano, via de regra, não teria como perceber e que têm papel fun-
damental na emergência de certo modo de ver e se deixar ver o objeto, a realidade, enfim, para desvendar o acontecimento 
espetacular e a onipresença do discurso não-verbal na mídia, na qual o papel da fotografia abala a noção entre “realidade” 
e “realismo”. Não obstante, intentamos ponderar como a imprensa, inclusive a alternativa, instala efeitos de sentido e faz 
parecer natural certa formação discursiva através da ideologia presente nas fotos. Os recortes analisados são fotografias e 
legendas provenientes do jornal Brasil de Fato, que circularam entre meados de 2005 e julho de 2006.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, IDEOLOGIA, FOTOJORNALISMO 

TÍTULO: RÁDIO E EDUCAÇÃO: CRIANÇAS OUVINTES E LEITORAS DE PROCESSOS 
MIDIÁTICOS
AUTOR(ES): JOSEMIR ALMEIDA BARROS 
RESUMO: Propomos aqui uma reflexão sobre as possíveis leituras de programas radiofônicos produzidos para crianças 
e em alguns momentos com a participação de crianças, isto é, sobre novas discursividades e aspectos do ouvir e do ler 
processos midiáticos na contemporaneidade. Além da palavra escrita, a palavra falada também carrega suas peculiaridades 
e em programas radiofônicos infantis percebemos as possibilidades de novas leituras de tais produtos midiáticos que são 
posto em circulação pelas “ondas do ar”. As informações circulantes pelos meios de comunicação de massa e, em especí-
fico, pelo rádio, podem apresentar algum tipo de sentido para as crianças, no processo de ensino e aprendizagem. Algumas 
práticas pedagógicas, entretanto, podem demonstrar que, estando basicamente vinculadas à cultura da escrita, impedem 
a constituição ou a ampliação de redes de sentidos e significados que se estabelecem no convívio diário dos sujeitos com 
as diversas mídias da contemporaneidade, dificultando, assim, diálogos e/ou leituras de sons resultantes de processos da 
radiodifusão. Práticas escolares enfocadas na radiodifusão podem trazer novas perspectivas para a construção de sentidos, 
novas leituras que também perpassam pelas questões educacionais, midiáticas, culturais e cotidianas que viabilizem o me-
lhor entendimento e amplitude da cidadania, do direito de ter direitos. Reforçamos, assim, a importância das interfaces da 
educação com as mídias e do ler as diversas linguagens midiáticas em constante circulação. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, RÁDIO, INFÂNCIA 

TÍTULO: PRÁXIS HIPERMIDIÁTICAS DE LEITURA: NOVAS CONCEPÇõES DE TEXTO E DE 
LEITURA NA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
AUTOR(ES): JOSÉ AUGUSTO DE ABREU NASCIMENTO 
RESUMO: Utilizando como quadro teórico-metodológico os Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, 
o presente trabalho estuda a relação entre literatura e sociedade no que concerne à influência das novas mídias (hipermídia) 
na literatura infantil/juvenil no Brasil. Ele é fruto dos estudos do autor no decorrer de seu Mestrado em Letras (FFLCH/
USP) e como pesquisador do grupo de pesquisa Litaratura Infantil e Sociedade (pela mesma instituição), bem como da 
sua experiência como editor de literatura infantil/juvenil. O objetivo é mostrar a evidenciação, na literatura infantil/juvenil 
contemporânea, de novas práticas textuais e de leitura decorrentes do surgimento dos suportes digitais hipermidiáticos. A 
relação entre práticas textuais, suportes para os textos e práticas de leitura é evidente ao longo da história. Com o advento da 
computação e da internet, surgem novos suportes com características que têm modificado as práticas textuais e de leitura. 
A partir das obras ‘A interminável Chapeuzinho’ (de Angela Lago, em suporte digital) e ‘Todos contra D@nte’ (de Luis 
Dill, em suporte impresso) verificam-se novas configurações (típicas dos textos hipermidiáticos) nos textos para crianças e 
adolescentes, como hipertextualidade, diálogo intercódigos, simulação de interfaces da internet e interatividade. Reconhe-
cendo a existência dessas transformações, torna-se fundamental repensar os conceitos de leitura, de texto e de literatura 
(bem como o seu papel na sociedade contemporânea), a fim de que o ensino fundamental possa fornecer aos leitores do 
século XXI subsídios relevantes e significativos para sua formação.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁXIS DE LEITURA, SUPORTES TEXTUAIS, LITERATURA INFANTIL 
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TÍTULO: LETRAMENTO EM MARKETING PARA A FORMAÇÃO DE CONSUMIDORES CRÍTICOS: 
ASPECTOS CONTEXTUAIS
AUTOR(ES): JÔNIO MACHADO BETHÔNICO, ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA FRADE 
RESUMO: Inicialmente, propõe-se uma ampla contextualização do mercado, enfatizando aspectos relacionados à globaliza-
ção, à política econômica neoliberal e à conseqüente ampliação da atuação das empresas. Em torno deste último assunto, serão 
caracterizadas as atuais ações de comunicação de marketing, que despontaram como o discurso global de organização social, 
servindo-se de uma multiplicidade de peças, linguagens, canais e conteúdos que agem de modo sinérgico nos mais diversos 
espaços sociais. Nesse sentido, tratar da configuração dos meios de comunicação de massa torna-se necessário, pois atualmente 
eles interferem de modo decisivo na ampliação do nível e intensidade das atividades de consumo. Esses veículos, simultanea-
mente fundindo-se em grandes corporações e agindo de modo cada vez mais segmentado, tornaram-se um ambiente muito 
propício para concretizar e dar visibilidade às estratégias das empresas, mesclando informação, entretenimento e ações comer-
ciais. Após abordar as crianças como consumidoras, o artigo tratará das fortes repercussões deste contexto econômico, social 
e midiático na esfera educacional. Serão caracterizadas algumas ações atuais voltadas para educação para a mídia, enfatizando 
a seguir a necessidade de mudança de abordagem dessas práticas, indo além de veículos ou linguagens específicas, de modo a 
contribuir para o “letramento em marketing”. Essa nova perspectiva faz-se pertinente devido à urgência em se criar as condi-
ções para a construção de consumidores críticos, capazes de compreender as estratégias e artifícios persuasivos das modernas 
campanhas comerciais e ter consciência das suas próprias motivações e desejos de consumo. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTEXTO MERCADOLÓGICO E MIDIÁTICO, MARKETING INFANTIL, LETRAMENTO 

TÍTULO: O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO NA CRIANÇA - UMA LEITURA DE IMAGENS 
AUDIOVISUAIS
AUTOR(ES): JULIANA BOZA 
RESUMO: Esta comunicação é referente a um projeto gerado na disciplina Psicologia da Educação Infantil, realizada 
no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual Paulista – UNESP – campus de Rio Claro, cujo 
objetivo foi analisar o processo de significação na criança a partir da leitura de imagens audiovisuais. Para a realização da 
pesquisa, foi feito um estudo com crianças da faixa etária de 4 anos em que se procurou, a partir da proposição de imagens 
e sons, verificar e analisar os diferentes tipos de significação que as crianças davam aos clipes musicais apresentados durante 
o projeto. A análise desse processo foi realizada por meio de desenhos feitos pelos participantes, bem como entrevistas 
ao término de cada clipe assitido, focando assim, como um diferente tipo de linguagem (audiovisual), pode influenciar 
as práticas de leitura (vídeos) e escrita (desenhos). O referencial norteador desse estudo foi a teoria Histórico-Cultural, 
sendo Vygotsky o seu principal representante. É importante ressaltar que a escolha dos clipes audiovisuais fazem parte da 
realidade dos educandos, respeitando a faixa etária do participante. Assim, esta pesquisa nos provoca uma reflexão sobre 
a influência da imagem e do som na facilitação de interpretações de diversificados tipos de textos, nos proporcionando a 
produção de novos olhares para a questão das relações de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, LEITURA, LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: A QUESTÃO DA LEITURA NA SOCEIDADE DA INFORMAÇÃO
AUTOR(ES): JULIANA ORMASTRONI DE CARVALHO SANTOS 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar parte da pesquisa realizada num curso de Mestrado em Educação, 
na qual se analisaram algumas mudanças nos hábitos e estratégias de leitura na “sociedade da informação“ (CASTELLS, 
1999), caracterizada por enfatizar o papel da informação de maneira mais abrangente, visto que evoca um mundo constru-
ído em torno das tecnologias da informação, da informatização e da infovia, que trazem em si significados implícitos de 
transformções para todos os âmbitos sociais. Tal sociedade organiza-se em torno de um paradigma tecnológico baseado 
nas tecnologias da informação, as quais não se efetivam como centro de conhecimentos e informação, mas se caracterizam 
pela aplicação dos mesmos para gerar conhecimentos e dispositivos de processamento da informação. Nessa sociedade 
de dominação tecnológica, fortemente influenciada pelo discurso midiático e pelos meios de comunicação, observa-se a 
supervalorização da informação, que nao é eleborada em um novo conhecimento, visto que não é acompanhada de análise 
e reflexão. Como bem lembra Sartori (2001), a informação não é conhecimento, ela produz somente noções sobre deter-
minado tema. A pesquisa, realizada com professorandas de um curso de Pedagogia, constata, no discurso dos sujeitos pes-
quisados, a influência de imagens e temas divulgados pela mídia, a preocupação em se manterem informados e a ausência 
de criticidade em relação às informações propagadas pela mídia, fator preocupante quando se considera a superficialidade 
da cultura de massa ao abordar os mais variados temas e assuntos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, INFORMAÇÃO 

TÍTULO: ANÁLISE DA PRIMEIRA PÁGINA DE JORNAIS: UM ESTUDO DIACRÔNICO DOS 
GÊNEROS TEXTUAIS PRESENTES ENTRE OS ANOS DE 1968 A 2008
AUTOR(ES): JURANDIR FEREIRA DIAS JUNIOR 
RESUMO: O trabalho com o jornal em sala de aula tem sido um recurso eficiente e imediato quando se pretende fazer 
com que os alunos tenham em mãos textos do cotidiano. Os gêneros textuais, neste sentido, tornam-se presentes no âmbito 
escolar como objetos de estudo, possibilitando, de modo mais evidente, a compreensão dos discentes acerca do fato de que 
os gêneros são instrumentos para a interação dos indivíduos em sociedade, “são frames para a ação social” (BAZERMAN, 
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2006, p. 23). Além disso, sabemos que, para entender aspectos do contexto sócio-histórico atual, é importante conhecer e 
compreender fatos do passado, a fim de perceber como se deu o processo de transformação dos modus vivendi e operandi 
dos indivíduos. Nesse âmbito, incluem-se as práticas sociais que se dão por meio da linguagem, que se concretizam por 
meio de gêneros textuais, que se transformam, mudam, ganham novas formas de organização, dependendo da função que 
pretendem cumprir, para atender às demandas sociais do presente momento histórico. Assim sendo, procedemos a uma 
análise dos gêneros presentes na primeira capa de dois jornais brasileiros desde 1968 a 2008. No decorrer da pesquisa, per-
cebemos claramente uma mudança não só quantitativa, mas também qualitativa na organização das primeiras páginas dos 
jornais analisados. Acreditamos que isso se deva à influência do contexto sócio-político que viveu o país neste período em 
análise: a ditadura militar e o período pós-ditadura. Este trabalho pretende apresentar, portanto, os resultados em que pro-
curamos verificar as mudanças ocorridas em primeiras capas de jornais dos anos supracitados, com o intuito de evidenciar 
o fato de que os textos produzidos e lidos em sociedade são um reflexo desta. Como base teórica, valemo-nos dos trabalhos 
de Sodré (1999), Bakthin (1979; 2003), Bazerman (2006), Cavalcante (1999) e Antunes (2002; 2009).
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, JORNAL, LÍNGUA PORTUGUESA 

TÍTULO: O CONCEITO DE TECNOLOGIA E TECNOLOGIA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
E ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): JÚNIAS BELMONT ALVES DOS REIS 
RESUMO: O presente artigo apresenta uma concepção de conceito, com uma abordagem sobre a formação de conceito 
segundo Lomônaco. Traz uma síntese das idéias de Piaget e Vygotsky sobre como ocorre a formação de conceito cientifico. 
Apresenta uma breve revisão histórica da evolução da tecnologia, o conceito de tecnologia e de tecnologia educacional. 
Com a criação das salas de tecnologias nas escolas estaduais, surgiu da necessidade de se verificar que conceito de tecnologia 
e tecnologia educacional os estudantes possuem. O objetivo geral da pesquisa é caracterizar os conceitos de tecnologia e 
tecnologia educacional os alunos do ensino médio e graduação possuem, tendo em vista analisar como os estudantes distin-
guem situações em que se utiliza a tecnologia educacional na escola. Foi realizada uma pesquisa com 10 estudantes, sendo 
05 estudantes do 3° ano do Ensino Médio e 05 universitários de graduação em Pedagogia a Distância. Foram aplicadas 
cinco provas clínicas, com duração de quarenta e cinco minutos, com objetivos especificos para analisar que conceito cada 
aluno possui sobre tecnologia e tecnologia educacional. Os resultados mostram que, para os estudantes do ensino médio, 
os conceitos de tecnologia se restringem apenas ao computador, celular, notebook e televisão, ou seja, objetos modernos. 
Todos os alunos avaliados consideram como tecnologia educacional apenas os computadores como instrumento de apoio 
pedagógico, sendo utilizado para ensinar ou realizar pesquisa na internet. Muitos desconsideram os objetos que eram 
utilizados em tempos passados, como, por exemplo, rádio, vitrola, o martelo e a pedra, que são instrumentos tecnológicos 
de cada época. Também não conhecem o processo histórico dos avanços tecnológicos. Os estudantes de graduação em 
Pedagogia caracterizam tecnologia como algo moderno, inovador e que facilita a vida do homem. A maioria dos estudantes 
não associa o rádio, o livro, a caneta, o giz e quadro negro como tecnologia Educacional. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCEITO, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

TÍTULO: OS GÊNEROS NOTÍCIA E REPORTAGEM NOS LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): KARINA MARIA DEZOTTI 
RESUMO: Este trabalho busca analisar as propostas de ensino de gêneros textuais em livros didáticos de Língua Portu-
guesa de Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, indicados pelo PNLEM/2009. Especificamente, analisaremos 
as atividades didáticas propostas ao ensino dos gêneros notícia e reportagem e as respectivas capacidades de linguagem do 
aluno que poderão ser desenvolvidas por meio delas. Para tanto, recorreremos ao suporte teórico-metodológico do Intera-
cionismo Sócio-discursivo (ISD) de J-P Bronckart e as propostas didáticas de Schneuwly e Dolz voltadas ao ensino de gê-
neros na sala de aula. Por meio dos modelos didáticos dos gêneros notícia e reportagem a que chegamos, pudemos sinalizar 
quais capacidades de linguagem vêm sendo mobilizadas nas propostas dos livros e suas implicações para o domínio desses 
gêneros textuais. Assim, constatamos na análise que pouco se possibilita o desenvolvimento de capacidades de linguagem 
do aluno, conseqüentemente, as atividades propostas ao ensino de tais gêneros que circulam socialmente não permitem seu 
domínio. Com este trabalho pensamos contribuir com reflexões em torno do ensino de Língua Portuguesa, por meio dos 
gêneros jornalísticos, tendo como base os livros didáticos dessa etapa da educação, além de contribuir, de algum modo, para 
a melhora da qualidade desses instrumentos de ensino que permeiam o cenário educacional.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS, NOTÍCIA, REPORTAGEM 

TÍTULO: REFLEXõES SOBRE A PEDAGOGIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 
DESTINADOS A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
AUTOR(ES): KÁTIA CILENE BORGES NART, MARCIA REAMI PECHULA 
RESUMO: As tecnologias comunicacionais vêm afetando a forma como o conhecimento é transmitido. Isso indica que a 
escola não é mais o único espaço da transmissão do conhecimento. Os meios de comunicação, por serem transmissores de 
informação, possuem grande prestígio e desempenham, mesmo que não intencionalmente, papel significativo na formação 
intelectual da população, o que não pode mais ser ignorado pelas instituições formais de educação. Além disso, estudos 
mostram-nos que os meios de comunicação, por exercerem tamanha influência na maneira de pensar dos cidadãos, assu-
mem uma função pedagógica de extrema importância, pois são capazes de transformar crenças, valores e comportamentos, 
pois possuem habilidade em “modificar” os significados que as pessoas atribuem às coisas (BORDENAVE, 1982). Como 
afirma Paulo Freire (2007), o cidadão comum “excluído da órbita das decisões, cada vez mais adstritas a pequenas minorias, 
é comandado pelos meios de publicidade, a tal ponto que em nada confia ou acredita, se não ouviu no rádio, na televisão ou 
se não leu nos jornais”. Isso quer dizer que os meios de comunicação tornam-se cada vez mais importantes na tarefa de in-
formar a sociedade geral sobre a atuação da Ciência. O termo divulgação científica é comumente empregado para designar os 
conhecimentos científicos que vão a público, via meios de comunicação, com a finalidade de informar a sociedade geral sobre 
as descobertas e invenções científicas; e, ultimamente, tem adquirido proporções significativas junto ao público consumidor 
de mídias. Direcionado por essas questões, o texto visa à exposição de reflexões em torno da compreensão dos aspectos que 
sustentam, ou melhor, constroem a pedagogia dos meios de comunicação de massa destinados à divulgação científica.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, PEDAGOGIA, MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 17
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O LABORATÓRIO DE 
IMAGEM CINEMA PARAÍSO
AUTOR(ES): KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA, DANIELA NUNES ARAUJO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência formativa do Laboratório de Audiovisual Cinema Pa-
raíso, especialmente voltado para introduzir a linguagem imagética no âmbito da formação de professores de uma universi-
dade pública e a possibilidade de uma educação estética. A proposta atende quatro linhas de atuação: a inclusão do cinema 
como uma expressão cultural com o objetivo de desenvolver o gosto pela arte; a produção de vídeo como instrumento de 
produção e socialização de conhecimentos; a leitura da imagem e a abordagem crítica sobre os meios audiovisuais, com a 
discussão e análise de conteúdos e de seus diferentes códigos comunicacionais. Nesta comunicação, apresentamos dados 
coletados através de questionários e entrevistas realizadas a alunos da faculdade de formação de professores que partici-
param das atividades desenvolvidas neste primeiro ano do projeto, entre elas, as mostras semanais de cinema e a primeira 
oficina de produção de vídeo. Ambas são relativas às duas primeiras linhas de atuação do projeto e pretendemos, a partir 
da análise sobre essa experiência formativa, expor alguns indícios sobre as possibilidades do desenvolvimento de uma for-
mação estética voltada para os cursos de formação de professores, além de discutir o papel da tecnologia no processo de 
mediação da construção das subjetividades contemporâneas e do próprio modelo formativo educacional.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO ESTÉTICA, CINEMA, MÍDIA EDUCAÇÃO 

TÍTULO: COMPREENSÃO, CIRCULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TEXTOS A PARTIR DE LEITURAS 
MIDIÁTICAS 
AUTOR(ES): LAIARA PERIN 
RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa “Leitura e circulação de textos midiáticos por alunos de escola pública”, 
que foi desenvolvida durante o ano de 2008, cujo propósito fundamental é o de mapear como ocorre a circulação e a 
apropriação da imprensa escrita nas escolas da rede Pública do Estado de São Paulo. Nessa frente, durante o ano letivo 
de 2008, alunos eram acompanhados regularmente. A princípio, buscávamos observar como esses alunos enfrentavam a 
leitura do jornal, ou seja, como entendiam a imprensa escrita. A partir dessas respostas, elaborou-se subsídios pedagógicos 
alternativos, com o intuito de despertar o interesse dos alunos por textos midiáticos como um todo, fugindo da leitura 
descompromissada ou somente de aspectos que acreditavam serem mais interessantes. Em uma terceira etapa, buscamos 
rastrear como os alunos entendiam e opinavam sobre a reportagem. Nesse período, buscou-se não apenas ouvi-los, e sim 
que eles criassem textos a partir do que haviam lido. Com isso, o projeto veio enfrentar a idéia tão divulgada em materiais 
didáticos relacionados ao ensino de técnicas textuais como narrativas, descrições, dentre outras. Essas técnicas, na grande 
maioria dos materiais didáticos, aparecem auxiliadas por excertos textuais diversificados, que servem para nortear o rumo 
que o aluno deve seguir na elaboração de um texto com a técnica ensinada. Referido projeto buscou entender como esse 
processo de questionamento era desenvolvido, mas de uma forma diferenciada da oferecida nos livros didáticos em geral, 
pois partia-se não mais de trechos textuais, mas sim de textos integrais do jornal de maior circulação no estado de São 
Paulo: Folha de S. Paulo. Através desses textos ,que poderiam ser lidos diariamente pelos alunos, notávamos como eles 
percebiam os fatos noticiosos, como eles reagiam e se realmente conseguiam opinar, ou seja, se conseguiam acompanhar o 
desenrolar de um determinado caso e expressar opiniões sobre o mesmo. 
PALAVRAS-CHAVE: JORNAL, LEITURA, OPINIÃO 

TÍTULO: DIÁLOGOS DE MÍDIA & EDUCAÇÃO – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA COMO AGENTE 
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
AUTOR(ES): LAURA SELIGMAN, VALQUIRIA MICHELA JOHN 
RESUMO: As transformações que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação - NTIC, impuseram à sociedade 
ainda parecem distantes das práticas escolares. Ancorados em um mundo livresco e afastados dos paradigmas tecnológicos, 
os currículos escolares, bem como seus planos de ensino, preferem ignorar a influência da tecnologia na vida de toda a 
sua comunidade escolar. A oferta de material de apoio para o preparo de aulas que orientem o professor a Educar para os 
Meios e o seu treinamento para esta prática foram os objetivos das ações de extensão que o grupo de pesquisa Monitor de 
Mídia do curso de jornalismo da Univali manteve entre 2007 e 2008. A edição de dez e-cadernos sobre a necessidade de 
educar para a mídia e sobre as características de oito tipos delas, além de sugestões de ações e exercícios a serem levados às 
salas de aula, se complementou com treinamentos de formação continuada de professores na região, no intuito de levar à 
comunidade em que a universidade está inserida, um pouco do conhecimento que ela ajuda a construir. Ler criticamente a 
mídia e capacitar a comunidade para interferir em seu conteúdo são objetivos que podem ser alcançados com a formação 
para a leitura crítica da mídia.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PARA OS MEIOS , NTIC, LEITURA E TECNOLOGIA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO, NOVAS MÍDIAS E ZONAS INTERSTICIAIS: POSSIBILIDADES DE TRANSVER 
O MUNDO ATRAVÉS DO COTIDIANO ESCOLAR
AUTOR(ES): LEANDRO PETARNELLA, ELIETE JUSSARA NOGUEIRA, MARIA LUCIA DE 
AMORIM SOARES 
RESUMO: Partindo do olhar sobre a evolução das mídias e sua íntima relação com as metamorfoses sociais, este trabalho 
tem por objetivo rever as formas nas quais se estabelecem a simbiose entre as novas mídias, a sociedade e a educação formal 
no cotidiano escolar. Para tanto, lembra como a convergência das mídias e das tecnologias a partir dos anos 50 e 60, gestou 
uma cultura midiática através da hibridização de ambos em dados digitais. Transvendo o pensar, desvela como a respectiva 
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convergência em dados digitais faz das mídias não mais a tecnologia responsável pela distribuição e exposição do objeto, mas 
sim a cavidade onde se alicerçam as relações sociais. Delineado pelo conceito de rizoma, trabalhado por Deleuze & Guatari, 
pelo conceito de dromocracia cibercultural, explorado por Trivinho e o conceito de zonas intersticiais esboçado por Santaella, 
discorre sobre as formas pelas quais os meios tecnológicos constituem a sociedade contemporânea. Revela, também, como as 
céleres transformações tecnológicas se traduzem numa dromocracia cibercultural – a exclusão pelo não acompanhamento da 
evolução tecnológica. Os conceitos dos referenciais acima elencados criam o arcabouço vital para a conclusão deste trabalho: 
a inscrição das novas mídias no cotidiano escolar se traduz em uma competência pedagógica e é a partir desta competência 
que os alunos desenvolverão a capacidade de transver o mundo e suas relações sociais. Ainda: é o desenvolvimento de práticas 
sociais críticas e reflexivas, por parte dos sujeitos da educação formal, o grande desafio da educação hodierna, uma vez que a 
inscrição das novas mídias em outros espaços sociais já são incorporadas e atualizadas nas céleres mutações sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, NOVAS MÍDIAS, ZONAS INTERSTICIAIS 

TÍTULO: O TRABALHO ESTRATÉGICO COM A LINGUAGEM EM UMA PROPAGANDA
AUTOR(ES): LEONICE APARECIDA BRAGA HÚNGARO 
RESUMO: Partindo do princípio de que a plasticidade da linguagem permite que ela se adapte aos diferentes objetivos 
dos locutores, e que a mídia impressa, principalmente a propaganda, exige uma elaboração especial da linguagem para 
atingir o(s) objetivos desejado(s), buscamos, neste artigo, evidenciar as estratégias linguísticas, a posição dos locutores, os 
interlocutores virtuais, os interlocutores reais bem como compreender os efeitos de sentidos sutilmente sinalizados na 
materialidade linguística utilizados pela indústria Gradiente como recurso para divulgar e vender seu produto. Sob a luz da 
linguística textual e partindo de uma leitura que não exclui outras possibilidades, visto que, o duplo sentido é da natureza 
da linguagem midiática, utilizamos como objeto de análise uma propaganda da referida indústria, a qual fez parte de uma 
campanha publicitária que antecedeu o período natalino do ano 2000, época em que foi veiculada na revista Veja dos últi-
mos meses do mesmo ano. O resultado da pesquisa revela a tentativa da empresa de, por meio da linguagem verbal e não 
verbal, seduzir, persuadir e ampliar seu público alvo. Entretanto, o suporte de veiculação, revista Veja, e a própria descrição 
do produto delimitam o perfil do consumidor potencial, uma vez que o produto é destinado a um público mais seleto, ou 
com maior poder aquisitivo, tal qual é o publico consumidor da própria revista Veja. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROPAGANDA , PERSUASÃO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 18
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: INTERTEXTUALIDADE INTERGÊNEROS NA PUBLICIDADE
AUTOR(ES): LILIAN DE PINHO BOTELHO 
RESUMO: INTERTEXTUALIDADE INTERGÊNEROS NA PUBLICIDADE Lilian de Pinho BOTELHO PUC/
SP Resumo Existem diversos gêneros textuais que perpassam o nosso cotidiano, inclusive aqueles que compõem os gêne-
ros do domínio publicitário, pois estão ligados às práticas comunicativas e ao poder de persuadir, ou seja, perceber de que 
modo a escolha de um repertório lingüístico e sua organização dentro do texto podem atingir o leitor. Podemos elencar 
alguns aspectos no sentido de objetivar a pesquisa em questão, uma vez que o leitor/escritor pode selecionar seu repertório 
lingüístico a partir de sua intencionalidade ou, ainda, perceber que os aspectos dos gêneros textuais são fatores a serem leva-
dos em consideração durante a produção. Para a pesquisa, foram selecionadas quatro campanhas publicitárias de diferentes 
empresas, na intenção de que o leitor perceba a seleção léxica e a intertextualidade escolhidas para o trabalho. As análises 
foram feitas a partir do contexto da propaganda e do vocabulário de cada uma delas. É importante perceber, de acordo com 
Marcuschi (2005), que os gêneros textuais são rotinas sociais do nosso dia-a-dia, de modo a considerá-los como parte do 
meio social e reflexo dos indivíduos de cada época, pois todo gênero surge e se molda ao momento no qual está inserido. 
Com essa visão, a intertextualidade intergêneros é algo que vem a acrescentar às diversas facetas dos gêneros textuais, que 
adéquam ou se utilizam de outros modelos de gêneros para atingirem a leitura/intencionalidade desejada com cada um. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS , INTERTEXTUALIDADE , INTENCIONALIDADE 

TÍTULO: A TRANSCODIFICAÇÃO DO AUTO DA COMPADECIDA TEATRO PARA A TV E O CINEMA
AUTOR(ES): LILIAN DE SANT’ANNA MAIA 
RESUMO: Partindo dos estudos mais recentes, assentados na teoria norte-americana a respeito da literatura comparada, 
pautado no entrecruzamento da literatura como sistemas semiológicos diversos, tais como o cinema, a pintura, o jornalis-
mo, a arquitetura urbana, a televisão, dentre outros, pretende-se travar um diálogo sobre a transcodificação da literatura, 
sob o gênero de peça teatral, e a transcodificação dela para a televisão e para o cinema. O objeto de discussão será o filme 
“O auto de compadecida” de Ariano Suassuna. Nesta proposta, será relevante abordar alguns aspectos relacionados ao 
discurso, uma vez que, tanto a obra quanto a modalidade cinematográfica e televisiva, versam sobre a construção da ima-
gem a partir do discurso. Para tanto, as teorias de Foucault, Pêcheux, Orlandi, Nagamine, serão imprescindíveis. Outras 
teorias comporão este artigo. Uma delas é a de Brecht, que versa sobre o teatro. Serão discutidos aqui outros meios de 
comunicação de massa, assim como a televisão, que fazem parte da cultura do povo brasileiro. Como cada público recebe a 
arte, de que forma funcionam as indústrias de comunicação de massa e a visibilidade dada a cada uma das transcodificação, 
ora apresentada. O Auto da Compadecida, estudado sobre as três “transmutações” técnicas, não fará qualquer abordagem 
hierárquica da obra transposta para outras modalidades, mas contemplará o poder que a arte possui em ser transcodificada 
sem perder o seu valor de mercado, muito embora possa perder a sua essência quando é vista apenas como mercadoria, 
contudo, ganha mais visibilidade. Assim, o texto teatral, modalidade que difere bastante da televisiva e cinematográfica, 
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por exigir uma preparação maior, pode causar estranhamento, o que não acontece com as outras modalidades. Sem contar 
que o texto teatral é uma forma cultural menos acessível à população. O cinema e a televisão, particularmente, chegam ao 
público com uma maior facilidade.
PALAVRAS-CHAVE: TRANSCODIFICAÇÃO, TEATRO, TELEVISÃO 

TÍTULO: A TRANSPOSIÇÃO DA LINGUAGEM LITERÁRIA PARA A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 
EM: A DONA DA HISTÓRIA
AUTOR(ES): LILIANE SCARPIN S. STORNIOLO, SILVANA LOVERA SILVA 
RESUMO: LIVRO : A DONA DA HISTÓRIA A DONA DA HISTÓRIA foi grande sucesso teatral e consagrou João 
Falcão como um dos mais festejados dramaturgos brasileiros. Assim, foi transformada em livro. Recheada com fotos da mon-
tagem e depoimentos do autor e diretor e das atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão, a edição prolonga o encantamento do 
espetáculo e permite o desfrute de cada diálogo da peça e de sua engenhosa construção que mexe com a imaginação do leitor, 
principalmente na questão das idas e voltas no tempo. FILME: A DONA DA HISTÓRIA Sinopse: Aos 55 anos de idade, 
Carolina passa por uma crise pessoal. O casamento não vai bem, alguns sonhos da juventude não se realizaram e ela amarga o 
fato de não ter experimentado tudo que gostaria na vida. Revisitando seu passado, na década de 70 ela era uma jovem estudante 
que se encantou pelo militante de esquerda Luís Cláudio. A paixão fulminante terminou num pedido de casamento, e depois 
vieram os quatro filhos e o fantasma da rotina. Fazendo um balanço de sua vida, Carolina tenta desvendar o que teria sido dela 
se tivesse tomado outros caminhos. Enquanto isso, o marido tenta vender o apartamento da família para conhecer Cuba. Num 
encontro com o passado, ela se torna A Dona da História e imagina quantas possibilidades foram abertas e deixadas de lado 
para ela na euforia dos 18 e no desespero dos 55 anos de idade. A abordagem teórica sobre a transposição da obra literária para 
a linguagem fílmica será feita através da Análise do Discurso com base nos estudos propostos por Mikail Bakthin e Semiótica 
de Argilas Greimas e nessas perspectivas focalizar-se-á aspectos estruturais que se diferenciam nas diferentes mídias. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, SEMIÓTICA, CINEMA 

TÍTULO: A CIRCULAÇÃO MULTIMODAL E INTERMIDIAL DO TEXTO LITERÁRIO E SUA 
RECEPÇÃO POR ALUNOS DE LETRAS
AUTOR(ES): LÍLIAM CRISTINA MARINS 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é observar como se dá a circulação da literatura em diferentes meios semióticos e sua 
recepção por alunos do curso de licenciatura em Letras de uma universidade pública do Estado do Paraná. Os termos mul-
timodalidade e intermedialidade (ou discurso interarte) surgiram no final do século XX e estão relacionados, basicamente, 
aos vários modos possíveis semioticamente para produções textuais que ultrapassam os limites do verbal para atingirem 
outros sistemas semióticos/linguagens. Em meio a essa era de revolução da informação, é preciso investigar de que maneira 
o contato com outros meios de circulação da literatura (como, por exemplo, as adaptações cinematográficas, os e-books 
e os jogos inspirados a partir de textos literários) influencia a formação de uma nova identidade leitora, estabelecendo 
relações entre sistemas semióticos e linguagens bastante distintas. Assim como a identidade cultural está passando por 
mudanças na modernidade tardia em virtude da globalização, a identidade leitora também está sofrendo os impactos desse 
processo. Nesse sentido, pode-se arriscar a afirmação de que os diversos modos de representação e o discurso intermidial/
interarte também são desdobramentos dessa sociedade globalizada, cuja preocupação é o diálogo e a interconectabilidade 
não somente entre comunidades e organizações, mas também entre linguagens e sistemas semióticos.
PALAVRAS-CHAVE: MULTIMODALIDADE, INTERMIDIALIDADE, RECEPÇÃO 

TÍTULO: RECURSOS DIDÁTICOS NA EAD DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ: DO OLHAR 
PRESENCIAL AO TRANSVER DIGITAL.
AUTOR(ES): LUCIANA MENDONÇA RODRIGUES 
RESUMO: A didática está presente desde a formação inicial de professores de todos os níveis de ensino, uma vez que 
a utilizam em sua prática pedagógica da Educação Básica ao Ensino Superior. Buscam, por meio dos recursos didáticos, 
tornar o conhecimento concreto e viabilizar a aprendizagem de forma mais significativa. Entretanto nem todo recurso é 
adequado para qualquer tipo de assunto, e nem todo assunto poderá utilizar qualquer recurso. Assim, a tarefa do professor 
é escolher os recursos mais adequados a cada conteúdo. “De uma maneira geral, duas são as principais motivações para o 
desenvolvimento e disseminação dos objetos de aprendizagem: a ampliação da oferta e distribuição de recursos educativos; 
e o potencial de reutilização e readaptação dos recursos de acordo com as necessidades dos usuários e do contexto edu-
cativo” (PARRISH, 2004). Diante desse panorama, esta pesquisa apresenta a adaptação dos recursos didáticos na EaD da 
Unifei para que os conteúdos, ministrados pelos professores, sejam construídos, pelo aluno, de maneira significativa. Foram 
objeto de análise recursos como o Livro Digital, as ferramentas interativas do ambiente TelEduc e Mapas de Atividades do 
Curso de Especialização lato sensu em Design Instrucional Virtual. As análises apontam, entre outras, para a necessidade 
de maior capacitação docente para o planejamento e a utilização dos recursos didáticos em ambientes virtuais.
PALAVRAS-CHAVE: RECURSOS DIDÁTICOS, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 19
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: FAZERES DOCENTES E OS DIFERENTES REGIMES DE VISUALIDADE NAS ESCOLAS
AUTOR(ES): LUCIANA VELLOSO DA SILVA SEIXAS 
RESUMO: Tendo em vista os crescentes incentivos por parte das instâncias governamentais ao uso das novas tecnologias 
nas/pelas escolas, este trabalho busca refletir sobre saberes docentes que são produzidos para lidar com estas demandas. 
Busca-se então apresentar algumas reflexões com base nos depoimentos de professores/as de uma escola da rede muni-
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cipal do Rio de Janeiro, que exemplificam como estes/as lidam com a inserção das inovações tecnológicas no cotidiano 
escolar, no intuito de valorizar e compreender as práticas desenvolvidas. Especificamente nesta pesquisa, destacam-se as 
ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ), que tem investido nos espaços 
dos Laboratórios de Informática e das Salas de Leitura, de forma a viabilizar atividades que agreguem múltiplas linguagens. 
Nas práticas docentes observadas, destaco as estratégias de [re]criação em que se hibridizam novas tecnologias de informa-
ção e comunicação, mais associadas a uma suposta “Era das Mídias Eletrônicas”, com recursos mais tradicionais atrelados 
a um determinado modelo de escolarização e racionalidade característicos da época Moderna. Os diferentes regimes de 
visualidade que perpassam a formação do leitor contemporâneo têm suscitado questionamentos ao professorado, sobre 
como lidar com a pluralidade de textos e hipertextos. Um dilema que se coloca tem sido o desigual acesso ao universo 
digital, que se traduz em turmas de alunos/as que oscilam entre níveis diferenciados de oportunidades para utilizar essas 
novas tecnologias fora da escola. Nesse sentido, dialogar e negociar com estas especificidades são questões de relevância 
para os/as professores/as na contemporaneidade, vistos como “mediadores preferenciais” entre os recursos tecnológicos 
e o corpo discente. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DOCENTES, NOVAS TECNOLOGIAS, REGIMES DE VISUALIDADE 

TÍTULO: “MARIANA” DE MACHADO DE ASSIS: UMA SOCIEDADE ESCRAVOCRATA EM REVISTA
AUTOR(ES): LUCIANO ANTONIO 
RESUMO: A posição de Machado de Assis como ícone da Literatura Brasileira e sua condição de clássico da literatura 
ocidental é hoje indiscutível. Contudo, o que ainda parece ser frutífero é indagar sobre os textos desse escritor que, de 
forma explícita ou velada, tratam da escravidão no Brasil. Destacado por muitos críticos como escritor alheio à sociedade 
de sua época, tem uma fortuna crítica de modo geral direcionada para análise dos efeitos estéticos pela linguagem irônica e 
por tratar via literatura de temas universais com pouco apreço aos problemas sociais de sua época. Além de o próprio autor 
destacar em seu artigo de jornal intitulado Instinto de nacionalidade que o escritor pode falar dos problemas de sua região 
sem ficar preso à cor local, emergem muitos estudos críticos que observam Machado como clássico também da literatura 
afro-brasileira. Se desviarmos o foco dos romances em que o escravo tem papel de figurante na trama, podemos observar 
que em muitos contos e crônicas publicados na imprensa da época, o negro torna-se o eixo central na narrativa e a sua 
situação social ganha o primeiro plano no desenrolar da trama. Diferente desse foco não é o conto “Mariana”, que tem 
como enredo uma narrativa encaixada em que um senhor conta a história de uma cativa que nutre intenso amor por ele. 
Nesse texto a condição de escrava é grifada, visto que os sentimentos desta pelo seu senhor não podem ser realizados o que 
a leva ao suicídio. Publicado no Jornal das Famílias em 1871, esse conto aparentemente ultra-romântico traz no seu bojo a 
perversidade de uma organização social que desumaniza o escravo e o relega a condição de subserviência. 
PALAVRAS-CHAVE: MACHADO DE ASSIS, CONTO, ESCRAVIDÃO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO TEXTUAL NOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CURSOS A DISTÂNCIA
AUTOR(ES): LUCIENE SANTOS PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO MADEIRO BERNARDINO 
JUNIOR 
RESUMO: A Educação a Distância (EAD) apresenta-se como uma importante alternativa para a democratização da 
educação num país de tamanho continental como o Brasil. Nesse sentido, o Governo Federal tem investido fortemente na 
criação e manutenção de cursos a distância. Contudo, no bojo dessa expansão, há vários elementos que devem ser conside-
rados para que a qualidade da educação ofertada não seja comprometida. Destacamos nessa pesquisa o trabalho realizado 
pelos professores-autores, também chamados de conteudistas, que são os responsáveis por escrever o material didático uti-
lizado pelos alunos de EAD. Observa-se que esses professores-autores enfrentam novos desafios e precisam desenvolver 
novas competências na produção textual, tendo em vista que seus livros são o principal, muitas vezes, o único, material de 
consulta dos alunos. Entretanto, vê-se que grande parte dos professores possui dificuldade na tarefa de escrever de forma 
didática e com linguagem adequada ao público a distância. Este trabalho visa propor diretrizes para a elaboração de livros 
didáticos voltados para cursos a distância. O projeto tem como base a análise de livros didáticos comumente utilizados em 
cursos a distância, as diretrizes que permeiam os livros dos cursos presenciais e as entrevistas e questionários que serão 
aplicados com professores, alunos e coordenação pedagógica de EAD. O trabalho contempla, sobretudo, a Lingüística 
Textual, verificando os fatores de textualidade nos textos dos cursos a distância e identificando as limitações dos mesmos. 
Pretende-se, ao final da pesquisa, propor parâmetros para elaboração de textos adequados para a modalidade, com base na 
Lingüística Textual. Os resultados aqui alcançados poderão ampliar os estudos na área de linguagem, em sintonia com as 
demandas do mundo digital e tecnológico, onde a educação a distância revela-se como novo paradigma a ser investigado 
sob diferentes prismas.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO TEXTUAL, MATERIAL DIDÁTICO, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

TÍTULO: NOS LABIRINTOS DA REDE ELETRÔNICA: PERCURSOS DE LEITURA SOBRE A 
BIBLIOTECA ESCOLAR 
AUTOR(ES): LUDMILA FERRAREZI 
RESUMO: Neste trabalho pretendemos compreender, à luz dos conceitos da Análise do Discurso francesa, 
como a historicidade e a memória discursiva sustentam sentidos sobre a biblioteca escolar, observando o litígio 
entre posições de sujeito autor e leitor, manifestas nos discursos eletrônicos sobre esta unidade de informação. 
Objetivamos, assim, estudar os movimentos do sujeito e dos sentidos em páginas eletrônicas sobre biblioteca 
escolar, observando se a rede eletrônica configura-se como o lugar da tão aclamada possibilidade de emergência 
do sujeito e de dizeres polissêmicos sobre biblioteca escolar. Buscar compreender o imaginário sobre a biblioteca 
escolar delineado na rede eletrônica é importante, na medida em que esta é tomada, cada vez mais, como fonte 
segura e fidedigna da verdade. Além disso, os problemas enfrentados pela biblioteca escolar, o silêncio a que, 
muitas vezes, ela é submetida, e o pouco reconhecimento da grande importância desta instituição, fazem com que 
sejam necessários mais estudos que procurem pensá-la criticamente, de uma forma mais polissêmica e dinâmica, 
fazendo falar efeitos de valorização e incentivando ações que a ressignifiquem no discurso e na sociedade. Através 
dos sentidos dados pelo múltiplo, do cruzamento de diferentes campos do saber e do entremeio de pressupostos 
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teóricos que envolvem os estudos do discurso, da educação e da ciência da informação, podemos investigar como 
os sujeitos midiáticos se significam, de que modo produzem sentidos sobre a biblioteca escolar, relacionam-se com 
as diversas vozes circulantes na rede eletrônica, lidam com a suposta liberdade e potência que lhe são atribuídas, 
com as múltiplas formas pelas quais os discursos podem se materializar, constituindo-se como sujeitos leitores, 
autores e navegadores em cambiante relação com a linguagem e os sentidos. 
PALAVRAS-CHAVE: REDE ELETRÔNICA, DISCURSO, BIBLIOTECA ESCOLAR 

TÍTULO: O PRESIDENTE LULA E AS BIBLIOTECAS BRASILEIRAS: APRESENTAÇÃO DE SEU 
DISCURSO NA MÍDIA BRASILEIRA
AUTOR(ES): LUDMILA TATIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, GUSTAVO GRANDINI BASTOS 
RESUMO: Esse trabalho indaga sobre os discursos políticos governamentais em relação à leitura e seus espaços 
de mediação, especificamente, a biblioteca que é considerada a unidade informacional mais afeita à tarefa de formar 
leitores. Considerando que sujeito e sentido constituem-se conjuntamente, que a ideologia faz parecer evidente a 
emergência de um sentido e apagamento de outros, deseja-se interpretar recortes de declarações do presidente Luis 
Inácio Lula da Silva, manifestas nos dizeres midiáticos, em que ele aborda a implantação de bibliotecas em todos os 
municípios brasileiros, anunciando a erradição de municípios sem bibliotecas públicas. Ao ressaltarmos o discurso 
político como lugar de mediação do poder e legitimação de uma voz, pontuamos os lugares de autoridade desse sujei-
to na posição de presidente da República e também do discurso jornalístico no âmbito da circulação de dizeres tidos 
como evidentes e objetivos. Mobilizamos outros dizeres sobre a biblioteca e recuperamos sentidos já ditos sobre a 
mesma, assim, interpretamos o que está posto em discurso e o que é silenciado nesses discursos sobre a questão da 
leitura e da biblioteca. Sobre isso, destacamos as noções de memória discursiva, como condição do dizível, e a noção 
de silêncio como instância de significação e matéria fundante da própria linguagem. Entende-se aqui a amplitude que 
a biblioteca pode exercer em relação à promoção da leitura e entende-se que a mídia é um lugar de poder na fixação 
de certos sentidos e apagamentos de outros; dessa maneira, busca-se refletir sob a perspectiva discursiva, sobre os 
dizeres e os silêncios dos discursos já produzidos sobre ela na mídia.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, DISCURSO, BIBLIOTECAS 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 20
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: AUTORIA COLETIVA DE TEXTOS ON-LINE: O USO DE WIKIS NA PRÁTICA DE LEITURA 
E ESCRITA.
AUTOR(ES): LUIZ ALEXANDRE DA SILVA ROSADO 
RESUMO: A presente comunicação, a partir de pesquisa realizada em 2007-2008 (ROSADO, 2008), analisa a 
produção coletiva de textos da comunidade virtual que gira em torno da Wikipédia, site conhecido do público 
para consultas enciclopédicas, com cerca de 450 mil verbetes em sua versão em língua portuguesa. Partiu-se, neste 
estudo de caso, da análise das falas dos participantes do portal (BARDIN, 1977), especialmente os editores mais 
ativos (com grande número de intervenções nos textos) presentes na seção “Esplanada”, em que são debatidos 
regras e acordos coletivos de conduta visando autoria a muitas mãos. Também são discutidas algumas respostas 
dissertativas do questionário respondido on-line por 159 wikipedistas no segundo semestre de 2007. Pretendeu-se 
neste trabalho observar que fatores ajudam e que fatores desfavorecem o exercício da aprendizagem cooperativa 
e significativa pela construção coletiva de textos via negociação entre os pares. Na fundamentação teórica temos 
o enfoque construtivista da aprendizagem (PIAGET, 2002; BECKER, 1992; JONASSEN, 1996) e os conceitos 
de cooperação e colaboração on-line (CAMPOS, 2003), além de estudos referentes aos modos de leitura-escrita 
em meios impressos e no meio digital (CHARTIER, 2002; SANTAELLA, 2004). As análises a respeito da cul-
tura emergente do ciberespaço nos serviu como pano de fundo para situar o leitor neste estudo (LÉVY,1999; 
LEMOS,2003). Os resultados mais significativos apontam para uma autoria nem sempre harmônica, com o surgi-
mento de conflitos tanto a respeito dos conteúdos que devem ser incorporados aos verbetes quanto à forma dos 
mesmos. Foram constatados sofisticados sistemas de regras e acordos que abarcam tanto a entrada de wikipedistas 
novos quanto a sua expulsão em casos extremos de desordem e desrespeito aos acordos coletivos. Constatou-se 
que não é objetivo do site produzir pesquisas inovadoras ou conhecimentos inéditos, mas ser um local de compi-
lação do conhecimento humano, apesar de existirem critérios rigorosos quanto às fontes utilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA-ESCRITA COLETIVA, APRENDIZAGEM COOPERATIVA, SOFTWARES DE CO-
AUTORIA 

TÍTULO: O GÊNERO FÍLMICO NO ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS 
RESUMO: Este trabalho é resultado de estudos desenvolvidos junto ao Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino/ 
UENP, certificado pelo CNPq, tendo como meta de uma de suas linhas de pesquisa a formação do professor-
leitor. Ao observarmos a contemporaneidade, é necessário lembrarmos que o intenso contato com meios de 
comunicação em massa, principalmente a TV e a internet, influenciam na formação do leitor atual, tornando-o, 
de certa forma, dependente de estímulos audiovisuais e de linguagem dinâmica para manter sua atenção focada 
em determinado programa ou propaganda, ademais, o leitor contemporâneo é muito dependente dessa lingua-
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gem sincrética, ou seja, a que mescla som, imagem em movimento e melodia. Desse modo, constatamos que 
um leitor competente é alguém que, pela sua competência metagenérica, sabe selecionar dentre os gêneros que 
circulam socialmente, aqueles que possam atender às suas necessidades comunicativas. Este tipo de leitor é capaz 
de selecionar as estratégias adequadas para abordar tais textos; de ler as entrelinhas, identificando os implícitos; 
de estabelecer relações entre o texto e outros já lidos. Com esse pressuposto, objetivamos nesta pesquisa propor 
a utilização do gênero fílmico como proposta motivadora de leitura em sala de aula, a fim de despertar o prazer 
e o aprendizado do aluno e, também, propor estratégias pedagógicas ao futuro professor. Reafirmamos o evento 
filme como gênero, adotando a postura de Marcuschi(2003). 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO FÍLMICO, ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS, LEITOR COMPETENTE 

TÍTULO: MÍDIA IMPRESSA E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: DESAFIOS E PROPOSTAS PARA 
AS PRÁTICAS ESCOLARES
AUTOR(ES): LUIZ CARLOS PINHEIRO FERREIRA 
RESUMO: O texto apresenta um estudo sobre a mídia impressa publicitária no contexto da Educação. O estudo 
resulta da trajetória e da práxis como professor de Artes, levando a escolhas de paradigmas que apontem para a 
valorização das imagens fotográficas na sua perspectiva textual e de leitura, constituindo-se parte fundamental na 
“educação do olhar” e como proposta para o ensino de Artes. Nesta perspectiva, o objeto de estudo trata da pro-
dução de subjetividades mediada pela linguagem fotográfica utilizada na mídia impressa publicitária sobre moda. 
A Escola torna-se lócus privilegiado de sentidos e representações incorporados, sobretudo, nos gostos, atitudes e 
diálogos presentes no contexto das práticas escolares dos adolescentes. Assim, torna-se relevante o estudo, que busca 
contribuir para uma melhor compreensão da escola de ensino fundamental e, conseqüentemente, de transformações 
sociais, culturais e ideológicas. Tomando como base a linguagem da mídia publicitária, em que a fotografia ocupa um 
papel significativo como meio de operacionalizar a investigação. Buscou-se observar a relação entre o discurso oral 
e escrito dos adolescentes, suas produções plásticas que foram realizadas a partir da leitura das peças publicitárias 
presentes nas revistas Atrevida, Capricho e Todateen, como também as inovações e ressignificações que apresentam 
em seus modos de usar os uniformes escolares. A possibilidade metodológica contou com registros fotográficos 
durante a pesquisa de campo, que considerou a investigação participante com os adolescentes, voltados para a ação 
e a prática do olhar, através do ato fotográfico. Base teórica respaldada nos conceitos de subjetividade, dialogia, alte-
ridade e práticas escolares que valorizem a “educação do olhar”, assim como os conceitos da linguagem fotográfica. 
Os principais autores que subsidiam a pesquisa são: Mikhail Bakhtin e Arlindo Machado. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA IMPRESSA, SUBJETIVIDADE, PRÁTICA ESCOLAR 

TÍTULO: IMAGENS E FIOS SOLTOS NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA: UMA PROPOSTA EM QUE 
O PROFESSOR (A) FAZ O SEU MATERIAL MIDIÁTICO 
AUTOR(ES): MAILSA CARLA PASSOS , CLÁUDIA ALEXANDRE QUEIROZ 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir a produção e as formas de apropriação das tecnologias pelas 
crianças de uma turma de educação infantil. Para isso, apresentamos uma experiência de realização de animação 
com um grupo de estudantes de quatro e cinco anos de idade, na escola municipal Ana de Barros Câmara, que fica 
situada no bairro de Acari, subúrbio da capital do estado do Rio de Janeiro. O trabalho realizado por um grupo de 
professoras e seus alunos – praticantes comuns do cotidiano, como nos diria Certeau – tem como foco as imagens, 
práticas, livros infantis destinado ao público infantil, que por sua vez serão adaptadas em uma linguagem midiática. 
Os temas são, preferencialmente, aqueles que abordam as relações étnico-raciais, com o intuito de analisar os modos 
de subjetivação, dificuldades e re-significações nos processos identitários dos alunos afro-brasileiros na educação 
infantil. Este trabalho faz parte de uma proposta de implementação da Lei nº 11.645/2008 que nas diretrizes da 
educação nacional, prevê a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Enfim, este projeto integra parte do campo de estudo do projeto de pesquisa do 
mestrado na Faculdade de Educação na Universidade do Estado do Rio do Janeiro (UERJ). 
PALAVRAS-CHAVE: DESENHO ANIMADO, INFANCIA, IDENTIDADE 

TÍTULO: PERCURSOS E ESTILOS DE LEITURA-NAVEGAÇÃO NAS REDES DIGITAIS
AUTOR(ES): MARCELA AFONSO FERNANDEZ 
RESUMO: Esta comunicação pretende compartilhar parte dos estudos desenvolvidos na tese de doutorado apre-
sentada na PUC-Rio em abril de 2009, na qual se objetivou investigar as práticas de leitura-navegação empreendidas 
por jovens universitários quando estes se propõem a fazer buscas temáticas com fins acadêmicos em sites da internet. 
Para tanto, houve a necessidade de construção do conceito relacionado ao termo leitura-navegação, recorte necessá-
rio para a constituição do foco principal desta pesquisa. Tomando como premissa básica, sobretudo, os estudos de 
Roger Chartier (1999, 2001, 2002, 2003), ao focar as práticas de leitura decorrentes da interação com a textualidade 
digital, foi possível tecer pontos de articulação entre os conceitos de leitura e de navegação e identificar nos jovens 
investigados alguns dos modos de ser leitor-navegador nas redes digitais. Os resultados da pesquisa possibilitaram, 
entre outras questões, a verificação de que, no âmbito da internet, o fenômeno da leitura-navegação vem se configu-
rando de maneira perceptível nos distintos modos de apropriação das diferentes textualidades produzidos pelo leitor-
navegador ao percorrer a arquitetura hipertextual digital. Assim, participando de maneira ativa do processo de acesso, 
interação e apropriação dos conteúdos informacionais que as redes digitais disponibilizam, escolhendo as trilhas e 
os nexos associativos entre textos, imagens, vídeos e sons, os jovens que transitam pela internet estão demonstrando 
uma notável capacidade inventiva através de seus diferentes estilos on-line de ser leitor.
PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, LEITURA-NAVEGAÇÃO, LEITOR 
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SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 21
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: OFICINA DE JORNALISMO E NOVAS TECNOLOGIAS: O APRENDER FAZENDO E O 
FAZER PARA APRENDER
AUTOR(ES): MARCELLA CHARTIER MARTINS BITTENCOURT, RENATA GUIMARÃES PASTORE 
RESUMO: Com o objetivo de incrementar a formação dos alunos a partir dos 9os anos do Ensino Fundamental por 
meio da educomunicação, o projeto da Oficina de Jornalismo promove a produção de conteúdo informativo pelos alunos, 
em um processo ativo que remete ao conceito de heutagogia (heuta – auto, próprio – e agogus – guiar). Ele se refere ao 
estudo da auto-aprendizagem na perspectiva do conhecimento compartilhado. Trata-se de um conceito que “reconhece 
as experiências cotidianas como fonte de saber e incorpora a autodireção da aprendizagem com foco nas experiências” 
(Almeida, 2009). A comunicação é entendida, aqui, como “condição essencial e inerente a um autêntico processo educativo, 
um processo gerador de conhecimento” (Ismar Soares). Dessa forma, os alunos não apenas analisam e debatem a respeito 
da conduta da mídia, como participam dessa esfera da comunicação criando e refletindo sobre suas reportagens e artigos. 
São estimulados o senso crítico, a criatividade, o trabalho de campo – em grupo ou individual –, por meio do uso de uma 
variedade de meios hoje permitida pelas novas tecnologias (além da imprensa escrita, do rádio, da televisão e da internet, 
eles acessam e analisam o conteúdo de blogs e podcasts, entre outros), além de utilizarem o moodle (ambiente de ensino-
aprendizagem a distância). Já são notados progressos em cada aluno em relação a esses estímulos. Neste momento, acaba 
de ser publicado o segundo número da Revista Foco, produzida pelos alunos, e estamos discutindo outros projetos com os 
novos participantes que se uniram ao grupo em 2009.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCOMUNICAÇÃO, HEUTAGOGIA, NOVAS TECNOLOGIAS 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO E AUTÔNOMO: POR QUE E POR QUAIS MEIOS?
AUTOR(ES): MARCIA APARECIDA PAGANINI CAVÉQUIA, ALINE GUILHERME MACIEL 
RESUMO: O que significa, para o educador, formar um leitor crítico e autônomo? Qual é o conceito de criticidade e de 
autonomia? De que modo(s) é possível mediar processos de leitura tendo em vista a promoção da autonomia e do pensa-
mento crítico de um leitor de textos veiculados pela mídia? O objetivo deste artigo é, pois, discutir essas questões, buscando, 
por meio da literatura da área disponível, compreender o modo como o leitor em formação seleciona as leituras advindas 
da mídia e de que modo ele se posiciona perante elas, considerando o acesso quase ilimitado de textos disponíveis nos dias 
atuais. Tendo em vista o volume de textos a que a sociedade contemporânea tem acesso atualmente, especialmente aqueles 
provindos dos meios de comunicação de massa, inclusive do ciberespaço, importa discutir, no âmbito da educação, o modo 
como o leitor em formação — o aluno de educação básica, mais precisamente — seleciona e recepciona tais textos. Para 
tanto, o artigo propõe-se a: discutir o papel da mídia no modelo de sociedade atual; compreender o que quer dizer autono-
mia e criticidade nesse contexto; ponderar se os leitores que a escola tem formado correspondem a esse perfil; refletir sobre 
o que significa e por meio de quais propostas didáticas se é possível formar esse leitor modelar.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO E AUTÔNOMO 

TÍTULO: COMUNIDADE ON-LINE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: OS DESAFIOS E CONQUISTAS DA 
LEITURA EM AMBIENTE VIRTUAL. 
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA MELLO, ABEL GUSTAVO GARAY GONZÁLEZ, ADRIANA MARIA 
CARAM, ANA CAROLINA MISSALI DE SIMONE, ANDREIA CRISTINA METZNER, ANGELA 
DE FATIMA MARTINS, DAYSE KELLY BARREIROS, DIJNANE FERNANDA VEDOVATTO IZA, 
DOUGLAS APARECIDO DE CAMPOS, ELINES BERNARDES INÊZ, ELLEN DE LIMA SOUZA, 
EUNICE MARTIN RITTMEISTER, FABIANA APARECIDA DE MORAES, FERNANDA DESTEFANO 
DE SOUZA LEITE, LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI, LUCILENE BRIGANTI, LUCINÉIA 
MARIA LAZARETTI, MARIA ALICE REIS CAMACHO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA, 
PRISCILA BENITEZ 
RESUMO: Trata-se de ferramenta de aprendizagens individuais e/ou coletivas em ambiente educativo diferente desenvolvi-
do no ciberespaço. As ações propostas na Web abrangem diferentes temas e áreas do conhecimento que possam responder às 
demandas da Educação Infantil, apresentadas pelos usuários: professores, gestores, pais, alunos de graduação e pós-graduação. 
Concebido como um link dentro do site www.portaldosprofessores.ufscar.br, tem como ponto básico a leitura de hipertexto 
que contém sete seções (Quem somos; Agenda; Compartilhe experiências; Saúde e qualidade de vida; Pergunte para quem 
sabe; Fórum/enquete e fale conosco) que, uma vez acessadas, possibilitam e despertam no leitor a busca de novas informa-
ções. Nosso objetivo é a utilização do ambiente Web no formato de uma comunidade virtual para a geração de pesquisas sobre 
questões relacionadas à área de Educação Infantil, com mediadores (seções) de aprendizagens dos usuários desse sistema, 
ampliando os espaços de investigação científica na área de Educação Infantil e o necessário aprofundamento do conheci-
mento sobre a complexidade que envolve as práticas pedagógicas nesse nível de ensino. Neste sentido, a leitura no ambiente 
virtual, apesar do seu inegável potencial de acesso e compartilhamento de conhecimentos a qualquer indivíduo, em espaços e 
tempos ilimitados, oferece ainda dificuldades de seleção, organização e avaliação dos conhecimentos acadêmicos, publicados 
em uma linguagem técnica que invariavelmente impede a sua assimilação por indivíduos externos à academia, principalmente 
os professores. O desafio constante é o de estimular o leitor a visitar e interagir com esse ambiente, ainda desconhecido na 
educação infantil. Os resultados demonstram a necessidade de desenvolver ferramentas de atração ao leitor que envolvam 
aspectos como: poluição visual; estratégias e facilidades de acesso; linguagem apropriada; edição de imagens; estrutura física do 
ambiente e ferramentas de interação que estimule o leitor a ler e escrever, dentre outras. (Financiamento PROEX)
PALAVRAS-CHAVE: COMUNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LEITURA EM AMBIENTE VIRTUAL, ENSINO E 
APRENDIZAGEM NA MÍDIA 
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TÍTULO: A PRODUÇÃO DO AUDIOVISUAL NO CONTEXTO ESCOLAR: RESSIGNIFICANDO O 
CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA RAMOS DE ANDRADE 
RESUMO: Este texto é parte de uma pesquisa desenvolvida no programa de Comunicação e Semiótica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. O objetivo do texto que deu origem a este trabalho foi o de investigar e analisar alguns 
aspectos do processo de alfabetização semiótica, considerando a expansão da escrita no contexto cultural a partir de dife-
rentes sistemas semióticos interconectados, em processo de expansão, de experimentação e de criação. Afirmar que a nossa 
cultura está em expansão é compreendê-la como um texto estruturado em sistemas dialógicos, processuais, constituído por 
linguagens de diferentes codificações. Este grande texto – nossa cultura –, construído pelos processos comunicacionais 
produzidos pelo homem é, preferencialmente na atualidade, produto das escritas contemporâneas, que realizam, em rela-
ção à escrita alfabética, um movimento de expansão. É dentro dessa perspectiva – escrita em expansão – que me propus 
repensar o conceito de alfabetização, identificando alguns de seus elementos constituintes. Com as respostas às questões 
norteadoras desta pesquisa _ O que significa ser alfabetizado no contexto atual? Em que medida a alfabetização semiótica 
é uma competência necessária à produção de textos audiovisuais, um dos exemplos do que estamos chamando de escritas 
contemporâneas? _ formulei o conceito de alfabetização semiótica bem como sugeri algumas estratégias para o ensino 
dessas escritas. Para objetivar encaminhamentos - conceituais e práticos – a respeito das questões propostas, foi tomada 
como hipótese inicial, a idéia de que o conhecimento/produção de textos audiovisuais contribuiria para o processo de alfa-
betização semiótica. Com a intenção de responder às questões propostas e atingir os objetivos explicitados, acompanhamos 
a implantação de oficinas de produção de filmes de animação. Do estudo realizado, podemos afirmar: 1º) apesar de desfru-
tarmos das escritas contemporâneas, ainda desconhecemos como são estruturadas; 2º) embora o processo de alfabetização 
semiótica ocorra em situações não-escolares, ela não prescinde de um ensino sistematizado.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA AUDIOVISUAL, EXPANSÃO DA ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: A LEITURA E A INTERAÇÃO NOS JOGOS DIGITAIS E NAS PRÁTICAS ESCOLARES: UM 
ESTUDO DE CASO COMPARATIVO
AUTOR(ES): MARIA ERIVALDA DOS SANTOS TORRES 
RESUMO: Os jogos eletrônicos estão tomando um espaço cada vez maior, não só como entretenimento, mas como ferra-
menta para fins de comunicação e educação. A cada dia, percebemos a adesão das crianças às novas tecnologias e o domínio 
delas para acessar os diversos gêneros digitais. Embora isso seja um fato, a escola ainda mantém uma postura bastante distante 
de práticas de leituras que retratem o universo infantil vivido pela grande parte delas, em especial, as crianças de escolas par-
ticulares, de uma classe média da sociedade. O objetivo desse trabalho é comparar o processo de leitura na escola e em casa 
através de hipertextos. Trata-se de um estudo de caso realizado com uma criança de quatro anos no período de um ano. A 
fundamentação teórica se baseia nos estudos de Marcuschi (2005), Xavier (2007), Araújo (2007), entre outros. O corpus é com-
posto por dois jogos do site www.papajogos.com.br e das atividades desenvolvidas na escola que tratam da mesma temática. 
A pesquisa ainda está em andamento, mas os dados já revelam que há uma adversidade entre as práticas letradas na escola das 
realizadas fora dela e isso nos leva a reflexão do processo interacionista no ambiente escolar, pois, em sua maioria, as atividades 
desenvolvidas não acompanham a evolução das tecnologias e desenvolvem um processo de exclusão no ato de ler. 
PALAVRAS-CHAVE: JOGOS ELETRÔNICOS , LEITURA, HIPERTEXTO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 22
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 22

TÍTULO: UMA LEITURA DA PEDAGOGIA PANTANEIRA COMO PROTAGONISTA DA PRESERVAÇÃO 
E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
AUTOR(ES): MARIA LEDA PINTO, GIOVANI JOSÉ DA SILVA, LÉIA TEIXEIRA LACERDA MACIEL, 
MÁRCIA MARIA DE MEDEIROS , ONILDA SANCHES NINCAO , PAULO GOULART JUNIOR 
RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo estabelecer um parâmetro entre as histórias de vida dos habitantes 
do Pantanal e as campanhas oficiais de preservação e respeito ao meio ambiente. Esses habitantes, vivendo do trabalho 
no Pantanal sul-mato-grossense, região com características geográficas e sócio-históricas singulares, constitui-se, histórica 
e socialmente, por meio da riqueza lingüística que se concretiza na convivência com outros falantes do português, das 
línguas indígenas e com o espanhol, língua presente na interação discursiva do dia-a-dia, resultante do convívio, em regime 
de fronteira aberta, com o Paraguai e a Bolívia. É por meio do uso da língua, aliado a outros aspectos do contexto social, 
que o homem constitui-se como sujeito que estabelece vínculos sociais com outros sujeitos e com outras culturas, cons-
truindo dessa forma, a sua história e a sua identidade. A questão que se coloca é: em que medida se constrói e se evidencia 
a preservação ao meio ambiente a partir do discurso dos habitantes do pantanal (indígenas e não-indígenas) em relação 
às campanhas de preservação do meio ambiente pantaneiro, veiculadas na mídia. O desafio é compreender a pedagogia 
do homem pantaneiro em relação às questões ambientais em contraponto às campanhas oficiais de preservação ao meio 
ambiente pantaneiro. Para tanto, foram analisadas histórias de vida do homem pantaneiro no que diz respeito ao meio 
ambiente, numa perspectiva da Análise do Discurso, da Lingüística Aplicada, da Educação, da Antropologia, da Biologia 
e da História Cultural. Por meio da análise das campanhas de preservação ao meio ambiente e das histórias de vida dos 
pantaneiros verificou-se um descompasso entre o discurso do pantaneiro e o discurso oficial do Ministério do Meio Am-
biente. Pantanal e pantaneiro são duas realidades diferentes que se fundem e se confundem numa única realidade, realidade 
singular que, como diz o poeta Manoel de Barros, transvê o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PEDAGOGIA PANTANEIRA, MEIO AMBIENTE 
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TÍTULO: LEITURA DAS MÍDIAS: O QUE NARRAM OS PROFESSORES
AUTOR(ES): MARIA TEREZA SCOTTON 
RESUMO: Como é possível aos professores e professoras contribuírem para a formação de leitores/telespectadores crí-
ticos dos meios de comunicação se eles mesmos não forem? Esta indagação deu origem ao projeto de pesquisa MÍDIA E 
EDUCAÇÃO: A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA DO ESPETÁCULO, 
que teve o objetivo de investigar a relação dos professores com os meios de comunicação nas variadas esferas de suas vidas, 
considerando-se os três tipos em que eles são classificados: 1. as velhas mídias – livro, periódico, filme; 2. as novas mídias 
– o rádio e a televisão; 3. as novíssimas mídias – o vídeo cassete, o DVD, a TV a cabo, o pay per view, o computador. A 
estratégia metodológica utilizada foi a autobiografia tal como concebida em Bakhtin (1992), ou seja, como uma forma de 
objetivação do próprio eu e da vida num plano artístico. O presente trabalho traz a interpretação feita a partir da leitura dos 
textos autobiográficos produzidos por doze professores no período de maio/junho de 2008, nos quais narram a presença 
dos meios de comunicação em suas histórias de vida. A interpretação analisa a construção dessas histórias e pretende 
responder às seguintes formulações: - Que conhecimentos possuem os professores sobre as estratégias de atuação dos 
meios de comunicação na contemporaneidade, que podem favorecer ou conformar o público que os consome? - Com que 
finalidade, em quais situações e de que maneira utilizam os meios de comunicação no trabalho que realizam na Educação? 
Assim como áreas do conhecimento como a Filosofia, a História, a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia, que têm 
espaço garantido na formação de professores, pela necessidade do diálogo da educação, que é prática social com as ciências 
que a subsidiam, constatou-se também o necessário diálogo do campo educacional com a Comunicação. 
PALAVRAS-CHAVE: AUTOBIOGRAFIA, PROFESSORES, MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

TÍTULO: A LEITURA DAS NOVAS MÍDIAS 
AUTOR(ES): MARIANA SAMOS BICALHO COSTA FURST 
RESUMO: O objetivo principal da presente comunicação é apresentar os veículos de massa como grandes aliados às aulas 
de Língua Portuguesa. Pretendemos apresentar em que aspectos esses veículos podem ser úteis à educação contribuindo 
para a otimização das aulas de Língua Portuguesa. Numa sociedade como a nossa, que valoriza o imediato, o prático torna-
se necessário para que os leitores tenham um posicionamento crítico, além de dominar uma multiplicidade de leituras. É 
necessário que o indivíduo saiba ler os produtos da mídia e que seja capaz de questionar suas estratégias. Acreditamos 
que o ensino de Língua Portuguesa é um ato político e, portanto, torna-se imprescindível que este seja capaz de formar 
cidadãos letrados. Assim, defendemos que o trabalho com infográficos torna-se cada vez mais necessário. O infográfico é 
um texto que apresenta uma informação, aliando de maneira harmoniosa a palavra à imagem. Este novo gênero existe há 
algum tempo como recurso para explicar de forma dinâmica e com maior clareza algum aspecto informativo a ser tratado. 
O forte apelo visual apresentado por esse tipo de texto tem como objetivo principal persuadir o leitor, tanto pela aparência, 
quanto pela clareza de informação. Sabemos que o momento digital que estamos vivenciando nos leva a buscar novos 
tipos de leitura: a hipermídia tem se tornado presente em nossas vidas, aliando a palavra a sons, imagens e movimentos. 
Geralmente, encontramos infografia em textos de jornais, revistas, livros, etc., como um texto de apoio à notícia, acrescen-
tando informações necessárias para a compreensão da mesma. Entretanto, ele constitui um texto a parte, ou seja, um outro 
gênero textual, uma vez que possui sentido completo, não depende da notícia para se tornar compreensível; em casos raros, 
ele aparece como a própria informação principal. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO, INFOGRÁFICOS 

TÍTULO: PROCESSOS FORMATIVOS: A UTILIZAÇÃO DA PRÁTICA DE LEITURA ATRAVÉS DA 
FOTOGRAFIA
AUTOR(ES): MARIELA IZOLAN 
RESUMO: Este trabalho é um relato de experiência de práticas de leitura com a produção de fotografia, realizada com alu-
nos do curso técnico em turismo, em Santos. Visa descrever processos de leitura e de compreensão da cultura visual através 
da fotografia produzida pelos estudantes que analisaram e interpretaram os objetos artísticos. Como método de interpreta-
ção e compreensão da realidade foi utilizada a prática hermenêutica de Heidegger e Gadamer, citadas por Hermann (2003), 
numa perspectiva filosófica, considerando que o entendimento da compreensão no âmbito da hermenêutica requer a eluci-
dação de três conceitos que se inter-relacionam: pré-compreensão, historicidade e aplicação. A pré-compreensão e a histori-
cidade, constituem o pressuposto da interpretação, que Gadamer toma da estrutura circular da compreensão heideggeriana, 
a qual não pode ser descrita pelas categorias epistemológicas do sujeito e do objeto, uma vez que a compreensão do ser não 
é a compreensão do objeto e nada compreendemos se não compreendermos a totalidade, onde o que aparece como objeto 
é o que deixamos aparecer, o que vem a luz, e esta relação está no modo de ser da historicidade. Como procedimentos 
metodológicos utilizou-se a observação das imagens no local e, com base nos registros das interpretações dos participantes 
sobre as imagens produzidas foram colhidos os dados da pesquisa. Os resultados apontaram aspectos positivos em relação 
aos produtos fotográficos e à leitura realizada com base nos objetos artísticos, além das reflexões dos alunos sobre a relação 
entre a história do local e sua ressignificação no presente. Considera-se, assim, que as reflexões sobre a produção fotográfica 
e textual e a interação do grupo nas atividades foram importantes no processo formativo dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSOS FORMATIVOS, PRÁTICAS DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS 

TÍTULO: PROJETO CINESTÉSICO - AUDIOVISUAL E EDUCAÇÃO CRÍTICA
AUTOR(ES): MARÍLIA LOPES DE CAMPOS, VIRGÍNIA DE OLIVEIRA SILVA 
RESUMO: Este trabalho apresenta o Projeto Cinestésico – Audiovisual e Educação Crítica - de caráter interdisciplinar que, 
conjugando docência e pesquisa a partir da extensão, articula formação em Educação e Comunicação. O Projeto tem como 
objetivos: exibir, debater, pesquisar e produzir audiovisuais, promovendo educação crítica em espaços escolares. Busca-se 
compreender as diversas formas de ressignificações realizadas pelo público na leitura dos produtos audiovisuais exibidos, a 
partir das vivências em debates e oficinas. Desde o início de 2008, o Projeto Cinestésico agrupa professores-pesquisadores e 
graduandos de Pedagogia e Comunicação da UFPB e suas ações são realizadas em espaços de Ensino Médio – modalidade 
Formação de Professores. A pauta dos filmes escolhidos prioriza a produção audiovisual paraibana e a pesquisa se baseia nos 
referenciais da pesquisa-ação e da pesquisa participante. Partindo-se da consideração dos produtos audiovisuais como mate-
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riais fundamentais na produção de conhecimentos no espaço escolar em seu diálogo com leituras trazidas de outras agências 
formadoras, busca-se oportunizar um processo capaz de contribuir para a leitura crítica, numa perspectiva multiculturalmente 
orientada. Nas atividades de leitura/ releitura dos produtos audiovisuais, emergem os repertórios socioculturais dos sujeitos 
participantes, bem como as narrativas e formas de organização das mensagens fílmicas, combinando-se uma discussão dos 
conteúdos culturais com os instrumentos constituintes da linguagem audiovisual. O Projeto propõe um diálogo reflexivo com 
os estereótipos que povoam cotidianamente nosso contexto cultural e tecnológico.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, EDUCAÇÃO CRÍTICA, LEITURA 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: PROJETO LER E PENSAR: O JORNAL EM SALA DE AULA E SUAS CONTRIBUIÇõES PARA 
O APRENDIZADO DA LEITURA E DA ESCRITA.
AUTOR(ES): MARY NATSUE OGAWA, KATIA SANTOS LIMA 
RESUMO: O projeto Ler e Pensar, desenvolvido nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, em parceria com o 
Instituto Rede Paranaense de Comunicação – RPC, objetiva estimular no estudante o interesse pela leitura. Tem como pre-
missa a utilização da mídia escrita como elemento propulsor para a potencialização do aprendizado em leitura, e estabelece 
como prioridade o desenvolvimento da criticidade na interpretação dos textos e da possibilidade de compreender os fatos e 
a sua significação no contexto social do aluno. A Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo concomitantemen-
te ao trabalho com o jornal impresso, a proposta de utilização do jornal online. Esta modalidade de trabalho pedagógico 
parte da leitura, interpretação e análise do jornal impresso como etapas para a elaboração e escrita do jornal eletrônico, 
ferramenta educativa que envolve saberes que perpassam as áreas do conhecimento inerentes ao processo de formação 
acadêmica do estudante e também da construção da cidadania. O estudo em questão é um relato de experiência de escolas 
desta rede de ensino, e visa discutir a articulação da leitura de jornais com a escrita dos jornais na escola, como o “mural” e 
o “eletrônico”. Este estudo de caráter investigativo está fundamentado em Freinet (1974) e Faria (2001) em relação ao uso 
do jornal em sala de aula, e Koch (2006), que discute leitura e a compreensão textual. O acompanhamento dos trabalhos 
desenvolvidos nestas escolas aponta para uma significativa melhora na produção de textos, indicando ampliação do voca-
bulário, aperfeiçoamento quanto à utilização da gramática e ortografia, e textos mais críticos dos estudantes. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, JORNAL NA SALA DE AULA 

TÍTULO: A LEITURABILIDADE DO JORNALISMO LITERÁRIO: PROBLEMAS NA FRONTEIRA J-L
AUTOR(ES): MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS 
RESUMO: O jornalismo literário apresenta-se como um gênero híbrido entre o jornalismo impresso e a literatura, apre-
sentando seu auge, enquanto movimento, nas décadas de 1960-70, com o New Journalism norte-americano e os romances-
reportagem brasileiros, e vive hoje um momento de renovação em revistas e jornais do Brasil, Estados Unidos, Colômbia 
e diversos outros países. Este artigo tem como objetivo investigar o porquê de determinadas obras jornalísticas que apre-
sentam elementos narrativos terem se constituído como literatura, a partir de seus aspectos de leiturabilidade, levando em 
conta a afirmação de Wolfgang Iser de que a literatura deve, ao ocultar algumas informações, promover maior interação 
entre texto e leitor. A partir da teoria bakhtiniana dos gêneros do discurso, comparamos as principais marcas discursivas que 
diferenciam os gêneros jornalismo impresso, romance e conto, dentre elas a autoria, a forma de uso das vozes narrativas e a 
disposição de notações, e discutimos como elas são trabalhadas no gênero jornalismo literário. Analisamos três reportagens 
publicadas na década de 1960 nas revistas Realidade, The New Yorker e Esquire e as comparamos a três reportagens atuais, 
publicadas entre 2001 e 2009 nas revistas Piauí, Brasileiros e The New Yorker. Foi possível identificar que as narrativas da 
década de 60 rompiam de forma mais intensa com os modelos jornalísticos de então, enquanto as atuais procuram uma 
estética mais informativa, o que, de acordo com Iser, promoveria menor interação – com exceção daquela publicada em 
The New Yorker, que mantém o uso mais intenso de recursos literários. Assim, é incerto que as iniciativas atuais logrem a 
constituição de um cânone de forma semelhante à feita em décadas anteriores. 
PALAVRAS-CHAVE: JORNALISMO LITERÁRIO, LEITURAS DA MÍDIA, GÊNEROS DO DISCURSO 

TÍTULO: A PRODUÇÃO DISCURSIVA EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM JORNAIS. 
AUTOR(ES): MELANIE PIMENTA AMARAL 
RESUMO: Este projeto investiga imagens presentes nas diferentes mídias no que se refere às condições sociais de produ-
ção, recepção e leitura. O suporte teórico e metodológico utilizados tem como objetivo construir uma investigação acerca 
da relação entre texto verbal escrito e texto imagético, contidos em matérias do ensino de ciências e de divulgação científica, 
elaborados para diferentes espaços educativos. Assim, estudamos e comparamos essa relação em um conjunto de seções de 
divulgação científica de jornais impressos de grande circulação e disponibilizados na WEB. Partimos da hipótese que essa 
mídia possui uma determinada linguagem, constituída de narrativas com certas estruturas retóricas e explicitam determinados 
modelos de ciência, de práticas educativas e de leitor. Portanto, buscamos comparar as relações entre texto verbal escrito 
e texto imagético, especificamente, em imagens fixas, na constituição das estruturas retóricas que explicitam determinados 
modelos de ciência, de práticas educativas e de leitor. A escolha por estudar essas mídias se deve a sua ampla presença nessas 
práticas e à existência de uma produção significativa de materiais que se apóiam em novas tecnologias, fazendo emergir novas 
questões. Interessa-nos salientar que na produção dessas mídias há um deslocamento da esfera de comunicação da ciência para 
outra e necessitamos considerar que nesta esfera de produção há um gênero, uma linguagem, normas e finalidades específicas. 
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Escolhemos como período para a realização do estudo a década de 1990, onde as ações de divulgação científica tornaram-se 
mais intensas na expansão das publicações de seções de jornais voltadas para a divulgação da ciência. Os jornais são os de 
grande circulação nacional que possuem seções dedicadas à divulgação científica, bem como seu correspondente na WEB. São 
eles Folha de São Paulo e O Globo e seus respectivos portais. Paralelamente ao levantamento empírico estamos realizando o 
estudo teórico sobre os temas: mídias; linguagem; imagem; leitura; retórica; divulgação científica; narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGENS, EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, JORNAIS 

TÍTULO: A TIPOLOGIA TEXTUAL DA CRÔNICA DE NOTÍCIA
AUTOR(ES): MILTON GABRIEL JUNIOR, MYLENE ABUD SANTORO 
RESUMO: Esta comunicação está situada nas áreas da Análise Crítica do Discurso e da Lingüística Textual, e tem por 
tema analisar a opinião do cronista diante do fato noticioso, levando em consideração os critérios que constroem o texto 
dissertativo, no sentido de verificar se o cronista procura criar similitude ou dissimilitude com a empresa jornal e quais es-
tratégias argumentativas o cronista utiliza para criar a opinião. Os resultados obtidos pela análise desta crônica demonstram 
que a crônica de notícia é construída através de um paradoxo entre a opinião jornalística x a opinião do cronista; sendo 
que na crônica de notícia as expressões argumentativas são legitimadas por provas do Marco das Cognições Sociais. A 
estratégia argumentativa é a ferramenta para apresentar reforço / provas no que se refere tanto ao evento noticioso, quanto 
ao cotidiano. Após a análise da crônica de notícia, verificou-se a necessidade de estender nossos conhecimentos lexicais, 
de mundo, para efetivar a passagem da decodificação para compreensão e interpretação, a qual é construída através de um 
paradoxo entre a opinião jornalística x a opinião do cronista. A focalização jornalística procura nortear seus textos de forma 
a representar o evento noticioso, enquanto a focalização do cronista se inicia a partir dos eventos noticiados, buscando 
orientar o leitor a um novo ponto de vista, revelando um outro ângulo, ainda não observado pelo leitor; leituras de mundo 
possíveis de coexistir com o ângulo inicial e levando a reflexão de ambos os mundos criados. Neste instante, com o auxílio 
de estruturas textuais comparativas, o cronista consegue fazer com que a noticia (Inusitado) se transforme em cotidiano 
(Usual), formando sua opinião sobre os fatos por ele narrados. 
PALAVRAS-CHAVE: LÉXICO, INTERPRETAÇÃO, DISCURSO 

TÍTULO: A FOTOGRAFIA EM CAPAS DE REVISTA E A CONSTITUIÇÃO DE SENTIDO
AUTOR(ES): MIRIAM BAUAB PUZZO 
RESUMO: As capas de revista informativa tem na fotografia o eixo central como atrativo para o leitor. A cada dia as 
fotos ganham em qualidade ao mesmo tempo que passam por um processo de elaboração cujo objetivo é criar impacto 
e seduzir o leitor. A função das capas como invólucro das informações contidas no interior do semanário é trazer as 
manchetes principais de modo impactante, cujo intuito é a promoção de venda. Aliadas às manchetes, as fotos compõem 
um todo enunciativo significante, que antecipa não apenas a informação, mas também a interpretação dos fatos, sob o 
viés da empresa. Tendo em vista esse aspecto, o objetivo desta comunicação é discutir os significados implícitos de que a 
foto participa como integrante desse gênero. A teoria de apoio para a discussão das fotos como integrantes do enunciado 
concreto é a discursivo enunciativa na perspectiva bakhtiniana, expressa em Estética da criação verbal (BAKHTIN, 2003), 
bem como obras que interpretam a fotografia como representação do real, entre elas Sobre fotografia (SONTAG, 2007), 
Realidades e ficções na trama fotográfica (KOSSOY, 2002) e Fotografia digital de personas (FREEMAN, 2005). Para cum-
prir tal proposta serão analisadas as capas da revista Veja que apresentam fotos do presidente Lula, tratadas pelo sistema 
de Photoshop. Tais fotos integram os enunciados concretos das capas referentes às ed. 1913 de 13 de julho de 2005; ed. 
1918 de 17 de agosto de 2005 e ed. 2056 de 16 de abril de 2008. As fotos dialogam não só com os outros elementos que 
compõem o enunciado, mas também com o instante sócio histórico, expressando a opinião da empresa. Conclui-se que de 
modo indireto as fotos sinalizam uma perspectiva interpretativa antecipando as informações das reportagens internas, de 
modo a formar a opinião prévia do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: CAPAS DE REVISTA, FOTOGRAFIA, OPINIÃO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 13

TÍTULO: DISCURSO, LEITURA, IMAGEM
AUTOR(ES): NÁDEA REGINA GASPAR 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo compreender as possíveis relações existentes entre a escrita das cartas que 
também foram retratadas nos quadros do pintor Vincent Van Gogh. Para tanto, recorremos às cartas que o pintor holandês 
escreveu durante a sua vida, principalmente às enviadas ao seu irmão Theo, e resultou em um livro intitulado “Cartas a 
Theo” (1991). Nelas, o pintor buscou descrever, via comunicação verbal da vida cotidiana, aspectos da sua vida, do seu tra-
balho como artista, imprimindo, também na escrita, sua visão de mundo. Porém, o que nos interessa nestas cartas é buscar 
alguns enunciados escritos, portanto, na forma de palavras, e encontrá-los nas imagens dos quadros pintados pelo artista, 
na tentativa de encontrar relações entre as palavras e as imagens. Metodologicamente, buscou-se subsídio em “Estética da 
criação verbal” de Mikhail Bakhtin (1997), tendo em vista dois princípios desse autor: “enunciado” e “gêneros discursivos”. 
Bakhtin distingue os “gêneros” entre “primários” e “secundários”. Como exemplo de “gêneros primários” tem-se: o diá-
logo entre as pessoas, as cartas, nos dias atuais os e-mails, blogs, etc. Os “gêneros” são denominados por esse autor como 
“primários”, porque surgem de uma comunicação verbal espontânea. Já os “gêneros secundários”, resultam de circuns-
tâncias de uma comunicação mais complexa, como os textos literários, os científicos, os culturais, etc. Contudo, segundo 
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Bakhtin (1997, p. 282) no mesmo texto citado, é da “inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um lado e o 
processo histórico de formação dos gêneros secundários do outro, [que se] esclarece a natureza do enunciado.” Partindo-se, 
então, desses princípios teóricos de Bakhtin, o que se almeja neste trabalho é compreender de que modo alguns enunciados 
escritos no gênero primário – cartas - podem refletir no gênero secundário, no caso, em imagens – quadros.
PALAVRAS-CHAVE: DISURSO, LEITURA, IMAGEM 

TÍTULO: A LEITURA, O RIO MUTÁVEL DE HERÁCLITO
AUTOR(ES): NELYSE APPARECIDA MELRO SALZEDAS, RIVALDO ALFREDO PACCOLA 
RESUMO: “... cada releitura de um livro e cada lembrança dessa releitura renovam o texto.” A epígrafe pinçada de Borges 
envereda a discutir as preocupações da educação no encontro da literatura, da mídia, dos textos acadêmicos com os rumos 
da leitura. Verificamos que “O leitor” de Schlink (2009) transforma-se em um produtor de texto, quando alfabetiza pela 
conjugação da oralidade com a escritura: “Ela aprendeu a ler com o senhor. Pegou na biblioteca os livros que o senhor leu 
em voz alta nas fitas e ia seguindo palavra a palavra, frase a frase, o que ouvia.” (p.226) Neste caso, a intervenção do leitor 
foi capaz de proporcionar disposição para ler e escrever, ir em direção ao esclarecimento: “Analfabetismo é menoridade.” 
(p.206) Esse “leitor”, transposto para a tela grande, amplia as possibilidades de discussão da leitura. Ainda no terreno da 
ficção, “O último leitor”, Piglia (2006), citando Cervantes transcreve: “Sou aficionado a ler até pedaços de papéis pelas 
ruas” [D. Quixote, I,9] (p.20). Com isso, tenta revelar a condição material do leitor de nossos dias, que vive num mundo de 
signos, rodeado de palavras impressas. Por seu turno, a mídia marca presença com as mesmas indagações, pois em “A aven-
tura do livro”, Chartier (1999), esse leitor torna-se um navegador da web, quando opera com as janelas de sentidos vários, 
realizando múltiplas interações. Também o texto de Soares, in “Leitura: perspectivas interdisciplinares” (1999), instrumen-
talizando uma tela de Renoir: “La Liseuse”, discute o ato solitário da leitura que se contrapõe ao ato de “interação verbal 
entre indivíduos, e indivíduos socialmente determinados” donde a “enunciação é, portanto, processo de natureza social [...] 
determinando a leitura e constituindo seu significado.” (p.18) Estas pedras existentes no caminho da educação podem ser 
de tropeço ou tornarem-se os pilares da construção da leitura. Eis as possibilidades desse processo em interação. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, RELEITURA, INTERAÇÃO 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EAD
AUTOR(ES): NEUSA MARIA DE ANDRADE 
RESUMO: Este artigo é decorrente de um recorte sobre o uso de materiais didáticos na EAD, apresentado em mono-
grafia sobre o Panorama da Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil em 2008, para a qual foi realizada pesquisa 
confrontando a opinião de alunos das modalidades a distância e presencial. Os reflexos das mudanças na sociedade durante 
os últimos 30 anos incluem a Educação e neste contexto a modalidade EAD, na qual os cursos são desenvolvidos para 
alunos de todas as idades, localização geográfica e condição física. O material didático em EAD tem papel estratégico e 
deve ser pensado para vários tipos de mídias e recursos a serem utilizados de acordo com o contexto de cada curso, como 
ferramenta básica de aprendizagem auxiliando os professores na organização do trabalho pedagógico em torno de objeti-
vos comuns e otimizando as interações entre o aluno e o conhecimento. Uma das conclusões deste estudo enfatiza o uso 
de uma linguagem atrativa adequada aos vários estilos possibilitando contemplar os conteúdos de forma a incentivar a auto-
aprendizagem e a responsabilidade para aquisição de novas habilidades cognitivas. Essa discussão é bem mais complexa do 
que a síntese apresentada, na qual devem ser observadas também as necessidades do curso e a possibilidade de utilização de 
diferentes recursos e mídias, tendo em mente que as atividades devem estar contextualizadas de tal maneira que o aprendiz 
tenha uma visão geral do conteúdo a ser adquirido. 
PALAVRAS-CHAVE: MATERIAL DIDÁTICO, EAD, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: A INTERFACE LITERATURA/TELEVISÃO:UMA PROPOSTA DE LEITURA DO GÊNERO 
ADAPTAÇÃO LITERÁRIA
AUTOR(ES): NUBIANE KAILER KAVA DOS SANTOS, CLAUDIA LOPES NASCIMENTO SAITO 
RESUMO: Na atualidade, a multiplicidade de fenômenos sob a denominação de “globalização” tem contribuído para 
uma redefinição dos contextos de ensino-aprendizagem de línguas (ROTH & MARCUZZO, 2008, p.33), o que pressupõe 
professores preparados para desenvolverem múltiplas habilidades em seus alunos como, por exemplo, o letramento mul-
timodal. Passou-se, então, a exigir do profissional da linguagem uma atuação que, utilizando seus conhecimentos teóricos 
sobre linguagem, leitura, produção e recepção de textos, aponte pelas relações estabelecidas pela materialidade lingüística, a 
materialidade visual ou audiovisual, a reiteração, a ampliação ou o redimensionamento de sentidos (BRAIT, 2001). Entre-
tanto, para que o professor possa criar espaços que desenvolvam ou construam capacidades e competências dos alunos – e 
uma delas diz respeito a um aspecto fundamental dos letramentos: a leitura e compreensão de gêneros de textos de distintas 
esferas de comunicação como, por exemplo, a esfera da criação artística (a literatura, a pintura, a arquitetura, a música, a dan-
ça, o teatro), veiculados em diferentes veículos (mídia impressa, eletrônica e digital), o que constitui um processo de multi-
letramento (NASCIMENTO & SAITO, 2004; 2005), ele precisa antes de tudo se apropriar de um instrumental teórico e 
metodológico que faça dele um mediador efetivo dos gêneros multimodais. Com o objetivo de instrumentalizar o professor 
em pré-serviço e em serviço é que desenvolvemos nossa pesquisa com o gênero textual adaptação literária para televisão. 
A nossa exposição está dividida nas seguintes partes: 1) o ensino de língua portuguesa voltado para um multiletramento; 2) 
televisão, adolescentes e docentes: pensando em uma experiência formadora; 3) a interface entre literatura/mídia 4) uma 
proposta de didatização: seqüência didática com adaptação literária para últimas séries do Ensino Fundamental. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LEITURA , GÊNERO TEXTUAL ADAPTAÇÃO LITERÁRIA, SEQUENCIA 
DIDÁTICA 

TÍTULO: PERTO DAS TECLAS, LONGE DA FORMAÇÃO DE LEITORES
AUTOR(ES): NÚBIO DELANNE FERRAZ MAFRA, VLADIMIR MOREIRA 
RESUMO: Resultados da primeira fase do projeto de pesquisa “Letramento digital do professor de Língua Portuguesa” 
vinculado ao Grupo de Pesquisa FELIP – Formação e Ensino em Língua Portuguesa. A pesquisa tem buscado identificar 
e analisar as formas de letramento digital dos professores de Língua Portuguesa relacionadas à sua prática social tanto 
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como usuários de computadores e internet quanto como formadores de alunos leitores e produtores de textos no âmbito 
da cibercultura. Neste sentido, baseada principalmente nas concepções de Soares (1998), Kleiman (1995), Chartier (1999) 
e Lévy (1999), desenvolve-se uma pesquisa do tipo etnográfico, com a aplicação de questionários, entrevistas e o desen-
volvimento de grupos focais. Nesta primeira fase, foram aplicados questionários a professores da rede estadual do Paraná 
participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE-PR) entre 2007 e 2009 no âmbito do Núcleo Regional 
de Londrina. Dentre outros aspectos, os resultados apontam para um letramento digital proficiente do professor de Língua 
Portuguesa na condição de usuário, diferentemente do que outros estudos têm sinalizado. Por outro lado, esta proficiência 
não tem refletido plenamente numa atuação em sala de aula articulada a estas novas linguagens e suportes. Com base nestas 
constatações, diferentes relações com o processo ensino-aprendizagem em sala de aula, conhecimento de softwares mais 
adequados ao ensino de Língua Portuguesa e novos olhares relacionados à língua e à linguagem na contemporaneidade são 
temas que se inscrevem na agenda de demandas e questionamentos.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DIGITAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LÍNGUA PORTUGUESA 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 25
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: ENTRE 1920 E 1940: REGISTROS DA IMPRENSA DO GRANDE INTERIOR BRASILEIRO.
AUTOR(ES): OTÁVIO CANAVARROS 
RESUMO: Este trabalho é um resultado parcial da nossa pesquisa sobre A história da leitura em Cuiabá através da im-
prensa (1910-1940), atualmente, em fase de conclusão de levantamentos empíricos. Destacaremos nele, as leituras do jornal 
católico “A CRUZ”, no período de 1920 a 1940, no qual procuraremos investigar os indícios de cultura letrada (erudita) no 
periódico, tais como crítica literária ou artística em geral e as suas variadas manifestações e meios de propagação. Procura-
remos, também, apontar os surgimentos de registros sobre a cultura material (objetos e/ou práticas) da inovação moderni-
zadora, no contexto interiorano brasileiro da época. Sobretudo, discutiremos as representações culturais mais expressivas 
da imprensa escrita no entreguerras, os valores éticos, políticos e sociais, para o comportamento privado ou coletivo. No 
que se refere à cultura material, priorizaremos as novidades vinculadas pelo jornal, com especial atenção aos processos de 
circulação e distribuição do impresso, na Capital e no interior do Estado. Procuraremos discernir, nas atualizações da im-
prensa, as diversas técnicas de combinação de inventos das mídias, realizadas pelo jornal. Como exemplo, as combinações 
modernizadoras do prelo com o telégrafo, o telefone e, principalmente, com a transmissão radiofônica. Enfim, iremos 
analisar os registros de mudanças de padrão comunicativo, mais adequadas aos valores de uma cultura de massas. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, IMPRENSA, CUIABÁ 

TÍTULO: O SUJEITO NA ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE A LÍNGUA ESTRANGEIRA E SEU ENSINO 
NA MÍDIA. 
AUTOR(ES): PATRICIA FABRO BARBOSA 
RESUMO: Percebe-se que na mídia há dois discursos conflitantes acerca do ensino de língua estrangeira. O primeiro, 
por ocorrer em maior número de enunciados, é aquele que detém uma visão de língua sistêmica, enquanto que outro, em 
direção contrária, e de menor fôlego, apresenta a língua e seu aprendizado como uma práxis sócio-educacional. Aquele 
tipo de discurso, do aprendizado de um idioma estrangeiro como decodificação de uma série de regras e nomenclaturas, 
projeta em seus enunciados formações discursivas e interdiscursos que isolam o sujeito aprendiz, e desconsideram que a 
língua é um produto sócio-histórico, em constante mutação, fruto de um processo de interação sempre inacabado e sempre 
em construção, indissociável de seu falante. A idéia de aquisição da língua como a de um produto comercial, associada à 
noção de imprescindibilidade de aprendizado, fazem com que haja esse apagamento do sujeito no seu sentido histórico, 
pragmático. O trabalho pretende refletir acerca desse sujeito histórico que é atravessado pelo discurso, e de que maneira 
isso pode ser percebido na materialidade dos enunciados, apontando, para isso, exemplos de enunciações veiculados pela 
mídia. O referencial teórico são os pressupostos da Análise do Discurso de vertente francesa. O material de reflexão são 
os resultados até agora obtidos na pesquisa O discurso sobre a língua estrangeira e seu ensino na mídia impressa de 1985 
a 2005 e na publicidade de rua da cidade de Curitiba, cujas fontes de análise são os jornais Folha de São Paulo e Gazeta do 
Povo, a revista Veja e a publicidade de rua.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DO DISCURSO, ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, MÍDIA 

TÍTULO: LETRAMENTO DIGITAL: O USO DO COMPUTADOR COMO POSSIBILIDADE 
PEDAGÓGICA E NECESSIDADE SOCIAL
AUTOR(ES): PATRICIA PINTO DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho tem como foco a utilização do computador como importante ferramenta para a inclusão digital 
paralelo a possibilidade pedagógica e as suas implicações. O estudo pretende destacar a necessidade que a escola tem de 
incluir seus alunos digitalmente, de forma a despertá-los para o mundo digital decorrente da globalização e do avanço 
tecnológico. Pretende-se ainda elencar um novo paradigma que está surgindo em meio a tal transformação social que é o 
fenômeno denominado: “Letramento Digital”, valorizando aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. Refletirei sobre 
a idéia de que a escola é uma organização e como toda organização passa por mudanças e adaptações, as quais atualmente 
estão voltadas para a Era da Informação e a Inclusão Digital. O uso do computador além de incluir digitalmente, também 
pode ser utilizado como uma possibilidade pedagógica, o que gera algumas implicações. Como toda mudança, a inclusão 
digital, a partir do letramento digital, será um processo lento e gradual, que acarretará problemas e dificuldades, abordarei 



476

Mídia, Educação e Leitura 

477

alguns desses aspectos em meu trabalho, mas poderão surgir muitos outros, ainda não existentes ou não previstos. O uso 
do computador é algo atual e muito discutido, portanto este trabalho será mais uma contribuição para que tal uso produza 
resultados positivos na formação de nossos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO DIGITAL, INCLUSÃO DIGITAL, ERA DA INFORMAÇÃO 

TÍTULO: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NO CEMEI PROFESSOR 
MILLO CARLI MANTOVANI
AUTOR(ES): PATRÍCIA LISBOA 
RESUMO: Esta comunicação tem como propósito discutir o uso da informática na educação infantil a partir de um 
relato de experiência desenvolvido em minha prática profissional enquanto professora e especialista em informática 
na educação. O experimento em questão trata-se da capacitação de educadoras, implantação e acompanhamento de 
um projeto que, em primeiro plano, objetiva o uso do computador in loco como suporte pedagógico no CEMEI 
Professor Millo Carli Mantovani, mantido pela Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas - MG. Durante 
o processo de construção deste relato, reportei-me à análise da trajetória desenvolvida desde a primeira capacitação 
e, também, a dados coletados através de questionários respondidos pelas educadoras que participaram do projeto. 
Nesse sentido, como plano de fundo trago à análise as seguintes indagações: opinião das educadoras quanto ao uso 
da ferramenta computacional na educação; aspectos positivos e negativos de suas concepções quanto ao uso do com-
putador como apoio nas atividades pedagógicas vinculadas a educação infantil; avaliação dos trabalhos de capacitação 
em serviço desenvolvidos na instituição; opinião do grupo no tocante a intervenção do especialista em informática 
aplicada à educação em projetos dessa abrangência. Ainda nessa perspectiva, teço considerações ancoradas na idéia 
de que a capacitação em serviço foi o melhor caminho para que as educadoras tivessem condições de se apropriarem 
dos computadores na prática pedagógica com crianças em idade pré-escolar. E assim também viessem a refletir sobre 
suas práticas nesse espaço mediado pelas tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO 

TÍTULO: VEJA: MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO EM REVISTA
AUTOR(ES): PATRÍCIA RIBEIRO CORADO 
RESUMO: A partir da concepção de que os sujeitos se constituem na e pela linguagem, buscar-se-á a investigação 
das formas de construção dos discursos veiculados na composição textual das capas da revista Veja. Trata-se de uma 
investigação linguístico-discursiva e ideológica que tentará penetrar na opacidade das lentes através das quais o mundo 
contemporâneo se apresenta aos sujeitos históricos que dele participam. O surgimento e a consolidação, ainda que 
em tese, do conceito de democracia fortalecem a relação entre a palavra e o poder, de modo que a força das palavras 
substitui o poder das armas e a repressão pela força. De fato, a palavra e todas as demais formas de linguagem que se 
propõem à representação do real têm força. É no discurso que o homem cria e (re)cria os mundos e as realidades. Sob 
esse enfoque, os estudos da linguagem não podem visar apenas à compreensão da língua como sistema, mas também a 
investigação sobre os mecanismos pré- e pós-discursivos que fazem o discurso se constituir tal como é. Mesmo quando 
o enunciador opta pelo suposto posicionamento de neutralidade, ele o faz com intenções argumentativas que se mani-
festam desde as escolhas lexicais até as modalizações discursivas. As capas de revistas, além de se apresentarem com um 
intenso potencial comunicativo, uma vez que não esperam passivamente o leitor, mas se lançam na sua busca, revelam-se 
como um rico material pelo uso plural das linguagens, numa composição em que o verbal e o não-verbal completam-se 
mutuamente, fazendo parte dos recursos de produção de sentido elementos da análise linguística propriamente dita, 
tais como, seleções lexicais, perguntas retóricas, pressupostos e subentendidos, construção de polifonia, e elementos da 
análise semiótica, como, por exemplo, cores, imagens, fotos, jogos de luz e sombra etc.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, IDEOLOGIA, PODER 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 26
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 14

TÍTULO: BLOG, FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO DOS EIXOS LEITURA-ESCRITA: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 
AUTOR(ES): PAULA FERNANDA DÉDE DO NASCIMENTO 
RESUMO: A inserção das novas tecnologias da informação está promovendo mudanças no processo de ensino-
aprendizagem. Nesse campo, a internet tem levado as pessoas a lerem mais e a usarem mais a escrita, mas ao mesmo 
tempo nos deparamos com alunos do ensino básico apresentando desinteresse e dificuldades em escrita fora do meio 
virtual. O presente trabalho tem por objetivo elucidar a experiência do projeto interdisplinar “Historiando Olinda” 
que teve por objetivo geral o resgate na re/co – construção identitária dos alunos de ensino médio de uma escola 
pública da cidade de Olinda e, por conseguinte, objetivos específicos para cada disciplina. A disciplina Português, 
dentre uma infinita diversidade de gêneros, considerou o gênero blog uma excelente ferramenta para que os alunos 
se vissem como um sujeito constituinte das condições de produção do processo de aprendizagem. A execução desta 
experiência se deu primeiramente com um debate sobre o que seria um blog, bem como as leituras feitas sobre sua 
definição. A pesquisa então seguiu com a divisão da turma para escolha de prováveis temas e do que seria colocado 
diariamente nos mesmos. Durante este processo, houve vários debates, leituras, escrituras, revisões de textos, dis-
cussões como o uso adequado de palavras, expressões. Houve também várias intervenções do professor da turma, 
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quanto às leituras feitas e as escrituras dos textos. Ao final da pesquisa verificou-se que o gênero digital se mostrou 
como uma possibilidade adicional para aprendizagem dos conteúdos curriculares, uma vez que o blog proporcionou 
a discussão e troca de textos coletivos do conhecimento, promovendo atividades significativas de leitura e escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: BLOG, PRODUÇAO TEXTUAL, LEITURA 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DE ESCOLA PRODUZIDAS POR FILMES DE ANIMAÇÃO
AUTOR(ES): PAULA NUNES ORTIZ 
RESUMO: Os filmes de animação são artefatos culturais que ensinam de forma prazerosa sobre uma série de aspectos, 
constituindo uma pedagogia cultural na contemporaneidade. Este artigo trata das representações de escola em um conjunto 
de quatro filmes de animação que trazem cenas escolares em suas tramas —Procurando Nemo (2003), O Espanta Tubarões 
(2004), Os Incríveis (2004) e O Galinho Chicken Little (2005). Estas películas, ao mostrarem cenas escolares, ensinam como a 
escola funciona e produzem representações da instituição escolar. Um dos critérios para a seleção das películas se deu em razão 
destas estarem presentes no cotidiano de muitas crianças. Estes filmes têm também ampla circulação e divulgação em diferen-
tes mídias. O objetivo deste artigo é mostrar algumas representações de escola produzidas por essas películas, problematizando 
se tais representações contribuem para o entendimento da escola como um lugar em crise, defasado, que desperta pouco 
interesse nos alunos. A discussão e a análise buscaram inspiração na perspectiva dos Estudos Culturais pós-estruturalistas, es-
pecialmente nos estudos de mídia articulados aos estudos foucaultianos. Autores que pensam a escola contemporânea também 
são utilizados neste texto, assim como o conceito de representação como prática de significação, discutido por Hall (1997), o 
endereçamento, da autora Ellsworth (2001), e ainda o entendimento de pedagogia cultural dos autores Steinberg e Kincheloe 
(1997; 2004) são centrais na produção desse artigo. Algumas representações que compartilho nesse texto, que são os achados 
de uma pesquisa maior, mostram que as aulas das escolas dos filmes de animação são “chatas”, desqualificando sua função na 
cultura e na vida das crianças. A escola é representada como uma instituição que não atende às necessidades dos alunos, não 
propicia divertimento, prazer e interesse. Os filmes ensinam ainda que as crianças devem ir para a escola, não para aprender 
alguma coisa com os professores, mas para ter relacionamentos com os colegas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, FILMES DE ANIMAÇÃO, REPRESENTAÇÃO DE ESCOLA 

TÍTULO: REVISTAS SEMANAIS: UM SUPORTE PARA LEITURA DE VÁRIOS GÊNEROS
AUTOR(ES): RAFAEL DIREITO TEIXEIRA 
RESUMO: O trabalho com gêneros textuais é uma exigência no conteúdo programático de Língua Portuguesa do Ensino 
Fundamental e Médio, preconizado pelos PCNs e pelas DCEs de Língua Portuguesa, tendo em vista que todos os textos 
se manifestam num ou noutro gênero textual. Em nosso dia-a dia, principalmente no contexto escolar, inúmeras vezes 
nos deparamos com a leitura de textos diversos sem sabermos de que gênero se tratam, o que dificulta a compreensão 
e a construção do sentido desses textos. Sendo assim, esta comunicação, como parte dos estudos do Grupo de Pesquisa 
Leitura e Ensino da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Jacarezinho, grupo este certificado 
pelo CNPq, tem por objetivo apresentar resultado de pesquisa que procurou investigar os gêneros textuais da revista Veja e 
da revista Superinteressante. Também, apresentar análise comparativa acerca dos gêneros mais recorrentes nessas revistas e 
se eles divergem de uma revista para outra em suas características de função, plano composicional (estrutura, organização), 
estilo (como a escolha do vocabulário empregado). Essas duas revistas da editora Abril têm circulação mensal e semanal e 
podem ser consideradas como um suporte com muitos gêneros, conforme Marcuschi (2003). Como a maioria dos gêneros 
dessas revistas estão presentes em atividades de leitura propostas em livros didáticos de língua portuguesa, com esse estudo 
pretendemos explicitar as particularidades dos gêneros mais recorrentes nelas, uma vez que acreditamos que, nessa perspec-
tiva, a leitura poderá se tornar mais significativa, pois o aluno será apresentado a um determinado gênero e poderá passar a 
percebê-lo como relativamente estável dentro de um contexto e perceberá, também, nos textos desses gêneros, o propósito 
e a intenção de seus autores, o que poderá torná-lo mais apto para a construção do sentido textual.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, ESFERAS MIDIÁTICAS, SUPORTE REVISTA 

TÍTULO: O ENSINO DA FICÇÃO COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: DO CONFLITO DO LEITOR 
À MEDIAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): RENATA KARLA LINS BEZERRA 
RESUMO: Este estudo investiga a relação que crianças e professores estabelecem entre ficção e realidade na leitura de 
histórias em quadrinhos. A relevância desse estudo está na possibilidade de perceber as relações estabelecidas com a ficção, 
tais como conflitos, rejeições e diálogos com a realidade, em situação escolarizada. A pesquisa é de caráter qualitativo e 
realizou-se em escola da rede pública estadual localizada em Natal/RN. Constitui-se da realização de dez sessões de leitura 
intertextual de Histórias em Quadrinhos da Turma da Mônica e Contos de Fadas, em três turmas do 4º ano do ensino 
fundamental, denominadas A, B e C de controle. As professoras das turmas A e B participaram de estudos teóricos e ela-
boraram os planos das sessões de leitura, mediante orientações dos pesquisadores. O registro das sessões foi feito em áudio, 
vídeo e observação in loco. A partir das transcrições dos dados, considerando as discussões de pós-leitura das histórias 
em quadrinhos, foram selecionados para análise os sujeitos que apresentaram dificuldades no trânsito entre real e ficção. 
Analisaram-se as perguntas e respostas elaboradas pelos sujeitos sobre ficção, percebendo as intervenções das docentes 
ao mediar essa situação de leitura. Como referencial teórico optou-se por Amarilha (2006), Bauer e Gaskell (2002), Cirne 
(1994; 2002; 2005), Eco (1987). Verificou-se incipiente formação leitora dos aprendizes, demonstrando transição no dis-
cernimento entre o real e ficção. A lacuna na formação docente repercute na dificuldade em mediar o conflito cognitivo 
diante do contexto ficcional.
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO, HISTÓRIA EM QUADRINHOS, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: AMÁLGAMAS FICCIONAIS - UMA INTRODUÇÃO À ESTRUTURA NARRATIVO/
EDITORIAL DOS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS 
AUTOR(ES): RODRIGO EMANOEL FERNANDES 
RESUMO: As histórias em quadrinhos do gênero “super heróis” seguem uma estrutura narrativa/editorial exclusiva 
dessa mídia em particular, na qual todos os títulos de uma determinada editora, estúdio ou selo co-existem numa única 
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“realidade ficcional”, um continuum espaço/temporal habitado por todos os personagens (protagonistas ou coadjuvantes) 
e demais elementos, cujos direitos pertencem à editora e não aos respectivos criadores/funcionários. Tal estrutura, nascida 
das condições específicas nas quais os quadrinhos americanos de escala industrial se originaram somadas a estratégias de 
vendas a princípio simples, evoluiu no decorrer das décadas através das contribuições individuais de centenas de artistas 
e editores, apropriando-se das características de virtualmente todos os demais gêneros narrativos, mídias e, no limite, da 
cultura em geral. Como no espaço geográfico real esse “espaço ficcional” é composto por sobreposições, simultaneida-
des, elementos conflitantes compartilhados por centenas de séries individuais, convivendo mas nunca se estabilizando, ao 
contrário: retroalimentando-se num processo de constante desestabilização, apesar dos cada vez mais cuidadosos planeja-
mentos editoriais. Embora sejam muito familiares para o público alvo do gênero, os “universos ficcionais” dos super heróis 
foram pouco estudados fora do âmbito dos próprios quadrinhos, onde nos últimos anos surgiram autores interessados 
em trabalhar conceitualmente as estruturas desse suporte único. Nessa linha destacam-se escritores como Warren Ellis 
(Planetary), Grant Morrison (Sete Soldados da Vitória) e Alan Moore (A Liga dos Cavalheiros Extraordinários), trabalhan-
do com séries que, dentro da própria indústria, exploram as singularidades dessa amálgama ficcional que reflete aspectos 
inusitados e complexos de nossa cultura. O presente texto é uma tentativa de primeira aproximação com tais singularidades, 
uma introdução para um projeto de pesquisa centrado na série Planetary e sua proposta de exploração “arqueológica” da 
“história imaginária do século XX”.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, REALIDADES IMAGINÁRIAS, CULTURA POP 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 27
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: LITERATURA DE CORDEL NA INTERNET: UMA NOVA MANEIRA DE LER! 
AUTOR(ES): RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO 
RESUMO: Percebe-se que a literatura de cordel vem se adaptando às novas tecnologias e encontrou na internet um novo 
espaço de publicação, mais amplo e com estratégias diversificadas de interação com o leitor, o que permite a formação de 
novos públicos-leitores, o surgimento de diferentes temáticas na escrita, bem como possibilidades didáticas de propagação 
dessa literatura na sala de aula. Na internet, ela possui sites especializados que contam sua história no mundo e no Brasil e 
publicam seus títulos. Também é possível encontrar cordelistas com blogs e sites próprios, espaços onde publicam o cordel 
de sua autoria e recebem opiniões dos leitores, que criticam, sugerem novas temáticas ou se sentem estimulados a escrever 
a sua própria estrofe e acabam oferecendo respostas utilizando as regras do próprio cordel. O presente artigo vem analisar 
a prática de leitura da literatura de cordel na internet realizada por alunos de licenciaturas em Letras das Universidades 
Federal de Campina Grande (UFCG) e Estadual da Paraíba (UEPB), nos campi de Campina Grande (PB), que estão sendo 
formados para ensinar língua e literatura. Através de um estudo de recepção, é observado qual o grau de interesse deles por 
essa literatura publicada no suporte internet, quais os estímulos e dificuldades, bem como a viabilidade dessa nova forma 
de leitura como instrumento didático. 
PALAVRAS-CHAVE: CORDEL, INTERNET, LEITURA 

TÍTULO: O DISCURSO SOBRE A OBRIGAÇÃO EM APRENDER UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): ROGERIA DE AGUIAR 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo verficar, em uma perspectiva da Análise do Discurso Francesa, quais são os 
discursos vinculados às línguas estrangeiras e seu ensino na Revista Veja dos anos de 1985 ao ano de 2005. São vários os dis-
cursos encontrados. Há enunciados que revelam visões simplistas de língua e de ensino, como por exemplo, “aprenda inglês 
em 30 horas“. Também encontramos enunciados que revelam o discurso normativista sobre a língua. Alguns desses são 
aqueles que declaram que aprender uma língua de maneira eficaz, é aprender sua gramática. Dentre os muitos enunciados 
encontrados, gostaríamos de dedicar maior atenção àqueles que constituem o discurso da obrigatoriedade do aprendizado 
de uma língua estrangeira por todas as pessoas. Encontramos enunciados como “falar de verdade uma língua estrangeira 
tornou-se obrigatório“ ou “qualquer pessoa com o mínimo de escolaridade sabe da importância da língua inglesa para 
o futuro profissional“. A partir de enunciados como esses, queremos verificar como esse discurso se contitui. Uma das 
características comum a todos os dirscursos é a de esconder sua condição de discurso e mostrar-se como uma verdade. 
Esse não é diferente, queremos discutir, portanto, como a afirmação de que todos nós temos a obrigação de aprender uma 
língua estrangeira é um efeito discursivo. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA , DISCURSO, LÍNGUA ESTRANGEIRA 

TÍTULO: COM O MUNDO DIANTE DOS OLHOS: ESTRUTURA TEXTUAL E MODOS DE LER NO 
CIBERESPAÇO
AUTOR(ES): SAMIR MUSTAPHA GHAZIRI 
RESUMO: Computador, Internet, Ipod, Iphone e TV de alta definição. Estes são apenas alguns dos vários aparatos que 
nos vem à mente quando pensamos em tecnologia digital. Apesar de serem cinco diferentes mídias, todas elas guardam 
algumas semelhanças, que são não só de ordem técnica. Parecem possuir uma mesma essência, um mesmo principio e, 
indo além, nascer de um mesmo mito fundador: o da aceleração e aumento da comunicação e do acesso à informação. 
No espaço escolar, a presença de alguns destes aparatos já não é recente. No caso das unidades públicas, nosso alvo de 
estudo, os computadores e a Internet foram adquiridos no intuito de auxiliar os alunos nas pesquisas escolares; chegaram 
sob a égide de abri-los o mundo. Passados alguns anos dessa inserção, muito foi escrito, sobretudo a respeito dos modos 
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como o equipamento foi utilizado e seus impactos sobre o ensino e a aprendizagem das diferentes disciplinas. No entanto, 
as práticas mais primordiais relacionadas à educação escolar ficaram esquecidas, refiro-me a leitura e a escrita. Os estudos 
a respeito de tais práticas no ambiente digital/virtual são ainda escassos. Desse modo, na presente comunicação, será 
apresentada uma análise de ações de leitura na tela do computador visualizadas entre estudantes do ensino público funda-
mental, no município de Assis-SP, em situação de pesquisa escolar. Tais ações foram colhidas por ocasião de uma pesquisa 
de mestrado e evidenciaram atitudes novas em relação ao escrito, uma vez que sua inscrição no novo ambiente altera suas 
formas de apresentação e demanda novas estratégias de leitura. Por fim, vale ressaltar que esta pesquisa se alicerçou sobre 
os fundamentos da Teoria da Enunciação, da Perspectiva Significativa de Frank Smith e da Usabilidade. 
PALAVRAS-CHAVE: CIBERESPAÇO, LEITURA NA TELA DO COMPUTADOR, FORMAÇÃO DO LEITOR NA 
ESCOLA 

TÍTULO: MÍDIA IMPRESSA NO BRASIL: REPRESENTAÇõES SOBRE O ENSINO SUPERIOR (1995-2008)
AUTOR(ES): SANDRA REGINA SALES 
RESUMO: Analisar o papel contemporâneo da mídia em geral, e da imprensa em particular, tem constituído tarefa 
imprescindível, devido ao alcance e a importância que esta adquiriu na vida de muitas pessoas e de instituições, como 
informadora e formadora de opinião (MARTINS, 2005). Além disso, os discursos apresentados pela imprensa constituem 
espaços importantes para pautar e confrontar os sentidos atribuídos a determinadas questões (FISCHMAN & HAAS, 
2005; MARTINS, 2005). Assim, a imprensa se constitui em um espaço no qual se fazem ouvir as múltiplas vozes presentes 
na sociedade. Este não é, porém, um processo que se dá sem embates e disputas, o que significa dizer que a imprensa está 
longe de ser um neutro difusor de informações, pois seu trabalho é mediado por um complexo processo de produção e 
absorção de sentidos dos fatos da vida cotidiana. (MARTINS, 2005; BORGES, 2003). O trabalho apresenta e analisa a 
estrutura discursiva de artigos editoriais e de opinião sobre Educação Superior publicados pela revista Veja no período de 
1995 até 2008, buscando entender como os artigos editoriais e de opinião da revista abordam os problemas de Educação 
Superior. O estudo empregou procedimentos de análise de discurso crítico, tendo como modelo a abordagem tridimen-
sional de Fairclough: estrutura de texto, prática de discurso e prática sociocultural (1995). A presente pesquisa oferece uma 
compreensão sobre o desenvolvimento das opiniões e das políticas públicas no campo da Educação Superior indicando o 
“empreendedorismo educativo” (FICHMAN & HASS) como principal tendência.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA IMPRESSA , ENSINO SUPERIOR , EMPREENDEDORISMO EDUCATIVO 

TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO E CONVENCIMENTO: A PROPAGANDA E OS MODOS DE SER CRIANÇA
AUTOR(ES): SARITA ETERNA LOPES CASARIM 
RESUMO: Tomando como princípio as idéias de Philippe Ariès e Neil Postam sobre o surgimento da idéia de infância, 
analisamos as transformações que ocorrem na concepção de infância ao longo do tempo e a idéia de desaparecimento hoje. 
Buscamos compreender tais mudanças, apoiando-nos nas pesquisas de Inês Sampaio sobre a influência da televisão e da 
publicidade neste processo. A infância, tal como conhecemos hoje é uma construção social. Há indícios de que o início da 
infância tenha surgido entre os séculos XVII e XVIII. Mudanças de comportamento da sociedade aos poucos desenharam 
a infância atual, a indiferenciação entre as fases da vida deu lugar à formação de dois mundos distintos, o mundo adulto 
e o infantil. Hoje temos uma infinidade de produtos de consumo destinados à criança, que é tratada como consumidora 
ou um consumidor em potencial. A criança não possui um lugar estático na sociedade, o olhar e o lugar da infância estão 
em constante transformação. Pensando em tais influências, nas transformações que correm na infância e dirigindo nosso 
olhar para a mídia televisiva e as propagandas publicitárias, buscamos, com este estudo, ler, a partir destas propagandas 
publicitárias televisivas, as formas que estas indiciam, mostram e criam, o modo de ser criança e de conceber a infância na 
contemporaneidade. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, PUBLICIDADE, MÍDIA 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 28
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 15

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DO UM WEBLAB COM CONTEÚDO DE VÍDEO DIGITAL INTERATIVO 
EDUCATIVO
AUTOR(ES): SERGIO FERREIRA DO AMARAL, MÔNICA CRISTINA GARBIN 
RESUMO: O consumo das novas tecnologias de comunicação, em especial da Internet e da televisão, são uma realidade 
inquietante. Para tanto, o Laboratório de Novas Tecnologias Aplicadas na Educação da Faculdade de Educação da UNI-
CAMP – LANTEC, está desenvolvendo o projeto WebLab, que objetiva sistematizar um sistema de banco de dados, 
com acesso remoto mediatizado pela internet, que possibilite um ambiente de interação para edição, veiculação e arma-
zenamento de vídeo digital com conteúdo educativo a ser utilizado como material didático em sala de aula. A produção e 
a veiculação do vídeo digital será realizada a distância pela internet, com a possibilidade de distribuição não hierarquizada 
manipulada pelo próprio usuário, que pode ser o professor, autor ou aluno, através de autenticação de login e senha. O 
pressuposto metodológico do sistema de banco de dados, está centralizado numa pedagogia da comunicação, que leve em 
consideração a realidade atual do sistema educativo, profundamente marcado pelas novas tecnologias e que tenha como 
objetivos: difundir e orientar produções audiovisuais realizadas pelos próprios professores e alunos; construir material 
didático a partir da utilização da linguagem audiovisual digital e que seja capaz de desencadear ações em educadores inte-
ressados em formar alunos críticos e ativos para os novos meios. Atualmente o sistema está disponibilizado na internet, 
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de forma aberta e gratuita, para que professores e alunos possam utilizar uma série de recursos didáticos para adquirir as 
competências e habilidades na produção e edição de vídeo digital, bem como já conta com uma área de disponibilização de 
cerca de 200 vídeos produzidos pelos próprios professores/alunos/autores, que podem ser vistos e baixados para serem 
utilizados como material didático em sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA EDUCATIVA, TECNOLOGIA DIGITAL, VÍDEO INTRATIVO 

TÍTULO: LEITURAS E ESCRITAS DE JOVENS NA ERA DAS MÍDIAS 
AUTOR(ES): SÉRGIO LUIZ ALVES DA ROCHA 
RESUMO: O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa de doutoramento desenvolvida no Programa de Pós Graduação 
em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ProPEd – UERJ), no interior do projeto Educação e Mídia: 
imagem técnica e cultura escrita. Seu objetivo é analisar as relações entre as novas tecnologias de informação e comunicação, 
a leitura e a escrita entre os professores os alunos de modo relacional a partir do uso de metodologias qualitativas. Tendo 
como principais referências os trabalhos de Roger Chartier, Jesus Martín-Barbero e dos Estudos Culturais Latino Americanos, 
pretendemos discutir a importância de que a escola amplie a sua percepção sobre as noções de leitura e escrita, hoje fundamen-
tadas apenas no livro como suporte privilegiado. A formação de leitores literários passa necessariamente pelo reconhecimento 
e valorização das práticas de leitura e escrita dos jovens, em muitos casos, profundamente relacionadas às novas tecnologias 
de comunicação e informação e aos novos regimes de visualidades técnicas existentes na atualidade. É importante reconhecer 
que as relações entre a leitura e escrita tradicionais e as tecnologias de comunicação e informação não são necessariamente 
antagônicas. Como exemplo, analisamos o caso das fanfics escritas a partir dos livros da série Harry Potter. Abreviatura de 
Fan Fiction, uma fanfic é uma história criada por um fã. As histórias são escritas tendo por base o universo ficcional da obra 
em questão, que são reapropriados pelo fã em novas histórias, postadas em sites especializados. Algumas delas chegam a ter 
250 páginas. Em nosso caso, travamos contato com um grupo de jovens que escreviam as histórias em seus cadernos, nos 
tempos vagos na escola. Depois essas histórias eram digitadas e postadas nos sites. Essas práticas nos chamam atenção para a 
necessidade de analisar as reapropiações da leitura e do escrito pelas novas tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: FANFIC, TECNOLOGIAS, ESCRITA E LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS 

TÍTULO: EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS
AUTOR(ES): SHEILA DANIELA MEDEIROS DOS SANTOS 
RESUMO: Na nova ordem mundial, o processo de globalização determina novas configurações à educação, às políticas 
públicas, à escola e ao trabalho docente. Para compreender como esse processo emerge no cenário educacional é necessá-
rio, primeiramente, contextualizar a palavra globalização em suas dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais, uma 
vez que a mesma é polissêmica e é usada para explicar uma multiplicidade de experiências que caracterizam a sociedade 
contemporânea. Nesse movimento de reconfiguração, a presença das Tecnologias da Informação e Comunicação tem sido 
cada vez mais constante, sustentando: o surgimento de neologismos como “cibercultura” (LÉVY, 1999); o apagamento 
de rastros e referências nos processos de constituição do sujeito (KRAMER, 2003); e, ainda, o estabelecimento de novos 
arranjos para velhas concepções de ensino e aprendizagem. Nessa ambiência, com o objetivo de analisar os deslocamentos 
de sentido que marcam as práticas de linguagem dos docentes ao se apropriarem de seu trabalho no contexto das Tecno-
logias da Informação e Comunicação, realizou-se observações em uma universidade particular situada em um município 
da região de Campinas. As análises do material empírico, a partir do referencial teórico de Antunes (2000, 2006), Barreto 
(2003, 2004) e Vigotski (1994, 1995), revelaram que as TIC’s, principalmente reduzidas ao Ensino de Educação à Distância, 
agravam a degradação das relações sociais, acentuam os processos de exclusão e colocam em risco a noção de ética no 
trabalho docente. Portanto, não se trata de negar o desenvolvimento tecnológico, mas de questionar o papel central, muitas 
vezes atribuído às TIC’s, de serem potencialmente transformadoras das práticas escolares. Nessa perspectiva, ao lado da 
incorporação da tecnologia, o que está em jogo é o embate entre a proposta de educação como mercadoria e a sua defesa 
como direito e prática emancipatória, a fim de que a nossa sociedade seja menos desigual e excludente.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, TRABALHO DOCENTE, NOVAS TECNOLOGIAS 

TÍTULO: A PRATICA DA LEITURA MIDIÁTICA
AUTOR(ES): SHIRLEY RAKAUSKAS ZACHARIAS 
RESUMO: Este trabalho visa destacar e refletir sobre a utilização das tecnologias de informação e da comunicação e seus 
conteúdos no contexto escolar. Para tanto, será apresentado o relato de experiência vivenciada durante estágio curricular do 
curso de Pedagogia, em escola particular e municipal, no qual se observa o despreparo dos professores frente à utilização 
dos meios de comunicação. É sabido que as crianças usam as novas tecnologias numa velocidade que nem sempre a escola 
consegue acompanhar e é preocupante ouvir: estão chegando os computadores, o que vamos fazer com eles? Mesmo ten-
do o governo anunciado o envio dos computadores às escolas e os cursos oferecidos aos professores. Além disso, estudio-
sos mostram a disponibilização de cursos gratuitos, videoconferências e sites divulgando projetos pedagógicos realizados 
com sucesso. Isso mostra uma realidade que urgentemente precisa ser reparada. Toda criança tem direito à informação e 
elas poderiam se autodesenvolver, mas sabemos que as mensagens emitidas pela mídia devem ser filtradas, tendo assim a 
escola e seus educadores uma considerável importância. O incentivo à prática de leitura de conteúdos escritos e imagéticos 
que são próprios aos meios de comunicação está ausente na escola? Basta a escola ter recursos tecnológicos, capacitação do 
professor e a adequada organização do planejamento pedagógico para desenvolver essa prática? 
PALAVRAS-CHAVE: CAPACITAÇÃO , LEITURA, MÍDIAS 

TÍTULO: COMPORTAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UTILIZAÇÃO DA 
INTERNET EM PESQUISAS ESCOLARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR(ES): SILVELENE PEGORARO LAMON 
RESUMO: No processo de ensino-aprendizagem a busca de bibliografias pertinentes e, acima de tudo, de qualidade é 
fundamental. Uma das metas da Biblioteca do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da Universidade de São 
Paulo (Campus São Carlos) é estimular a prática desta pesquisa escolar desde o início da educação. Nesta perspectiva, a 
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Biblioteca incorporou em seu plano de atuação uma Pesquisa em andamento que visa motivar os usuários a desenvolverem 
suas pesquisas escolares de forma autônoma e eficiente e que abordará a utilização das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s), representada aqui pela Internet, que, em geral, é pensada como fonte de pesquisa na construção de 
trabalhos escolares. O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a utilização da Internet como ferramenta de busca 
de informações para alunos e professores, a fim de promover a eficácia da construção e concretização do conhecimento, 
através da pesquisa. Esta nova tecnologia redefine o papel do professor e do aluno, modificando principalmente a postura 
do aprender no lugar de ensinar e a distinção entre informação e conhecimento. Aborda os hipertextos essencialmente en-
contrados na Internet, que geralmente são o suporte informacional nestas pesquisas escolares. Propõe o desenvolvimento 
de coleções de sites na WEB com conteúdos indicados a pesquisas escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA ESCOLAR, HIPERTEXTO, INTERNET 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 29
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: FICÇÃO E REALIDADE SE [CON]FUNDEM NO RPG
AUTOR(ES): SILVIA BEATRIX TKOTZ 
RESUMO: Assim como as palavras criam a realidade, elas criam, também, a ficção. E a beleza da ficção é ver realidade 
nas palavras. Na literatura, costuma-se buscar a verossimilhança, capacidade de tornar a ficção semelhante à verdade. Posso 
dizer que tornar a realidade uma forma de ficção é também um caminho para a escrita de um romance. De certa forma, 
compreendo o RPG – Role Playing Game – como um instrumento de construção de ficção, que possibilita a escrita da 
aventura vivida a alguns jogadores interessados, que transformam o jogo em história. Armazenadas em sites de hospeda-
gem de arquivos, tais leituras podem ser compartilhadas virtualmente. O mais interessante desta leitura errepegiana é que 
os livros de referência proporcionam a seus leitores uma maneira de fazer história, vivenciando-a enquanto a elaboram. 
O RPG que ilustra este estudo é Mago – A Ascenção, que apresenta uma requintada polêmica entre a técnica e a magia, 
apresentando a realidade como flexível e passível de ser moldada pelas pessoas. Walter Benjamin afirma que a diferença 
entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica. Isto é ficção ou realidade? Reflita: quando Copérnico observou 
que era a Terra que girava em torno do sol, ele apenas observou o universo de maneira diferente ou a sua observação foi 
que mudou o universo? Deparar-nos com tal questão, no livro Mago, não nos incita a pensar o quão complexas são as 
provocações e quão dignas de estudos e reflexões aprofundadas? Premissas metafísicas promovem um jogo de reflexões 
profundas em que as semelhanças com estudos acadêmicos são quase evidências de que a literatura de RPG ganha status 
de contributiva à formação do cidadão. 
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO, REALIDADE, RPG 

TÍTULO: A POESIA DE MASSA DOS ANOS DE 1990: UMA LEITURA INTERSEMIÓTICA E 
INTERDISCURSIVA DA POÉTICA DO MANGUEBEAT PERNAMBUCANO.
AUTOR(ES): SILVIO SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES 
RESUMO: Este trabalho se orienta com base na preocupação em focalizar no movimento contracultural pernambucano 
denominado Manguebeat, um movimento ligado à poesia de massa de 1990, que se volta para a necessidade de fortalecer 
o elo da contra hegemonia cultural existente na tradição literária brasileira. Assim, buscamos nessa comunicação fomentar 
uma discussão em torno da maneira como o projeto de Chico Science e Nação Zumbi aponta para um questionamento em 
torno da instituição literária e a entrada de uma nova poética que passa a configurar na literatura. Nesse ponto, vamos des-
tacar, ao referir-nos ao processo antropofágico desse movimento, a imbricação de vários discursos culturais que rompem 
as fronteiras identitárias, mostrando que a teoria tradicional e ultrapassada que defende a idéia de que a cultura de massa 
não passa de uma mercadoria ,na verdade se tornou um discurso conservador, pois o Manguebeat consegue aliar a cultura 
de massa com uma leitura crítica da tradição popular do Nordeste, ao estabelecer um forte diálogo com o Tropicalismo e 
o Modernismo, concebendo assim aquilo que Mattellart chama de “assimetria das trocas” (2005). Nesse sentido, o projeto 
dos mangueboys desfossiliza a cultura nordestina, tornando-a sincrética ao apresentar uma visão desafiadora, numa com-
pleta imbricação com a Indústria Cultural, levando à cena elementos que fundem o provisório e o inusitado. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, INTERSEMIOSE, ANTROPOFAGIA 

TÍTULO: A POESIA DE MASSA DOS ANOS DE 1990: UMA LEITURA INTERSEMIÓTICA E 
INTERDISCURSIVA DA POÉTICA DO MANGUEBEAT PERNAMBUCANO.
AUTOR(ES): SILVIO SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES 
RESUMO: Este trabalho se orienta com base na preocupação em focalizar no movimento contracultural pernambucano 
denominado Manguebeat, um movimento ligado à poesia de massa dos anos de 1990, que se volta para a necessidade de 
fortalecer o elo da contra hegemonia cultural existente na tradição literária brasileira. Assim, buscamos nessa comunicação 
fomentar uma discussão em torno da maneira como o projeto de Chico Science e Nação Zumbi aponta para um questio-
namento em torno da instituição literária e a entrada de uma nova poética que passa a configurar na literatura. Nesse ponto, 
vamos destacar, ao referir-nos ao processo antropofágico desse movimento, a imbricação de vários discursos culturais que 
rompem as fronteiras identitárias, mostrando que a teoria tradicional e ultrapassada que defende a idéia de que a cultura de 
massa não passa de uma mercadoria na verdade se tornou um discurso conservador, pois o Manguebeat consegue aliar a 
cultura de massa com uma leitura crítica da tradição popular do Nordeste, ao estabelecer um forte diálogo com o Tropica-
lismo e o Modernismo, concebendo assim aquilo que Mattellart chama de “assimetria das trocas” (2005). Nesse sentido, o 
projeto dos mangueboys desfossiliza a cultura nordestina, tornando-a sincrética ao apresentar uma visão desafiadora, numa 
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completa imbricação com a Indústria Cultural, levando à cena elementos que fundem o provisório e o inusitado.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, INTERSEMIOSE, ANTROPOFAGIA 

TÍTULO: PROPAGANDA: UMA POSSIBILIDADE DE USO DA MÍDIA PARA O ENSINO DE LEITURA
AUTOR(ES): SÍLVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO, ADRIANA MILHAREZI ABUD 
RESUMO: Devido aos enormes avanços sociais e conquistas tecnológicas, o acesso à informação ficou facilitado. O 
contato com várias mídias impressas, televisivas, digitais e radiofônicas permite uma atualização constante, impondo um 
ritmo acelerado de consumo de mensagens. Tal fato requer uma recolocação do papel da escola, em seu aspecto formal, 
numa perspectiva que contemple a leitura crítica dos meios de comunicação, suas condições de produção e sua função na 
sociedade. Destacamos, neste trabalho, a importância e a influência do discurso publicitário. Diante disso, nosso objetivo 
é apresentar uma proposta de leitura de peças publicitárias desenvolvida em sala de aula, no Ensino Superior, com alunos 
do Departamento de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, durante as aulas de Português 
Instrumental. A escolha por este gênero ocorreu devido ao fato dele ocupar uma posição de destaque para o curso em foco 
e também por ser um gênero discursivo de grande circulação e penetração na sociedade atual, podendo se transformar num 
instrumento de trabalho a ser desenvolvido em outros cursos, numa proposta de leitura e releitura com desdobramentos 
interdisciplinares, trazendo para o âmbito da sala de aula os conteúdos veiculados pelos meios de comunicação de massa. 
Para a confecção da seqüência didática, procuramos seguir as estratégias propostas por Kleiman (1999, 2004). Ao estabele-
cer um diálogo entre os veículos de comunicação de massa e a leitura em sala de aula de uma peça publicitária, favorecemos 
a percepção, por meio da visão; da revisão através de lembrança dos conhecimentos prévios e a transvisão por meio da 
imaginação e da apreensão das relações de produção de sentidos das mensagens midiáticas. Favorecer possibilidades de 
desenvolver estratégias adequadas de exercícios de leitura, além de proporcionar a aquisição das principais características 
constitutivas desse gênero discursivo, contribui para uma leitura além do conteúdo proposicional básico das propagandas.
PALAVRAS-CHAVE: PROPAGANDA, MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA, LEITURA 

TÍTULO: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: A QUESTÃO DA UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NA 
ESCOLA EM UMA PERSPECTIVA CONSTRUCIONISTA
AUTOR(ES): SONIA MARIA ANDRETO FUGIMOTO 
RESUMO: Estudos demonstram que a utilização do computador como ferramenta pedagógica traz uma enorme contri-
buição para a prática pedagógica. As tecnologias têm auxiliado o processo de ensino e de aprendizagem, mas o resultado 
tem sido pouco observável na prática e a educação formal continua inalterada. Desse modo, o uso do computador dentro 
de um ambiente de aprendizagem passa a ser visto como uma ferramenta utilizada para transmitir informações. Em meio 
a um cenário de incertezas que envolve a utilização dessa ferramenta pedagógica no âmbito educacional, algumas questões 
orientaram a condução deste estudo: O computador na escola tem sido utilizado como “máquina de ensinar“ ou como 
ferramenta educacional capaz de promover mudanças na qualidade de ensino? Qual o papel dos professores diante da nova 
realidade da sociedade do conhecimento? Como o computador se insere no processo de ensino e de aprendizagem? Para 
tanto, este estudo apresenta uma análise do uso do computador no processo pedagógico. Procura explicitar as possíveis 
contribuições da utilização dessa ferramenta na construção do conhecimento. Assim, tem-se como objetivo conhecer e 
compreender os princípios educacionais construcionistas que fundamentam a utilização do computador com finalidades 
educacionais. Nesta direção, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa que contribui para uma análise mais ampla 
da investigação. A coleta de dados realizou-se por meio de levantamento bibliográfico acerca da temática, apoiados nos 
referenciais teóricos propostos por Piaget (1964, 2007), Papert (1997), Valente (1991, 1993, 1996, 1999), Altoé (1993, 1996, 
2001, 2005) e outros. Como resultado, pretende-se que os professores compreendam a distinção entre as abordagens 
instrucionista e construcionista, reflitam sobre suas ações e percebam a necessidade de uma prática pedagógica baseada na 
perspectiva construcionista. Quanto à escola, deve acompanhar as mudanças e os avanços tecnológicos, capacitar e formar 
os professores para que utilizem as tecnologias em benefício da aprendizagem do aluno. 
PALAVRAS-CHAVE: USO DO COMPUTADOR, PERSPECTIVA CONSTRUCIONISTA, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 30
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 16

TÍTULO: LEITURAS DE MUNDO A PARTIR DAS MEDIAÇõES NA RECEPÇÃO DAS TELENOVELAS 
BRASILEIRAS
AUTOR(ES): SONIA MARIA DAVID MARRAFA, KATIA DE SOUZA E ALMEIDA BIZZO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão sobre a relação existente entre as telenovelas brasileiras 
e seus receptores crianças e professores do Município do Rio de Janeiro, que foram nossos interlocutores em nossas pes-
quisas. Enfocar esse gênero televisivo dentro do contexto escolar e promover o entrelaçamento das vozes de professoras e 
alunos visa desvelar a leitura de mundo realizada por eles, enquanto telespectadores, levando-se em conta que, segundo as 
pesquisas, o público feminino e o infantil elevam índice de audiência das telenovelas. Como aporte teórico-metodológico 
este estudo trará as contribuições de Gatti (2005) com o grupo focal, Bakhtin (2003) sobre alteridade, discurso dialógico e 
Benjamin (1994) com sua concepção de memória e narrativa, autores que nos ajudarão a aprofundar a nossa reflexão sobre 
o lugar do pesquisador. Além desses, estarão presentes neste trabalho Roberta Manuela Andrade (2003), Esther Hambur-
ger (1998) e Maria Imacolatta Lopes (2002), que fundamentarão a abordagem da telenovela. Sob as orientações da técnica 
do grupo focal, formamos duas frentes de pesquisa: a primeira com professores de Educação Infantil de diferentes escolas 
que nas entrevistas discorreram sobre a docência nas telenovelas brasileiras, recorrendo às suas memórias e trazendo im-
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pressões destas narrativas ficcionais a partir das tramas assistidas. A segunda frente de pesquisa foi com crianças de 5 a 7 
anos, que falaram sobre personagens infantis e cenas de telenovelas. Alguns obstáculos surgiram no decorrer da pesquisa 
que, no lugar de serem considerados entraves, foram aproveitados para enriquecer o trabalho em questão, levando-se em 
conta que a telenovela ainda carrega uma forte dose de preconceito. Ambas as frentes de investigação trarão informações 
importantes sobre o que pensam nossos interlocutores quando o assunto é telenovela e a importância dessas mediações 
nas leituras que fazem do mundo, tanto dentro como fora da escola. 
PALAVRAS-CHAVE: TELENOVELA, CRIANÇAS, PROFESSORAS 

TÍTULO: PRÁTICA DE LEITURA DE UM ACONTECIMENTO DISCURSIVO MIDIÁTICO 
POLÊMICO
AUTOR(ES): SONIA RENATA RODRIGUES 
RESUMO: Procuro demonstrar – sob a perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso francesa (AD) – que os 
sentidos não são funções imanentes de palavras e/ou expressões, mas são efeitos de sentidos produzidos e delimitados por 
aquilo que pode e deve ser dito no interior de uma formação discursiva (FD). Nesta perspectiva, uma seqüência lingüística 
pode assumir vários “sentidos”: positivos, negativos, polêmicos, ambíguos, dependendo das relações interdiscursivas que 
a atravessam. No caso da polêmica, essa alternância de sentidos vai ocorrer em função de um processo de interincompre-
ensão, que faz com que um enunciado, oriundo de uma dada FD, seja traduzido e compreendido no interior de outra FD 
através da construção de simulacros. É, então, a partir de uma “inusitada” expressão lingüística que organizo o corpus a 
ser analisado. Este se compõe de alguns textos que, há pouco tempo, circularam na sociedade, veiculados pela mídia on-
line, tendo como tema a polêmica causada pela expressão “galinha cacarejadora”, usada por um Senador, em pleno debate 
político, para referir-se a uma Ministra. Esse corpus constitui-se em uma amostra das variadas manifestações lingüístico-
discursivas – textos – que permeiam a realidade social, através das diversas mídias. Contudo, textos dessa natureza ainda 
são pouco explorados nas práticas escolares de leitura e, quando o são, não se costuma explorar a construção dos sentidos 
delineados em contextos sócio-histórico-ideológicos. Esse fator acarreta a defasagem leitora dos alunos, o que se contrapõe 
aos objetivos educacionais de “formar cidadãos críticos e participativos”, sendo que a participação social realiza-se princi-
palmente na/pela linguagem. A AD formula uma teoria da leitura, do sentido e da interpretação, constituindo-se em uma 
importante ferramenta para o trabalho não só com a língua materna, mas nas mais variadas esferas interdisciplinares com 
vistas à formação de cidadãos críticos, cujo domínio da cultura escrita seja compatível com a realidade do mundo atual. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA ESCOLAR DE LEITURA, ANÁLISE DE DISCURSO, ACONTECIMENTO DISCURSIVO 
POLÊMICO 

TÍTULO: PORTO SEGURO
AUTOR(ES): SÔNIA REGINA SANTOS DE LUCCA FUGAGNOLI 
RESUMO: O trabalho descrito apresenta o desenvolvimento de um Projeto denominado Porto Seguro no qual o De-
partamento de Educação e Cultura do município de Cordeirópolis possibilitou a formação de uma Classe de Intervenção 
Psicopedagógica na Escola Municipal “Cel. José Levy”, a partir de 5 de fevereiro de 2009, visando prestar atendimento 
pedagógico especializado suplementar aos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem da Rede. De acordo com 
essa proposta e com o encaminhamento dos alunos, houve necessidade de dividi-lo em dois projetos distintos: um em par-
ceria com a Escola Municipal Maria Nazareth Stocco Lordello atendendo duas vezes por semana os alunos matriculados 
na 5.ª série do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), no Laboratório de Informática e o outro atendendo na área psicope-
dagógica, alunos que freqüentam a EM Cel. José Levy e/ou outras EMEF, em horário regular e/ou oposto ao das aulas 
que necessitam de apoio individualizado. A maioria das crianças e adolescentes encaminhadas encontram-se em situação 
de vulnerabilidade social e/ou possuem necessidades educacionais especiais. O objetivo principal da classe é oportunizar 
vivências pedagógicas e sociais diferenciadas a fim de proporcionar aprendizagens independentes de suas condições bio-
psico-sociais viabilizando os recursos de mídia para enriquecer o universo informacional, cultural e lúdico para facilitar a 
inclusão digital e social. 1- O conceito de “necessidades educacionais especiais“ passará a incluir, além das crianças por-
tadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que 
estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram 
distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam 
vítimas de conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que simplesmente 
estão fora da escola, por qualquer motivo que seja. 
PALAVRAS-CHAVE: NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, INCLUSÃO DIGITAL, INTERVENÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA 

TÍTULO: A IMAGEM MASCULINA NO MUNDO PÓS-MODERNO
AUTOR(ES): TAMIRES NASCIMENTO LUCENA 
RESUMO: 
No século XX, muitos textos foram escritos sobre o gênero feminino. A evolução das mulheres e a sua luta para a conquista 
de direitos despertaram a atenção de inúmeros pesquisadores. O século XXI continua sendo o palco da ascensão feminina, 
porém o interesse dos pesquisadores está mudando. Em meio à grande ascensão feminina, procura-se saber como o gênero 
masculino está sendo representado e seu perfil modificado. O homem moderno mostra-se vaidoso e, para denominá-lo, 
surgem palavras como retro e metrossexual. Esse mesmo homem também é visto como o pai, o marido e o profissional 
e já demonstra uma grande alteração no seu comportamento antes machista e agora mais participativo da vida doméstica. 
Importa, neste trabalho, encontrar as imagens que os homens modernos fazem de si próprios, dos outros, do ambiente em 
que estão inseridos, bem como as imagens que as pessoas fazem deles. Para isso, foram analisadas fotografias publicadas 
em edições da revista Men’s Health de 2007 a 2008 e, também, em duas publicações especiais da revista Veja Homem, de 
outubro de 2003 e agosto de 2004. A análise dos dados foi feita sob o suporte da Análise do Discurso de Linha Francesa 
que permitiu delinear o perfil masculino construído pelos veículos de comunicação, já que o imaginário coletivo consolida 
e/ou modifica suas imagens por meio do discurso midiático, em grande parte, na sociedade contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, GÊNERO MASCULINO, VAIDADE 
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TÍTULO: MESCLA DE GÊNEROS:ESTRATÉGIA COMUNICATIVA DE TEXTOS PUBLICITÁRIOS
AUTOR(ES): TATIELE JESUS FARIA 
RESUMO: São muitos os recursos expressivos e criativos da linguagem utilizados pelos textos publicitários visando chamar 
a atenção do público-leitor à mensagem comunicativa com o propósito de persuadi-lo , convencê-lo a comprar determinado 
produto- cores, neologismos, estrangeirismos, figuras de linguagem, frases feitas, imagens, provérbios, intertextualidade. A 
mescla de gêneros- intergenericidade, hibridização ou intertextualidade intergenérica (MARCUSCHI, 2006; KOCH & ELIAS 
2005)- é mais um deles. Assim, quando se investiga o discurso publicitário, devemos considerar que se caracteriza pelo uso 
de recursos estilísticos e argumentativos da linguagem e, muitas vezes , também pela intergenericidade. Nesta comunicação, 
apresentamos trabalho de pesquisa que investiga e analisa as mesclas de gêneros textuais utilizadas em anúncios publicitários 
com a finalidade de estudar e apresentar estratégias de leitura necessárias para que o leitor consiga compreender e construir 
o sentido desses texto. O corpus da nossa pesquisa é formado por anúncios publicitários coletados em revistas de circulação 
semanal e mensal como Veja, Época, Caras, Cláudia, Estilo, Nova, Boa Forma, entre outras, nos anos de 2007, 2008, até junho 
de 2009. Este trabalho é desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino da UENP de Jacarezinho, certificado pelo 
CNPq, que tem como meta, em uma de suas linhas de pesquisa, a formação do professor-leitor. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PUBLICIDADE , PERSUASÃO 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 31
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: A ARGUMENTAÇÃO SENSÍVEL DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
AUTOR(ES): TERESA DE FÁTIMA NAVARRO DÓRIA 
RESUMO: A apresentação do trabalho explora e enfoca um tema poeticamente envolvente, veiculado na mídia, não só em 
Jornais, Revistas, Outdoors, Televisão, mas também na Internet. Trata de assunto pertinente a valores essenciais à humaniza-
ção: a linguagem vinculada ao contexto de doação de órgãos. Por meio de recursos imagéticos associados à semiótica, a análise 
da comunicação e do enfoque poético nos anúncios publicitários criados para algumas campanhas, cuja finalidade estende-se à 
doação de órgãos, merece atenção por destacar elementos fundamentais à construção póetica. O tema da exposição estabelece 
um vínculo social atrelado à arte de sensibilizar, comover e convencer, já que tem a finalidade de promover a conscientização 
e regeneração de idéias emotivas no público-alvo, por meio de signos persuasivos, nos quais se pode verificar a relação íntima 
e variada entre imagem e contexto verbal, uma vez que a mensagem imagética depende do comentário textual carregado de 
apelo, seduzindo as pessoas em razão do discurso com fundamentação semiótica (peculiar à mensagem visual) e sua abertura 
interpretativa é modificada, específica e generalizada por imagens, as quais constituem símbolos com o intuito de atingir e 
atender às classes de todas as camadas sociais. Por fim, a exposição do texto-imagem mostra a verdadeira intenção dessas 
campanhas públicitárias: o aspecto intrínseco em relação à identificação com o problema, ser doador ou beneficiado. 
PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO PÓETICA, IMAGEM, MÍDIA 

TÍTULO: OS INDÍGENAS NA MÍDIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
AUTOR(ES): TERESA KAZUKO TERUYA, MARISTELA ROSSO WALKER 
RESUMO: Os debates acerca da diversidade, do respeito às diferenças, das questões de gênero, de raça e etnia são abordados 
pela mídia de forma fragmentada, superficial e tendenciosa. Mas como tratar os problemas indígenas na formação de profes-
sores? O objetivo do presente artigo é analisar a imagem do índio publicada na Revista Veja e as mensagens enviadas ao Blog 
da Veja. Esse meio se destaca na formação de opinião a respeito da cultura e da identidade dos povos indígenas, em particular 
o conflito existente no Território Indígena Raposa Serra do Sol no estado de Roraima. O assunto está na pauta do Congresso 
Nacional para estabelecer a demarcação territorial indígena, sem levar em conta o processo de violência que esses povos foram 
submetidos historicamente. Os discursos veiculados por essa mídia são analisados com base nos Estudos Culturais. Nessa 
perspectiva, as contribuições de Stuart Hall, Michel Foucault, Paulo Freire, Kathryn Woodward, Homi Bhabha, entre outros, 
fundamentam a nossa análise sobre a constituição das identidades de grupos minoritários. São grupos que passam a se conhe-
cer e se constituir como uma organização particular de interesses individuais e sociais, de similaridade e diferença. Defende a 
formação de professores para abordar os povos indígenas no currículo escolar, tendo em vista a promulgação da Lei nº 11.645, 
de 10 de março de 2008 que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino de “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”. As questões relativas aos indígenas suscitam uma política de inclusão por trazer a tona um problema social que 
envolve interesses econômicos, políticos e culturais. No espaço escolar, o grande desafio para o trabalho docente é desvelar o 
discurso midiático e desconstruir seus conceitos e ideologias, numa perspectiva interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: INDÍGENAS NA MÍDIA, ESTUDOS CULTURAIS E EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

TÍTULO: UMA PROPAGANDA POLÍTICA EM ESTUDO: A REPETIBILIDADE E A RUPTURA NA 
ORDEM DO DISCURSO 
AUTOR(ES): THAÍS HARUMI MANFRÉ YADO, FLAVIO CEZAR DE SOUZA 
RESUMO: Na atual economia, o capital (re)cria a necessidade da circulação de mensagens publicitárias para a venda de 
produtos. Ao longo do tempo, técnicas de convencimento foram tornando-se cada vez mais convincentes. O objetivo 
desse trabalho é refletir sobre como a propaganda faz parte do panorama geral da comunicação e está em constante en-
volvimento com fenômenos paralelos (Sant’Anna, 1998). Assim, a propaganda comercial surgiu na esteira da evolução dos 
meios físicos de comunicação e do aumento da produção industrial; nesse contexto, o jornal surgiu como importante meio 
para o desenvolvimento da propaganda, que se espalhou para outros veículos ao longo do tempo. A propaganda política 
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inscreve sentidos de modo semelhante à propaganda de produtos consumíveis, buscando favorecer a venda, no caso, de 
um dizer sobre temas como trabalho, saúde e educação. Uma propaganda pode ser a chave do sucesso comercial e eleitoral, 
e acontecimentos históricos, como a revolução comunista e a ascensão do nazismo e do fascismo, nos dão prova disso, 
sendo utilizada para garantir a repetibilidade de certos enunciados, marcando o que deveria ser tido como evidente, natural 
e aceito socialmente. Isso nos remete ao conceito de ideologia, tal como a teoria discursiva (Pêcheux, 1969) propõe que 
não há sentidos em interpretações, e toda interpretação nos leva a evidenciar alguns sentidos e apagar tantos outros através 
de nossa relação com o simbólico e com as condições históricas. Nesse movimento ideológico, sentidos de evidência são 
naturalizados entre as relações imaginárias do sujeito e suas condições materiais. Portanto, entendemos que a propaganda 
eleitoral gratuita, sob a naturalidade dada pela pretensão de mostrar ao eleitor as diretrizes de cada partido e as qualidades 
de cada candidato, fixa sentidos ideologicamente marcados, fazendo parecer evidente que um candidato seja falado e repre-
sentado na linguagem de um modo e não de outro.
PALAVRAS-CHAVE: PROPAGANDA POLÍTICA, POLÍTICA, IDEOLOGIA 

TÍTULO: REFLEXõES SOBRE A LEITURA DO GÊNERO DISCURSIVO DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
NO DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITORA
AUTOR(ES): URBANO CAVALCANTE DA SILVA FILHO 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é discutir a divulgação científica (DC) enquanto objeto de leitura e enquanto 
gênero discursivo, na acepção bakhtiniana. Diante da riqueza e diversidade das produções de linguagem neste universo “po-
lilinguístico” (BAKHTIN, 1992; KLEIMANN, 2005), tomamos, como objeto de nosso estudo (cujo corpus é constituído 
de textos veiculados na Revista Superinteressante da Editora Abril), o discurso de DC, enquanto gênero que constitui a 
intersecção entre dois domínios discursivos: o discurso científico e o discurso cotidiano (ALTHIER-REVUZ, 1998), este 
último visto como o discurso da transmissão da informação, já que favorece a leitura por parte de um número maior de 
leitores. Assim, com o presente estudo, podemos pensar no texto de DC como um gênero híbrido, com particularidades 
e riquezas de recursos linguísticos a serem analisados mais profundamente e explorados como leitura, por se tratar de um 
gênero considerado como realização enunciativa, marcado pela ação de quem é colocado na posição de um ao falar pelo 
outro (o especialista) para o outro (não-especialista) (CAMPOS, 2007). Dessa forma, nos textos de DC são perceptíveis as 
relações entre linguagem e sociedade, exigindo de nós, leitores, estratégias específicas para a realização de uma leitura crítica 
e eficiente desses textos. As reflexões desse estudo sinalizam para a possibilidade de um excelente trabalho de leitura nas 
aulas de língua materna, com o intuito de desenvolver e aprimorar a competência leitora de nossos alunos dos mais diversos 
gêneros discursivos disponíveis em nossas relações histórico-sociais.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GÊNERO DISCURSIVO, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

TÍTULO: EU PREFIRO VER PARA LER! QUESTõES SOBRE A LEITURA DOS JOVENS 
CONTEMPORÂNEOS 
AUTOR(ES): VANIA BELLI 
RESUMO: Segundo a proposta defendida por Ronald Arendt (2006), em seu livro Psicologia e Construtivismo, as emoções, antes de 
serem processos imanentes a cada individuo, são produtos das articulações entre instâncias sociais, culturais e políticas. Neste trabalho 
pretendemos discutir de que modo diferentes suportes materiais que são dados a ler, podem provocar reações emocionais diferenciadas, 
decorrentes de processos diversos de leitura. Oferecemos o mesmo texto, O Alienista, de Machado de Assis, em duas versões distintas, 
uma em formato de livro tradicional e outra em quadrinhos, para duas turmas do curso de graduação em Psicologia. Após as leituras 
realizamos um debate e algumas questões foram respondidas por escrito. Na análise desse material discursivo foi possível observar dois 
movimentos bem diferentes entre as turmas, particularmente, no que se refere ao envolvimento emocional, por exemplo, Não consegui 
largar o livro! - e, a adesão ou não às imagens, caso da leitura em quadrinhos, Eu prefiro ver para ler! A leitura literária pode ser identificada 
pela condição afetiva e cognitiva de suportar a desorganização, provocada pelo estranhamento e pelo desconforto do não saber, seguida 
do movimento de busca, pelo pensamento e pela sensibilidade, para a construção de um novo sentido. Como define Bakhtin (2002), 
toda linguagem é portadora de imagens, entretanto, em nossa cultura contemporânea, a sedução da imagem já dada parece anteceder 
a busca de sentido pela linguagem. Será que o fato de estarmos sendo bombardeados por multimeios, mídias diversas, transformou 
definitivamente nossa relação com o texto escrito, tal como afirma Nestor Canclini? No caso específico do texto O Alienista, esse é um 
ponto muito importante em nossa analise, já que nos surpreendeu muito o saber prévio que os alunos tinham do texto antes mesmo de 
sua leitura, o que nos faz pensar: Como são capazes de falar dos livros que não leram?
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA LITERÁRIA, JOVENS, IMAGENS 

SESSÃO - MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA 32
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 17

TÍTULO: “CRISE DO MACHO“: REFLEXO DAS RELAÇõES DE GÊNERO?
AUTOR(ES): VERA LÚCIA PIRES 
RESUMO: O tema gênero começa a ser discutido no ambiente acadêmico ligado às ciências sociais e humanas a partir dos 
anos 80. Baseado no referencial das teorias críticas feministas, as pesquisas abordam as relações de gênero que envolvem, 
simultaneamente, mulheres e homens. Um dos enfoques propôs fazer dos homens e do masculino uma categoria como a 
das mulheres e do feminino. Para tanto, ele enunciou a inseparabilidade das duas categorias de sexo, que, assim, formam um 
sistema. Da mesma maneira, como fora sugerido nas teorias críticas que enfocaram a pluralidade de feminilidades, acredita-
se que há uma diversidade de tipos de masculinidade, correspondente a diferentes inserções dos homens na estrutura social, 
política, econômica e cultural. Em nossa sociedade e cultura ocidental, não há um modelo universal de homem, que não 
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possa ser transformado conforme o tempo e as circunstâncias, o que se tem procurado demonstrar com as investigações 
sobre o gênero nos últimos anos. A forma de controle social que se exerce entre os homens desde os primeiros passos de 
sua educação, obriga-os a serem viris, mostrarem-se superiores, fortes, competitivos, ou serão tratados como os fracos e 
como as mulheres. As transformações da condição masculina, marcadas pelas conquistas dos sujeitos anteriormente opri-
midos, e que neutralizaram o estigma da força física e do lugar de poder do homem, provocaram o que tem sido nomeado 
de crise da masculinidade ou crise do macho. Esse novo acontecimento tem sido registrado não apenas nas pesquisas 
acadêmicas sobre as relações de gênero, mas também nos vários discursos do cotidiano, como em reportagens de jornais e 
revistas. Sob este prisma serão analisados, neste trabalho, exemplos retirados da mídia impressa.
PALAVRAS-CHAVE: RELAÇõES DE GÊNERO, MASCULINIDADES, MÍDIA IMPRESSA 

TÍTULO: RECEPÇÃO DE NOVAS E VELHAS MÍDIAS E O ENSINO: ALGUNS ESTUDOS DE CASO
AUTOR(ES): VITOR TAKESHI SUGITA 
RESUMO: Este trabalho parte de uma premissa já bem explorada no campo de ensino de língua materna: a de que a 
oralidade é invisível ou posta em segundo plano em relação ao maior empreendimento da escola, ou seja, o ensino da leitura 
e da escrita. No entanto, sabemos que as práticas de recepção (para não nos restringirmos à leitura) são múltiplas e variadas 
e incluem desde as “velhas“ mídias (como o rádio e a TV) até as mais novas (como as digitais). Nosso objetivo é explorar, 
e não pressupor, os sentidos produzidos pelas novas mídias de massa e suas possíveis relações com a escola. Cuche (2002) 
afirma não haver, pelo menos até recentemente, verdadeiros estudos de recepção de mídias de massa, o que abre espaço 
para a emergência de mitos. Com a análise de algumas produções escolares e não escolares de alunos do ensino fundamen-
tal II, pretendemos abordar alguns mitos sobre os efeitos da TV e da internet como instrumentos de “desaprendizagem“. A 
partir de quatro produções não-prescritas, ou seja, não demandadas pelos professores, investigaremos, no sentido contrário 
do senso-comum, possibilidades de exploração dessas mídias no âmbito escolar, sobretudo com o olhar voltado para ques-
tões de oralidade e escrita e de letramentos valorizados, mas “invisíveis“ em contextos não-escolares.
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, ESCRITA, MÍDIA E EDUCAÇÃO 

TÍTULO: RECEPÇÃO DE NOVAS E VELHAS MÍDIAS E O ENSINO: ALGUNS ESTUDOS DE CASO
AUTOR(ES): VITOR TAKESHI SUGITA 
RESUMO: Este trabalho parte de uma premissa já bem explorada no campo de ensino de língua materna: a de que a 
oralidade é invisível ou posta em segundo plano em relação ao maior empreendimento da escola, ou seja, o ensino da leitura 
e da escrita. No entanto, sabemos que as práticas de recepção (para não nos restringirmos à leitura) são múltiplas e variadas 
e incluem desde as “velhas“ mídias (como o rádio e a TV) até as mais novas (como as digitais). Nosso objetivo é explorar, 
e não pressupor, os sentidos produzidos pelas novas mídias de massa e suas possíveis relações com a escola. Cuche (2002) 
afirma não haver, pelo menos até recentemente, verdadeiros estudos de recepção de mídias de massa, o que abre espaço 
para a emergência de mitos. Com a análise de algumas produções escolares e não escolares de alunos do ensino fundamen-
tal II, pretendemos abordar alguns mitos sobre os efeitos da TV e da internet como instrumentos de “desaprendizagem“. A 
partir de quatro produções não-prescritas, ou seja, não demandadas pelos professores, investigaremos, no sentido contrário 
do senso-comum, possibilidades de exploração dessas mídias no âmbito escolar, sobretudo com o olhar voltado para ques-
tões de oralidade e escrita e de letramentos valorizados, mas “invisíveis“ em contextos não-escolares.
PALAVRAS-CHAVE: ORALIDADE, ESCRITA, MÍDIA E EDUCAÇÃO 

TÍTULO: WEBLOG, A INSCRIÇÃO DA HETEROGENEIDADE E DO SUJEITO NA REDE
AUTOR(ES): VIVIAN LEMES MOREIRA 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os discursos que circulam, na mídia eletrônica, especifi-
camente no weblog, a respeito do conflito entre a empresa Aracruz e os índios no Espírito Santo. Utilizando o referencial 
teórico da Análise do Discurso de filiação francesa, essa pesquisa busca compreender a heterogeneidade e a multiplicidade 
de sentidos, que fazem falar a questão do agrário na malha digital, marcando um modo de significação do político. O 
conceito de heterogeneidade postulado por Authier-Revuz (1982) é mobilizado aqui para analisar o discurso do sujeito-
navegador e interpretar seus movimentos na rede, e a maneira como ele cola o seu dizer em/a outros dizeres, apoiando-se 
em palavras que não são suas, pois elas já foram ditas em outro momento e circularam em outras telas. A partir de visitas on-
line ao blog Catatau!( http://catatau.blogsome.com/), constituímos o corpus com formulações de outdoors da empresa 
Aracruz e seqüências discursivas de visitantes do referido blog, pois tais dizeres materializam o heterogêneo na rede. Assim, 
observamos o modo como várias vozes inscrevem-se na mídia digital, promovendo rupturas dos sentidos dominantes e 
naturalizados como evidentes pela ideologia; e como o sujeito-navegador instala-se tensa e permanentemente em palavras 
que não são suas, posto que já ditas por outrem.
PALAVRAS-CHAVE: WEBLOG, HETEROGENEIDADE, SUJEITO 

TÍTULO: CRIANÇAS NA MÍDIA DIGITAL:UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE VÍDEO DIGITAL 
NO ENSINO DA LINGUAGEM POÉTICA 
AUTOR(ES): WILLIANA PEREIRA SALDANHA 
RESUMO: Nesta comunicação relatamos uma experiência de produção de vídeo digital educativo, no ensino da lingua-
gem poética em Língua Portuguesa, realizada nas 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental de uma escola de Sumaré. As crian-
ças traziam do ano anterior uma experiência de alfabetização audiovisual, a partir da produção do vídeo digital Brincando 
com a Poesia na Escola (2007), sendo essa performance de linguagem poética de textos literários de diversos autores, como 
Vinícius de Moraes e José Paulo Paes. Neste evento, participaram vinte e oito crianças na faixa etária de seis à dez anos. 
Para dar continuidade ao processo e iniciar uma co-autoria nos roteiros do segundo vídeo digital, ou seja, uma produção 
de roteiros elaborados pelas crianças e pelos professores, adotamos os pressupostos teóricos Amaral(2008), Souza (2005) e 
Schaffer (1990) e abrimos um espaço no contexto escolar articulado, com a proposta pedagógica interdisciplinar do PCN 
(Parâmetros Curriculares Nacionais), para que elas, ao lerem, dialogassem de forma crítica e criativa com o outro (colega e 
professor). A interação e negociação, resultante dos processos de educação através dos meios de comunicação, permitiram 
que relacionassem o texto literário poético aos conteúdos ensinados e às suas experiências e construíssem conhecimentos 
sociais significativos, através da linguagem digital. 
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, LINGUAGEM, VÍDEO DIGITAL 
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SESSÃO - PESQUISAS SOBRE A PESQUISA  
DA LEITURA NO BRASIL 1

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: O ESPÍRITO SANTO LEITOR: LEITURA E RECEPÇÃO PENTECOSTAL DA BÍBLIA NO BRASIL
AUTOR(ES): ANTONIO PAULO BENATTE 
RESUMO: As atitudes e práticas pentecostais diante da Bíblia estão expressas no artigo primeiro da Profissão de Fé das 
Assembléias de Deus; para além do posicionamento teológico-doutrinário de uma denominação específica, o documento 
ilustra as crenças do segmento religioso como um todo: “Nós cremos e aceitamos a Bíblia como a Palavra de Deus, ins-
pirada pelo Espírito Santo, como sendo a revelação de Deus ao homem; ela é a regra de fé e conduta, infalível e perfeita, 
superior à consciência e à razão, sem contrariar nem ofender a mesma razão; é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê.” Para essas comunidades interpretativas, os textos bíblicos canônicos, de imediata inspiração divina, devem 
ser lidos com o mesmo Espírito com que foram escritos: o Espírito Santo de Deus. Um teólogo assembleiano explica que 
“A mente do homem precisa primeiro ser iluminada pelo Espírito de Deus, antes que possa interpretar, corretamente, ou 
entender, as Escrituras.” Do ponto de vista bíblico, “o conhecimento natural é algo que o homem pode adquirir por si 
mesmo”, como observa Nortroph Frye em O código dos códigos: a Bíblia e a literatura; em contraposição, o “entendi-
mento espiritual”, de que fala o apóstolo Paulo em I Coríntios, 2.14, é um dom divino que supõe um contradom da parte 
humana: a santificação da pessoa. Com base em observação participante, coleta de depoimentos orais e pesquisa de arquivo 
em uma comunidade de fé, esta comunicação pretende esboçar respostas a uma questão aparentemente simples: como os 
pentecostais lêem a Bíblia e que significados atribuem às suas práticas de leitura? Para isso, a pesquisa busca articular teórica 
e metodologicamente os aportes da etnografia da leitura, da estética da recepção e da história cultural da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: BÍBLIA, PENTECOSTALISMO, LEITURA 

TÍTULO: BREVE HISTÓRIA DA LEITURA NO BRASIL: OS LIVROS, AS TENSõES E OS SABERES NA 
COLÔNIA (SÉC. XVIII)
AUTOR(ES): CARMELICE AIRES PAIM DOS SANTOS 
RESUMO: Durante todo o Período Colonial, Estado e Igreja viam nas obras literárias uma ameaça à soberania do Impé-
rio, visto que algumas dessas obras apresentavam temas que suscitavam questionamentos nocivos à estrutura da Metrópole. 
Sendo assim, desde o século XVI até meados do século XVIII, as obras devocionais e religiosas compunham, em sua 
maioria, o acervo das bibliotecas brasileiras. Entretanto, a partir do seculo XVIII, os livros sobre ciência e saberes profanos 
ganharam um espaço nas bibliotecas da América portuguesa e, com eles, as idéias que estimulavam as movimentações 
político-literárias que questionavam a Fé, a Lei e a ordem na Colônia - a exemplo das redes de sociabilidade construídas em 
torno da leitura de livros proibidos. Inserido neste universo teórico, o presente trabalho, que situa seu eixo organizacional 
nas transformações políticas e sociais ocorridas no Brasil do século XVIII, propõe-se a investigar a influência da literatura 
européia no cenário sociopolítico do Brasil colonial, visando os seguintes objetivos: a) observar a multiplicidade de funções 
atribuídas aos livros no século XVIII e, b) pontuar a ação das obras literárias como agentes modificadores dos costumes 
e das idéias políticas da Colônia. A pesquisa será organizada a partir da análise, de base interpretativa, de duas importantes 
obras da literatura brasileira que tratam da vida social e cultural do Brasil na época colonial: História da Vida Privada no 
Brasil, organizado por Fernando A. Novais e Formação do Brasil Colonial, de Arno Wehling. A escolha dessa temática 
justifica-se pelo fato da Literatura do século XVIII ter atuado como elemento capital para as transformações das estruturas 
sociais, política e cultural da Colônia e para os primeiros movimentos intelectuais que culminaram na independência do 
Brasil em relação à dominação portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: BRASIL, COLÔNIA , LEITURA 

TÍTULO: LIVRO DIDÁTICO E ENSINO DE LITERATURA: O QUE DIZEM AS PESQUISAS DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO? 
AUTOR(ES): CELDON FRITZEN, DANIELLE AMANDA R. DA SILVA 
RESUMO: Com o intuito de melhor compreender a realidade do ensino de literatura no Brasil a partir da produção de 
conhecimento dos seus Programas de Pós-Graduação, desenvolvemos a pesquisa Uma análise do Banco de teses e dis-
sertações da CAPES sobre o Ensino de Literatura. De um corpus com 107 resumos vinculados ao objeto proposto, num 
segundo momento, delimitamos como novo tema de investigação, pela presença significativa entre os resumos: as aborda-
gens envolvendo o diálogo entre o livro didático e o texto literário. Para discutir como essa relação tem sido problematizada 
nos Programas de Pós-Graduação, a partir da análise do material, quatro categorias foram constituídas de forma a iluminar 
e pôr em discussão os problemas e encaminhamentos indicados para a efetivação do ensino de literatura: livro didático e 
didatização do texto literário; crítica à prática docente e ênfase do papel do professor na mediação da leitura; importância do 
contato do aluno com o texto literário; problemas de letramento. Entre os resultados obtidos, notamos que, não obstante 
o empenho do Governo Federal em otimizar o material disponibilizado aos alunos de escolas públicas, o livro didático é 
alvo de críticas por parte das pesquisas estudadas. A análise dos dados aponta para a importância do trabalho com textos 
autênticos, um modo de fugir das concepções redutoras de texto e de leitura não raramente encontradas no livro didático 
que acabariam por eliminar o prazer estético. Além disso, os estudos apontam para o fato de que o livro didático deixa de 
ser um instrumento de apoio ao trabalho docente para ser, por vezes, o único. Ainda, como consequência de lacunas dei-
xadas durante o Ensino Fundamental, os problemas de letramento são discutidos por pesquisas realizadas em contexto de 
Ensino Médio, o que evidencia a necessidade de um trabalho mais efetivo nos primeiros anos da vida escolar dos sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, LIVRO DIDÁTICO, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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TÍTULO: LEITURA, NUMA PERSPECTIVA SOCIOCOGNITIVO INTERACIONAL. 
AUTOR(ES): ENILDA EUZÉBIO DA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação objetiva abordar a leitura realizada na prática escolar nas escolas estaduais no município de 
Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. A reflexão que propomos fundamenta-se em uma perspectiva sociocognitivo 
interacional, pois acreditamos que as práticas para o trabalho com leitura fundamentadas em concepções formalistas e 
mecânicas, conforme vem sendo realizadas pela grande maioria das escolas deste município, constitui-se em decodificação 
do código linguístico, mesmo em anos/séries finais (conforme podemos observar através de pesquisa), além de causar 
desmotivação e desinteresse pelo ato de ler não conduz à aprendizagem escolar. Assim como Kleiman, acreditamos que a 
leitura “é um ato social, entre dois sujeitos - leitor e autor - que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades 
socialmente determinados”, o texto nessa concepção não é um produto pronto, acabado. Deste modo, pretendemos neste 
trabalho explicitar essa dimensão interacional da leitura, pois acreditamos que conhecendo-se as características e dimensões 
do ato de ler, menores serão as possibilidades de propormos tarefas que “trivializem” a atividade de leitura, ou que limitem 
o potencial dos nossos alunos, com isso acreditamos que iremos torná-los leitores competentes capazes de dar sentido ao 
texto, fazer inferências, detectar os implícitos, enfim de compreender aquilo que lê.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LEITURA, SOCIOCOGNITIVO INTERACIONAL 

TÍTULO: CIRCULAÇÃO DE ROMANCES NO SÉCULO XIX
AUTOR(ES): GERMANA MARIA ARAÚJO SALES 
RESUMO: Os estudos em torno da História do livro e da leitura já comprovaram que a leitura de romances, de fato, cons-
tituiu uma atividade corriqueira nos anos oitocentos e essa prática se estendeu desde a cidade do Rio de Janeiro, sede do 
Império, onde circulavam publicações e autores de prestígio, até o Norte do Brasil, na capital da província do Pará, quando 
se comprova o movimento da leitura de romances em espaços, como Gabinetes e Bibliotecas públicas e a divulgação desse 
gênero nos periódicos locais – jornais e revistas -, fato que confirma o comércio livreiro na cidade e evidencia a existência de 
uma cultura letrada no período. Seguindo esse fio, nossa atenção se volta, neste momento para dois objetivos: indicar os re-
clames que anunciavam as publicações em prosa de ficção nas principais folhas diárias da Província, na segunda metade do 
século XIX, e, a partir do levantamento dos anúncios, relacionar aqueles mais recorrentes entre as notícias, como também 
arrolar os espaços onde essa leitura circulava verificando a possibilidade dessas obras anunciadas estarem presentes em seus 
catálogos. Diante dessas informações, pode-se construir um pequeno esboço da História do livro na Belém oitocentista, 
além de elencar uma lista de livros em prosa de ficção que fizeram parte da preferência dos leitores daquele período.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA LEITURA, LEITURA DE RMANCES, SÉCULO XIX 

SESSÃO - PESQUISAS SOBRE A PESQUISA  
DA LEITURA NO BRASIL 2

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Centro de Ensino de Línguas - CEL - SALA: CEL 13

TÍTULO: CONTRIBUIÇõES LEXICAIS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA
AUTOR(ES): LÚCIA HELENA FERREIRA LOPES, ADRIANA ALVES MORAES DE SOUZA 
RESUMO: Esta comunicação situa-se na área da Linguística Textual em interface com a da Lexicologia e objetiva 
apresentar uma estratégia de leitura que tenha como ponto de partida o domínio das formas da língua, os repertórios in-
terpretativos, do aprendente, ou seja, os seus conhecimentos léxico-gramaticais, gêneros discursivos e tipologias textuais 
e como ponto de chegada a compreensão e a interpretação. Para este estudo, privilegiaremos o léxico compreendendo-o 
como um espaço que faculta o desenvolvimento das habilidades de leitura. Assim, ao elegermos o texto como unidade 
de ensino, compreendemos que ele se materializa pelos sinais gráficos da escrita: as palavras, “a arena onde se confron-
tam os velhos e novos sentidos” (Gusdorf, 1952); aqueles inscritos nas palavras-produto e sedimentados pelo uso nas 
páginas impressas dos dicionários e esses (re)construídos no processo interanimação das palavras-processo pelo ato da 
leitura significativa. Dessa feita, conforme postula Turazza (2002), as palavras-produto, ou seja, os vocábulos inscritos 
nos dicionários, mesmo desprovidos da realidade discursiva, ativam possíveis marcos de conhecimento. No entanto, é 
na transmudação do texto-produto em texto-processo, pela dinâmica da condensação e expansão dos sentidos, que o 
leitor cancela as texturas dos diferentes sentidos cristalizados pelo uso para redimensionar, (des)construir e (re)construir 
novos significados para o texto que se lê.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LÉXICO, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: COMPREENSÃO LEITORA: INVESTIGANDO PARA MELHOR INTERVIR
AUTOR(ES): MARIA ALICE COELHO 
RESUMO: Com o objetivo de investigar a competência leitora de alunos de 3° anos de Ensino Fundamental, realizamos 
uma pesquisa com a utilização da Técnica Cloze (Cloze Procedure), criada em 1953 por Taylor, e avaliamos o desempenho 
dos alunos de acordo com.os índices descritos por Bormuth (1986). Interessa-nos saber, como escola, como lêem os alunos 
que concluem o 3° ano, pois tendo passado pelo processo de aprender a ler e escrever, tenham conseguido ir além da leitura 
de decodificação, alcançando o sentido do texto para poder resignificá-lo. Dos 129 alunos avaliados, 114 encontram-se no 
nível independente de leitura (aquele no qual o aluno pode ler com facilidade e fluência, com boa compreensão), 10 no nível 
de instrução (o aluno pode ler satisfatoriamente, sob a orientação ou apoio do professor) e 5 alunos no nível de frustração 
(a leitura se fragmenta, não há fluência, a compreensão e a memorização fraquejam). Numa primeira análise podemos 
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admitir que a escola, tendo valorizado a leitura e favorecido sua aprendizagem, conseguiu bom desempenho da maioria 
dos alunos. Mesmo assim, cabe continuar fomentando a leitura para que os alunos melhorem na compreensão leitora, pois 
ela é importante ferramenta de estudo e de outras aprendizagens. Os alunos do nível de frustração, embora representem 
uma parcela pequena, merecem maior atenção por parte dos professores. Identificados, passam por situações individuais 
e coletivas de intervenção na leitura. O papel motivador do professor é de extrema importância e cabe a ele fazer com que 
os alunos avancem na decodificação conseguindo ir além da síntese da palavra, sem passar pela decifração, para atribuir 
um sentido a algo que está escrito. Como se aprende a ler, lendo, quanto mais o aluno se familiarizar com o texto, mais 
facilmente aprenderá a ler e é isso que desejamos: formar leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, COMPREENSÃO LEITORA, ENSINO FUNDAMENTAL 1 

TÍTULO: EFEITOS DAS REPRESENTAÇõES SOCIAIS NAS PRÁTICAS DE LEITURA
AUTOR(ES): MARIA DE CARVALHO GOMES 
RESUMO: O comportamento de ler é movido por muitas razões, algumas delas configuradas e configuradoras das con-
dições efetivas do indivíduo se relacionar e estar com outros. Entre essas razões destacam-se as relacionadas aos efeitos 
da herança simbólica de seu grupo. Os relatos de pesquisadores de distintos campos disciplinares têm assinalado para a 
importância das práticas discursivas, legitimadas em uma dada sociedade, para explicar as relações que se estabelecem entre 
o mundo do texto e o do leitor. O presente trabalho teve por objetivo analisar as produções acadêmicas sobre leitura, tendo 
como foco os trabalhos submetidos e aprovados pelo grupo de trabalho Alfabetização, Leitura e Escrita para serem socia-
lizados nas reuniões anuais da ANPEd, de 2003 a 2007. Especificamente, buscou identificar se e como vêm sendo tratadas 
as relações entre as práticas de leitura e suas representações. Após a leitura dos 78 trabalhos identificados foi realizada uma 
análise de conteúdo dos mesmos que possibilitou a proposição de três categorias amplas mutuamente exclusivas: práticas 
de leituras (52/78), processos de alfabetização e letramento (23/78), e outros (03/78). Foram selecionados para análise seis 
trabalhos da categoria com maior frequência, pelo fato de tratarem a relação entre as práticas e as representações de leitura, 
ainda que de modo indireto. Apesar da maioria dessa produção abordar o ato de ler com ênfase nas práticas de leitura veicu-
ladas ao contexto escolar, os resultados obtidos permitem concluir que as práticas de leitura legitimadas pelo contexto social 
são decorrentes dos efeitos das representações sociais dos grupos, os quais são elaborados e organizados no núcleo central. 
Daí a impossibilidade em desvincular as representações sociais de leitura da história individual e cultural dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, PRODUÇõES ACADÊMICAS, REPRESENTAÇõES SOCIAIS 

TÍTULO: A TRAJETÓRIA DO LIVRO DE LITERATURA: O PNBE E SEU IMPACTO NA SALA DE 
AULA
AUTOR(ES): MARISA XAVIER 
RESUMO: O artigo apresenta parte da pesquisa em andamento referente aos estudos sobre os programas de leitura do 
governo brasileiro e como estes impactam o cotidiano da escola. A pesquisa é de natureza etnográfica e possibilita como 
as relações com a literatura acontecem na diversidade com o livro. O estudo permitiu verificar como ocorre a circulação do 
livro de literatura quando chega à escola e como se dá o acesso a ele. Os sujeitos da pesquisa fazem parte de uma Escola 
Municipal de Ensino Fundamental do interior paulista. No campo de trabalho, a coleta de dados foi por meio de técnicas de 
observação, questionário e entrevistas com professores e alunos, individualmente e em grupo, depoimentos de funcionário 
da biblioteca escolar, gravação em áudio e vídeo de aulas, ou momentos de leitura e de trabalho com a literatura, além de 
documentos escritos (projetos e planos). O estudo permite tecer algumas considerações preliminares sobre o que dificulta 
o acesso do aluno ao livro de literatura na escola. Os conceitos do professor referentes à leitura e à literatura, o desconhe-
cimento dos objetivos do PNBE, a didatização da literatura, o perfil do professor-leitor, o desconhecimento do papel do 
professor como mediador na relação aluno-livro são alguns dos aspectos que dificultam a circulação do livro pelas mãos 
dos alunos, articulados com a abordagem da literatura como algo estático no tempo e com o conceito de leitura atrelado ao 
de decodificação. Saber ler fica restrito à expressão de uma boa dicção e não de uma atitude responsiva aprendida ao longo 
do processo no manuseio direto com o livro.
PALAVRAS-CHAVE: PNBE, LITERATURA INFANTIL, LIVRO DE LITERATURA INFANTIL 

TÍTULO: O QUE SE PODE REINVENTAR A PARTIR DE UM POEMA: ANÁLISE DE UMA 
EXPERIÊNCIA COM O POEMA “A MENINA AVOADA”, DE MANOEL DE BARROS.
AUTOR(ES): MASSILLANIA FERREIRA GOMES 
RESUMO: Este trabalho, que se constitui num resumo de um capítulo de nossa dissertação de mestrado, tem por prin-
cipal objetivo levar ao conhecimento de professores e estudiosos da literatura infantil uma experiência com poemas de 
Manoel de Barros, em uma sala de aula da quarta série do ensino fundamental, em nossa cidade. O poema utilizado foi “A 
menina avoada”, que compõe o livro Exercícios de ser criança (1999) e, a partir dele, várias atividades foram desenvolvidas, 
no intuito de despertar o prazer pelo poema, pela sua leitura, pelas brincadeiras que podem ser “inventadas” partindo dele. 
O nosso intuito, junto aos alunos-alvo, era fazer com que a experiência com o poema se desse de forma significativa em 
suas vidas. Para tanto, alguns passos foram seguidos: primeiro, a leitura do poema, sem o auxílio de imagens; em seguida, 
sua leitura tendo por base as imagens veiculadas no livro; o passo seguinte foram os desenhos feitos a partir do texto (agora 
verbal e não verbal); em último, o trabalho com materiais reciclados, para a feitura de brinquedos que aparecem no poema. 
A experiência, nos moldes como foi sendo delienada, fez com que os alunos se aproximassem da principal personagem 
do poema, reconhecendo-a como uma criança, como eles. Nosso referencial teórico se constituiu nas idéias de Iser (1989) 
e Pinheiro (2000). 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, ENSINO, MANOEL DE BARROS
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SESSÃO - PESQUISAS SOBRE A PESQUISA  
DA LEITURA NO BRASIL 3

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: FE 16

TÍTULO: O DESEMPENHO LEITOR EM TESTES: A COMPREENSÃO DE FORMANDAS EM 
PEDAGOGIA
AUTOR(ES): OSMAR DE SOUZA 
RESUMO: Nos últimos anos, a visibilidade da educação fundamental, no quesito desempenho em leitura, tem se mos-
trado pelas pesquisas, desde provinhas Brasil, SAEB, ENEM. Até órgãos de imprensa tem se dado ao direito de proceder 
a testes de leitura. Mesmo em relatórios oficiais, quanto aos testes aplicados, é sempre o mau resultado que é objeto de 
divulgação. É esta divulgação que vem preocupando o autor desta comunicação e dá origem a uma investigação em duas 
formandas em Pedagogia, para compreender como elas conseguiriam lidar com os testes que são aplicados. Focalizou-se a 
quarta série, para isso, tomando como ponto de partida a última Prova Brasil. Uma conversa inicial com as duas professoras 
e estudantes revelou que elas pouco reconheciam nos testes então aplicados que habilidades e competências eram exigidas, 
em termos de identificação de informações, interpretação e reflexão. Discutido aquele instrumento aplicado em nível na-
cional, solicitou-se que as mesmas aplicassem a uma quarta série, cuja regência estava ao encargo de uma delas. Para isso, 
antes, aplicou-se um questionário para verificar as condições sócio-culturais dos alunos. No primeiro teste aplicado, houve 
um índice alto de “erros” pelos critérios usados na Prova Brasil. A partir disso, iniciou-se um trabalho com os alunos, no 
sentido de lidarem com as questões. Em princípio, as duas formandas pretendiam excluir alunos supostamente analfabetos. 
Decidiu-se trabalhar com todos. O resultado final mostrou que um dos problemas desses testes reside no fator tempo para 
lidar com as respostas. A comunicação vem problematizar as pesquisas que se desenvolvem no Brasil e em países com con-
dições sócio-históricas semelhantes, a partir de testes. A pergunta que permanece é em que medida as pesquisas contribuem 
para o avanço de um desempenho leitor efetivo, em oposição a um desempenho apenas desejável.
PALAVRAS-CHAVE: DESEMPENHO, LEITURA, TESTES 

TÍTULO: FOLHETIM: DOS PAPÉIS IMPRESSOS ÀS PÁGINAS ELETRÔNICAS
AUTOR(ES): PATRICIA CARVALHO MARTINS, JOANA ANGELICA DE SOUZA SILVA 
RESUMO: As pesquisas que se debruçam sobre a História da Leitura e História da Literatura reconhecem a importância 
da influência do romance-folhetim oitocentista para os estudos voltados para a ascensão do romance, como também po-
demos verificar a influência deste formato ao folhetim eletrônico, ou, mais comumente chamado, telenovela. Desde tema, 
formatos, enredos, linguagem, apresentação, as heranças são muitas. Atestando a aproximação das temáticas e do enredo, 
elaborado para manter a atenção do leitor e/ou telespectador, tomamos como material primário o romance-folhetim 
“Helena”, publicado no ano de 1867, no Jornal do Pará, que circulou na capital paraense entre 1862 e 1878, de autoria des-
conhecida, em comparação com a telenovela “Paraíso Tropical”, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, exibida em 2007, na 
rede Globo de televisão. As duas obras permitem indicar em que medida os dois formatos podem apresentar consonância. 
Como aparato teórico, os trabalhos de Marlyse Meyer, de José Ramos Tinhorão e pesquisa como “Melodrama, folhetim e 
telenovela: anotações para um estudo comparativo”, de Flávio Luiz Porto e Silva e “O discurso narrativo das telenovelas-
Folhetim”, de Nadja Lígia Chagas Santos, Maíra Bueno e Paula Teixeira, nos serão de grande importância para fundamentar 
o paralelo entre estes diferentes formatos do gênero Folhetim, que resistiu, e resiste, por mais de dois séculos.
PALAVRAS-CHAVE: FOLHETIM, ROMANCE, TELENOVELA 

TÍTULO: UMA HISTÓRIA DA LEITURA: OS LIVROS DIDÁTICOS NA PARAÍBA NO SEGUNDO 
REINADO
AUTOR(ES): SARA CAVALCANTI PINTO BANDEIRA 
RESUMO: Este trabalho tem o intuito de expor à comunidade acadêmica as atividades desenvolvidas no projeto Uma 
História da Leitura: os livros didáticos na Paraíba no Segundo Reinado, com ênfase nos compêndios utilizados nas esco-
las paraibanas durante o século XIX. O principal objeto deste recorte da pesquisa são os compêndios religiosos e os de 
literatura, que circularam na Paraíba no século XIX, quer tenham sido adotados pelas escolas, ou mesmo circulado em 
anúncios de jornais e periódicos. Para um levantamento de dados sobre esta história da leitura, desenvolvemos atividades 
de pesquisa em fontes primárias como os Relatórios dos Presidentes da Província da Paraíba, e os Relatórios Manuscritos e 
Correspondências dos Presidentes da Província da Paraíba, encontrados no Arquivo Histórico, na cidade de João Pessoa; e 
ainda, buscamos mais dados nos Arquivos da Assembléia Legislativa da Paraíba, compreendidos pelos livros das Coleções 
das Decisões do Governo do Império do Brasil. Também foram utilizados os arquivos do Projeto Jornais e folhetins parai-
banos do século XIX. Para um conhecimento do nosso corpus, construímos nosso estudo a partir de uma fundamentação 
teórica fundamentada na história da leitura e da história cultural, a saber, Socorro Barbosa (2007), Regina Zilberman e 
Marisa Lajolo (1998), e Márcia Abreu (1999), visando a análise de aspectos relacionados à produção, circulação e recepção 
do texto escrito em contextos escolares e não-escolares: os impressos como fonte para a história do leitor e do escritor.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA LEITURA, LIVRO DIDÁTICO, SÉCULO XIX 

TÍTULO: GÊNEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDÁTICO
AUTOR(ES): SONIA MARIA DECHANDT BROCHADO, VERA M ARIA RAMOS PINTO 
RESUMO: O objetivo desse trabalho é apresentar uma pesquisa empreendida no âmbito do Grupo de Pesquisa Leitura e 
Ensino, Universidade Estadual do Norte do Paraná, que pesquisa os gêneros textuais mais empregados como instrumento 
para o ensino de leitura, em quatro coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa, recomendados pelo PNLD 2008. A 
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partir dos critérios de análise das atividades de leitura que tiveram base no PNLD- 2008 - Guia do Livro Didático, investiga 
se as atividades de leitura propostas contribuem para a formação da proficiência leitora do aluno. Partimos do pressuposto 
básico de que a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Essa posição, defendida por Bakhtin (1992), 
por Bronckart (1999) e também por Dolz e Schneuwly (2004) é adotada pela maioria dos autores que enfocam língua como 
atividade social, histórica e cognitiva. A partir dessa fundamentação, tudo o que fizermos linguisticamente pode ser tratado 
em um ou outro gênero, tornando-se relevante abordar os gêneros textuais com finalidade didática no ensino de língua, 
de modo especial no ensino da recepção e produção de textos. Neste trabalho apresentamos uma pesquisa dos vários gê-
neros textuais que permeiam os livros didáticos observados, nos seus diversos aspectos sócio-comunicativos, funcionais e 
formais, referentes à sua composição, conteúdo, estilo, propósito comunicacional e modo de veiculação, tanto do ponto de 
vista teórico quanto da sua aplicação escolar, sobretudo, objetivando o desenvolvimento da competência leitora.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, COMPETÊNCIA LEITORA, LIVRO DIDÁTICO 

TÍTULO: REPERCUSSõES AFETIVAS NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR
AUTOR(ES): SUE ELLEN LORENTI HIGA 
RESUMO: Diversos estudos sobre a leitura vêm sendo realizados pela Psicologia, Linguística e Educação. Todavia, apenas 
recentemente passou-se a valorizar a importância da dimensão afetiva para a constituição do sujeito leitor. Neste contexto, 
a presente pesquisa teve como objetivo analisar a mediação e as práticas pedagógicas relacionadas ao ato de ler, assumidas 
por duas professoras, focalizando suas repercussões afetivas na relação do aluno com a leitura. Assume-se que a natureza 
da interação que se estabelece entre o professor, o aluno e a leitura, não se limita à dimensão cognitiva, sendo marcada 
também pela afetividade. Deste modo, este estudo baseia-se nas contribuições teóricas de autores sócio-interacionistas 
como Vygotsky e Wallon, que concebem o homem como um ser monista, em que afeto e cognição são vistos como pro-
cessos indissociáveis. Diante dos objetivos propostos, esta investigação configura-se no panorama da pesquisa qualitativa 
etnográfica utilizando-se, para a coleta dos dados, observações e entrevistas gravadas e, posteriormente transcritas. As 
verbalizações foram agrupadas e geraram 14 núcleos temáticos. Participaram da pesquisa duas professoras, 18 alunos e 9 
mães. Os dados sugerem que há práticas pedagógicas que favorecem ou dificultam o hábito da leitura dos alunos, sendo 
que o conjunto das práticas pedagógicas assumidas pelas professoras é um dos fatores intimamente ligados ao sucesso 
na constituição do leitor, havendo indícios de que a mediação da família é também de importância fundamental. Deste 
modo, ressalta-se a necessidade de o professor ser também um leitor assíduo, que valorize a leitura no seu cotidiano e que 
demonstre aos alunos a importância do ato de ler, consciente de que representa um importante referencial para seus alunos 
constituírem-se como sujeito leitores.
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITO LEITOR, AFETIVIDADE, MEDIAÇÃO 
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SESSÃO - POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: DESATANDO NÓS: PARA UMA POLÍTICA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA 
ESCOLA
AUTOR(ES): ALYNE RENATA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Entendendo a necessidade de uma prática de ensino de língua que articule a alfabetização e o letramento e garanta 
assim o sucesso escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa buscou atender a essa necessidade a partir da 
elaboração e aplicação do Projeto de Intensificação de aprendizagem que ocorreu nas escolas da Rede Municipal no ano de 
2008. O propósito desse trabalho é mostrar a trajetória metodológica desse projeto, cujo principal objetivo é promover, no 
turno contrário, a intensificação de aprendizagem de alunos que apresentam baixo rendimento escolar. O projeto se inscreve 
numa metodologia de pesquisa-ação, uma vez que se apoia na resolução de um problema coletivo. Primeiramente, foram 
levantados o referencial teórico e a base legal que respaldam ações que busquem a recuperação de estudos em turno contrário 
ao do aluno, inclusive com possibilidade de reclassificação. Através de preenchimento de formulários, foram levantados dados 
quantitativos e qualitativos a respeito dos alunos que estavam em processo de alfabetização e em situação de defasagem idade/
série. A partir disso, foi elaborado o plano de intervenção: formação de turmas no contra turno, seleção de professores para 
as turmas e formação continuada para os professores das turmas de intensificação. Obteve-se como resultado um avanço 
significativo dos alunos no que diz respeito à aprendizagem, à convivência social e à autoestima. Nesse sentido, constata-se 
a importância de ações escolares que promovam a aprendizagem desses alunos, com o objetivo de garantir não só o sucesso 
escolar, mas formar um indivíduo capaz de fazer uso das habilidades de ler e escrever em práticas sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ALFABETIZAÇÃO, APRENDIZAGEM 

TÍTULO: O DIÁLOGO ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A LEITURA E A ESCOLA PÚBLICA 
EM PARAÍBA DO SUL. 
AUTOR(ES): ANA MARIA MENDES LARGHI 
RESUMO: Esta investigação propõe levantar as políticas públicas no cenário nacional e a sua relação com os projetos 
adotados pelo município de Paraíba do Sul/RJ. A partir das propostas de ensino e prática de leitura apresentada no PCN 
(MEC/SEF, 1998) e OCN (MEC/SEB, 2006), foram relacionados os aspectos que fazem da leitura um instrumento de 
inclusão e de formação do sujeito crítico, compreendido como agente modificador de sua sociedade. Observa-se que nestes 
dois documentos, a leitura está vinculada à natureza sociointeracional, onde ao fazer uso da linguagem o sentido é constru-
ído entre os participantes do discurso “leva-se em conta aquele a quem se dirige ou aquele que produziu um enunciado” 
(MEC/SEF,1998). Desta forma, é necessário que a escola contribua com a interação e a atuação do aluno dentro de seu 
espaço, criando um valor identitário que o conduza a construir sua subjetividade a partir do outro. O papel que a escola pú-
blica exerce é portanto relevante, pois ela é a matriz de um processo em constante evolução, e é responsável pela formação 
do cidadão consciente, que vive em sociedade. Assim, a leitura deve fazer parte da vida, não só da vida escolar, mas da sua 
existência. A contribuição que se espera deste trabalho é de apresentar uma análise das relações que são estabelecidas pelo 
poder público e a gestão deste no contexto sul-paraibano, verificando-se o quê e como são empregados. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA PÚBLICA, LEITURA, PARAÍBA DO SUL/RJ 

TÍTULO: PROJETO ESCOLA INTEGRADA E PRÁTICAS DE LEITURA: UMA ANÁLISE À LUZ DA 
SOCIOLOGIA DOS TEMPOS SOCIAIS 
AUTOR(ES): ÁUREA REGINA GUIMARÃES THOMAZI 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar uma experiência, em curso, de uma oficina de leitura desenvolvida no 
âmbito do Projeto Escola Integrada em Belo Horizonte, tendo como referencial teórico a Sociologia dos Tempos Sociais 
(SUE, 1991, 1994). Em uma primeira parte, explicitamos alguns critérios apontados por essa teoria, para a análise do tempo 
social dominante nas sociedades. Pretendemos mostrar que o funcionamento e as mudanças na sociedade ocorrem a partir 
da organização dos tempos consagrados às diversas atividades sociais bem como as representações que se relacionam a ela. 
Dito de outra maneira, a partir da organização e da representação dos tempos sociais, as atividades em uma determinada 
sociedade e, portanto, também na escola, representam diferentes concepções, por exemplo, as de tempo livre ou tempo de 
trabalho. Em uma segunda parte, ainda fazendo referência a essa teoria, procura-se analisar as práticas de leitura na escola 
(CHARTIER, 1989; HEBRARD, 1985; SINGLY 1989; SOARES, 1999), finalizando com um relato de experiência, das 
atividades de leitura, desenvolvidas nas séries iniciais do ensino fundamental, em algumas escolas da rede pública. Trata-se 
de uma iniciativa da rede municipal de Belo Horizonte, iniciada em 2007, que tem como proposta desenvolver diversas 
atividades além do reforço escolar, tais como, artes, jogos matemáticos, sexualidade, capoeira, artesanato, horta e práticas 
de leitura, dentre outras. Tais atividades são realizadas em horários e espaços extra classe. Procuramos mostrar como as ati-
vidades de leitura e o tempo dedicado a cada uma delas, correspondem à concepções de tempo livre ou tempo de trabalho, 
presentes e dominantes em nossa sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, ESCOLA, SOCIOLOGIA TEMPOS SOCIAIS. 

TÍTULO: O PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOÀ LEITURA (PROLER): CONCEPÇõES E 
PERSPECTIVAS
AUTOR(ES): FLAVIANE CINTRA 
RESUMO: O presente trabalho é parte de uma pesquisa, em processo, sobre o Programa Nacional de Incentivo à Leitura 
– PROLER. Este programa tem articulado ações no intuito de alterar o caótico cenário da leitura no Brasil, qual seja: se lê 
pouco e quase não há espaços para a prática de leitura em escolas e, também, nos municípios. Assim, o PROLER têm um 
importante papel na difusão de práticas leitoras em todo o território nacional. Considerando esse aspecto faz-se necessário 
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conhecer os elementos constituintes desse programa, suas diretrizes e principais ações com a finalidade de compreender a 
concepção de leitura que o fundamenta e quais as principais vertentes que os governos vêm focalizando. O estudo desse 
programa de incentivo à leitura pode potencializar a reflexão sobre as políticas públicas de incentivo à leitura. Neste sentido, 
apresentamos um breve quadro das avaliações internacional e nacional em relação ao desempenho em leitura, buscando 
conhecer em que contexto as políticas públicas de incentivo à leitura vem sendo implementadas. Em seguida, destacamos a 
noção de leitura e de leitor adotada nesta investigação e esclarecemos aspectos da noção de políticas públicas e políticas de 
incentivo à leitura. Por fim, apontamos alguns aspectos da análise em relação ao PROLER, objeto dessa investigação. Para 
o levantamento dessas informações utilizamos o estudo bibliográfico e a análise de documentos elaborados pelos órgãos 
oficiais referente às políticas de incentivo a leitura e ao livro a partir dos anos 1990.
PALAVRAS-CHAVE: PROLER, LEITURA, POLÍTICAS DE INCENTIVO À LEITURA 

TÍTULO: “GINCANA DO AMIGUINHO LEITOR: UM MOMENTO PRAZEROSO”
AUTOR(ES): HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO 
RESUMO: O Projeto “Gincana do Amiguinho leitor: Um momento Prazeroso” é destinado as crianças de 1ª a 4ª série do 
turno matutino da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Mauro Braga” do município de Vitória ES, iniciando com as 
crianças da 2ª série tendo em vista o índice de crianças do ano 2007 que demonstraram dificuldade em ler nessa faixa etária. 
Esse trabalho propõe uma experiência, com duração de dois anos, com perspectiva de se renovar e atender um número 
cada vez maior de crianças. Tem como objetivo geral o incentivo ao prazer da leitura, propiciando momentos prazerosos, 
trabalhando a expressão oral, corporal e escrita das crianças, oferecendo um pequeno acervo de literatura infantil. Além de 
trabalhar com as crianças com dificuldades de leitura, pretendemos estimular aquelas que já possuem o hábito de ler. Só a 
educação e a escola […] podem tornar menos desigual e menos injusta a repartição deste capital simbólico e dar assim aos 
jovens a possibilidade de virem a ser homens e mulheres mais dialogantes, mais livres, mais solidários e mais responsáveis 
(Aguiar e Silva, 1989, p. 18). Assim temos como meta oportunizar as crianças a capacidade de ler e interpretar os vários 
tipos de textos; Despertá-las para a cidadania, introduzindo a discussão de valores éticos e morais como: respeito, partici-
pação, solidariedade, honestidade. É ainda imprescindível acompanhar as famílias das crianças envolvidas, desenvolvendo 
um trabalho de orientação e instrução, criando perspectivas de uma melhor qualidade de vida. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , CIDADANIA , COMUNIDADE 

SESSÃO - POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA 2
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: COMO FORMAR O LEITOR DE LITERATURA, AFINAL?
AUTOR(ES): JOSUE DE SOUSA MENDES 
RESUMO: Moacyr Scliar prefere começar por outra pergunta: queremos de fato leitores? Monteiro Lobato responde sem 
perguntar: um país se faz com homens e livros. Proponho uma equação: prazer > hábito > cultura > sociedade leitora. Por-
tanto, despertar o prazer de ler; desenvolver o hábito de ler; formar uma cultura leitora; e construir uma sociedade imaginativa 
– a partir do texto literário, que põe o leitor em contato com uma “consciência” que, às vezes, lhe é estranha ou diferente. 
Resolução: mudar o ensino da literatura; levar o leitor a ler o texto literário em back-way (caminho de volta), a fim de aproximar 
a literatura do cotidiano do leitor; compreender que o texto literário forma no leitor não somente uma competência técnica, 
mas dá-lhe uma dimensão cultural, além de levá-lo ao lugar de uma experiência moral; estabelecer uma espécie de comunhão 
entre leitor e texto literário; por fim, elevar o leitor à condição de escritor de uma sociedade mais imaginativa, justa e humana. 
Entretanto, falar de formação de leitor e mais estritamente da formação de uma cultura leitora é olhar com exclusividade para 
quem é responsável por essa missão formadora, mesmo que ao professor seja atribuído o rótulo de não-leitor. E a pegunta 
final: por que alguns leitores demonstram capacidade evidente para a leitura da literatura e outros não têm a mesma facilidade, 
nem quanto à percepção, nem quanto ao nível de conhecimento exigido? A resposta é taxativa: a forma de ler o texto literário 
modificou-se, por essa razão o leitor deve ser estimulado não apenas a ler as palavras, mas a escutar o mundo à sua volta, a 
partir de expressões que não estão explícitas ou das inferências permitidas pelo texto. Esse é desafio que se nos apresenta.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, LEITOR, LEITURA 

TÍTULO: O PROCESSO DE IMIGRAÇÃO NO BRASIL E A PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
E DIFUSÃO DO ENSINO PRIMÁRIO NO PROJETO TAVARES LYRA. O DEBATE SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO NO INÍCIO DO SÉCULO XX
AUTOR(ES): LIGIANE APARECIDA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho busca analisar o debate travado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre as questões 
referentes à importância da alfabetização das crianças no início do século XX no Brasil, presentes na Coletânea Documentos 
Parlamentares - Instrução Pública. Buscou-se estabelecer uma relação entre a discussão dos intelectuais e parlamentares ocor-
ridas nos anos de 1907 e 1908 - que deram origem ao Projeto - e as discussões sobre o problema da influência dos imigrantes 
na formação de uma identidade nacional necessária ao país naquele momento histórico. Este Projeto, elaborado pelo então Mi-
nistro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Augusto Tavares de Lyra, autorizava o Governo Federal a reformar o ensino 
secundário e superior, ao mesmo tempo que propunha a promoção e difusão do ensino primário. O Brasil, naquele momento, 
passava por muitas transformações, como a organização do regime republicano, a transição do trabalho escravo para o assala-
riado, o início do processo de alfabetização, além da chegada dos imigrantes, cuja mão-de-obra substituiria o negro. O Projeto 
Tavares Lyra constitui-se em uma fonte documental pouco analisada, mas significativa para os estudos históricos da educação 
brasileira do início do século XX. Em relação ao ensino primário, dentre outras coisas, tencionava promover a alfabetização 
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das crianças de modo a imprimir em cada uma um sentimento de amor à pátria, ao mesmo que revelava a necessidade de se 
ensinar a leitura e escrita aos filhos dos imigrantes em escolas brasileiras, evitando, assim, a disseminação de diferentes culturas 
e, consequentemente, o enfraquecimento da nação. Nesse sentido, o debate dos parlamentares revela uma outra importante 
discussão frequente na época: o papel do Estado em relação ao ensino primário no país.
PALAVRAS-CHAVE: INSTRUÇÃO PRIMÁRIA BRASILEIRA, PROJETO TAVARES LYRA, IMIGRAÇÃO 

TÍTULO: PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD): ASPECTOS HISTÓRICOS E 
POLÍTICOS.
AUTOR(ES): LUCIANO DE OLIVEIRA 
RESUMO: O texto pretende discutir a política do livro didático no Brasil. Traz para o foco da discussão o Programa Na-
cional do Livro Didático (PNLD), o qual está vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
órgão encarregado pela sua execução. O Programa Nacional do Livro Didático tem como objetivo principal a distribuição 
de livros didáticos para alunos da Educação Básica das escolas públicas. Esse Programa possui uma dimensão política 
que está assentada, implicitamente, em concepções e princípios democráticos, uma vez que através do PNLD todos os 
alunos têm o direito ao acesso do livro didático. Esse aspecto político beneficia os alunos das classes populares que estão, 
em sua maioria, matriculados em escolas públicas. Esse Programa é uma estratégia de apoio a Política Educacional imple-
mentada pelo Estado brasileiro, com a perspectiva de atender uma demanda de caráter obrigatório que está explicitada no 
artigo 208 da Constituição Federal. Tal artigo reza o atendimento ao aluno no Ensino Fundamental através de Programas 
suplementares de material didáticos, transporte, alimentação e também assistência à saúde. O estudo está assentado em 
uma abordagem diacrônica do PNLD, realizada através da análise documental de textos emanados do Governo Federal 
que tratam do Programa Nacional do Livro Didático, Constituição Federal de 1988, a Lei 9394/96 e o Plano Nacional de 
Educação (Lei 10.172/2001).
PALAVRAS-CHAVE: PNLD, POLÍTICA EDUCACIONAL, ESCOLA PÚBLICA 

TÍTULO: PROJETO LEITURAÇÃO: POLÍTICA PÚBLICA E INCENTIVO A LEITURA NO ESTADO 
DA BAHIA
AUTOR(ES): LUCIENE SOUZA SANTOS 
RESUMO: A Biblioteca do Instituto Anísio Teixeira tem como missão institucional a promoção de atividades de captação, 
processamento e disseminação da informação, subsidiando a ação de pesquisadores e professores das redes estadual, federal e 
municipal de ensino. Para bem cumprir sua missão, a Biblioteca do IAT, com o apoio da Diretoria de Bibliotecas Públicas do 
Estado da Bahia/Fundação Pedro Calmon, propõe o Projeto Leituração como atividade integrada ao Programa de Incentivo 
à Leitura, apoiando e fortalecendo o processo de estímulo e habilidade em leitura dos alunos de rede pública do Estado da 
Bahia e da comunidade em geral. O Projeto Leituração, como atividade integrada ao Programa de Incentivo à Leitura, objetiva 
o oferecimento de cursos de capacitação continuada aos professores, bibliotecários ou responsáveis pelas bibliotecas ou salas 
de leitura, vinculado à realização de oficinas para os alunos das escolas, criando o “diálogo” com a leitura de forma lúdica, 
buscando um novo caminho para a aprendizagem; através de atividades diversas que desenvolvam a imaginação, resgatando 
as experiências do cotidiano, buscando na leitura novas formas de pensar e agir criticamente frente à sociedade. Para realização 
do projeto é imprescindível que haja o envolvimento de diretores, professores, bibliotecários e auxiliares com a proposta, já que 
deve haver relação entre as ações apresentadas no Leituração e o projeto político-pedagógico das escolas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO, POLÍTICA 

TÍTULO: ESCOLA E LEITURA 
AUTOR(ES): MARIA ALICE DE SOUSA CARVALHO 
RESUMO: Objetiva-se, com este artigo, discutir sobre algumas implicações que advém da consideração de que a leitura na 
escola deve ser trabalhada reforçando o caráter instrumental da língua, priorizando os gêneros textuais que mais circulam 
na sociedade, afim de contribuir para a formação de leitores críticos e cidadãos. Parece ser esta a proposicão difundida no 
atual discurso político- pedagógico presente nas iniciativas do Estado para orientar a educação escolar brasileira através do 
Plano de Desenvolvimento da Educação e do Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa. Concordamos com tal 
orientação? Afinal, qual é a função da leitura na escola? Que textos levar para a sala de aula? Que atividades promover? Para 
ampliar o debate em torno dessa temática, tomaremos como base a discussão apresentada por Roland Barthes sobre o “prazer 
do texto“. Segundo ele, há o texto tagarela e o texto que é escritura. O primeiro é imperativo, é sem afeto, não rompe com a 
cultura, conforta o leitor. O segundo, ao contrário, é fruição, revolucionário, ultrapassa e deixa o leitor em suspenso, cindido. 
A prática da leitura na escola provocará deslizamentos, isto é, novos sentidos e novas experiências, desde que se considerem as 
possibilidades do significante e não privilegie o significado, ou melhor, se ofereça escritura e não tagarelice. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO, ESCOLA, LEITURA 

SESSÃO - POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA 3
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 15

TÍTULO: PENSAR-AGIR-AVALIAR: SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇõES DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA. 
AUTOR(ES): MARIA INÊS CAVICHIOLLI, ANA MARIA BASTIAN MACHADO 
RESUMO: A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME), desde o ano de 2006, sistematicamente divulga para 
a sua rede de ensino, os resultados de avaliações de aprendizagem realizadas pelo Ministério da Educação (Prova Brasil e 
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Provinha Brasil). Mais recentemente, os resultados das avaliações desenvolvidas e aplicadas pela própria Secretaria Muni-
cipal, com a finalidade de identificar fatores críticos na aprendizagem de seus estudantes. A comunicação tem por objetivo 
apresentar uma experiência do Departamento de Planejamento e Informações (DPI) da SME, que tem entre suas respon-
sabilidades a produção, sistematização e disponibilização de informações educacionais para subsidiar processos de plane-
jamento, monitoramento e avaliação nas diferentes instâncias administrativas municipais da educação – Escola, Núcleos 
Regionais da Educação (NRE) e Município, com vistas a favorecer o uso estratégico da informação (modelo processual de 
administração da informação – CHOO, 2006). O case a ser apresentado trata da disponibilização e uso dos resultados das 
avaliações de alfabetização e letramento elaboradas pelo MEC e SME, a partir de uma planilha, na qual são registrados os 
resultados das avaliações. Na seqüência são gerados tabelas e gráficos que resultam das relações com avaliações anteriores, e 
critérios de avaliação do processo de ensino, segundo diretrizes curriculares da SME. O instrumento permite análises sobre 
os processos de ensino e aprendizagem com diferentes focos: estudante, turma, escola, NRE, RME, por questão da prova 
e critério avaliativo e níveis de desempenho. Com esta prática tem-se favorecido o uso da informação em discussões locais, 
em seminários regionalizados e na definição de políticas educacionais na RME, bem como, a integração do DPI com o 
Departamento de Ensino Fundamental responsável pela coordenação do ensino nas escolas municipais. 
PALAVRAS-CHAVE: USO DA INFORMAÇÃO, AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

TÍTULO: IMPACTOS DA PROVINHA BRASIL NA REORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 
ALFABETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO PAÍS
AUTOR(ES): MARINILDA MAIA 
RESUMO: Este texto faz parte de uma pesquisa que se insere no campo de estudos sobre as práticas avaliativas do pro-
cesso de alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Ele busca trazer dados sobre os impactos das avaliações 
externas, como a Provinha Brasil, no desenvolvimento das práticas do ensino das habilidades de leitura nas escolas públicas 
do país. 
Na pesquisa em curso, é feita uma análise de como os professores alfabetizadores se apropriam dos resultados da Provinha 
Brasil na sua prática cotidiana, levando-se em conta que essa avaliação pode ser ou não uma ferramenta para avaliar o nível 
de alfabetização dos alunos do segundo ano do ensino básico. Ao mesmo tempo, a pesquisa visa examinar de que forma 
os professores interpretam e utilizam os resultados obtidos pelos seus alunos. Por meio da pesquisa qualitativa, o trabalho 
tem se utilizado de entrevistas com os professores alfabetizadores de escolas da rede municipal de Belo Horizonte, buscan-
do saber informações relacionadas às condições de aplicação da avaliação e o trabalho com os resultados obtidos com a 
aplicação desse instrumento. As análises já feitas têm mostrado que a aplicação das avaliações em larga escala é uma política 
que ganha cada vez mais espaço para a avaliação do trabalho do professor, o que tem trazido repercussões para a prática de 
sala de aula dos professores alfabetizadores. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, AVALIAÇÃO , LEITURA 

TÍTULO: LIVRO NO MÊS: UM PROJETO DA CAPITAL NACIONAL DA LITERATURA 
AUTOR(ES): MIGUEL RETTENMAIER DA SILVA 
RESUMO: O trabalho pretende relatar uma das várias ações de Passo Fundo em favor da leitura: o projeto Livro do Mês. 
A cidade de Passo Fundo, por força da Lei Federal nº 11264, de 02 de janeiro de 2006, e pela trajetória crescente das Jorna-
das Literárias, maior movimentação cultural de leitura da América Latina, é a Capital Nacional da Literatura. Enquanto sede 
das Jornadas Literárias, e como decorrência da importância dada à leitura através das Jornadas e de seus desdobramentos, 
é a cidade que mais lê no Brasil, com uma média de 6,5 livros ao ano por habitante, cifra comparada a países socialmente 
desenvolvidos da Europa. Dentre todas as ações desenvolvidas em Passo Fundo, o projeto Livro do Mês tem assumido 
caráter singular: mensalmente autores de todo o Brasil visitam a cidade e se encontram com acadêmicos da UPF e com a 
comunidade, representada principalmente por alunos de ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares 
do município e da região que realizam uma leitura antecipada do livro selecionado, preparando-se para o diálogo com o 
autor. Observando-se a natureza comunitária dessa ação, o artigo pretende registrar em evento de natureza científica, o 17º 
COLE, os antecedentes e os efeitos já diagnosticáveis dessa iniciativa, bem como detalhar o processo envolvido em mais 
essa proposta de formação de sujeitos leitores críticos, criativos e esteticamente sensíveis no município de Passo Fundo. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO LEITOR, LETRAMENTO LITERÁRIO, ESCOLA 

TÍTULO: A PRÁTICA DA LEITURA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA COM FINALIDADE POLÍTICA 
DA AÇÃO EDUCATIVA
AUTOR(ES): PAULO EMÍLIO DE ASSIS SANTANA 
RESUMO: O presente artigo apresenta a questão da leitura como definição para o sentido da prática pedagógica dos 
educadores na escola. Aborda o fato de que tal prática constitui-se como elemento fundamental para contribuir com o pen-
samento crítico dos educandos. Discorre também sobre a importância da prática da leitura por parte dos educadores como 
forma de promover o processo de emancipação política dos educandos. Pretende, ainda, estimular os professores a aplicar 
a leitura como finalidade política, pois é necessário aprender a ler para aprender a pensar, criticar e entender a realidade 
circundante. O autor destaca que a ausência de leitura entre as classes menos favorecidas produz a falta de conhecimento e 
exclusão social, o que torna a sociedade ainda mais excludente, com indivíduos alienados e incapazes de pensar por si sós. 
Vale destacar que o presente trabalho tem, portanto, uma intenção política definida, que tem como ponto de partida e de 
chegada a prática social global entendendo a leitura como instrumento basilar à emancipação política dos educandos. Desta 
maneira, inicialmente, apresenta-se a importância da leitura na sociedade moderna, com a finalidade de fazer que com que 
as crianças aprendam a pensar verdadeiramente para aprender a interpretar a realidade social em que vivem. Em seguida, 
busca-se definir a interpretação da realidade como elemento básico fundante para o desenvolvimento tanto acadêmico 
quanto político dos estudantes. Ao final, o autor enfatiza que o ato de ler deve ser visto como uma proposta política fun-
damental para os educadores comprometidos com a transformação da sociedade em virtude de ser também uma estratégia 
de luta vinculada a pratica pedagógica deles próprios. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICA PEDAGÓGICA, POLÍTICA 
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TÍTULO: SIM, VOCÊ PODE USAR QUADRINHOS NA ESCOLA
AUTOR(ES): PAULO RAMOS, WALDOMIRO DE CASTRO SANTOS VERGUEIRO 
RESUMO: As histórias em quadrinhos podem ser utilizadas na escola? Sim. A questão agora é outra: como usar os qua-
drinhos em sala de aula. O tema foi indiretamente inserido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e, de forma 
mais explícita, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A partir de 2006, o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), que distribui livros de diferentes editoras para as escolas do país, passou a incluir obras em quadrinhos entre os 
títulos levados às instituições formais dos ensinos fundamental e médio. Em 2009, o governo federal incluiu na relação 
21 títulos, 15 para o fundamental e 6 para o médio. Este trabalho busca descrever essa trajetória recente de inserção das 
histórias em quadrinhos nas salas de aula como política de governo e ponderar avanços e limitações dessa nova perspectiva. 
Um dos avanços diz respeito à inclusão oficial do tema na realidade do professor. Duas limitações são, sem dúvida: a visão 
das histórias em quadrinhos como uma forma de literatura; e sua compreensão como um instrumento para outras práticas 
de leitura. Esses dois pontos de vista ainda evidenciam um olhar limitado sobre a autonomia da linguagem dos quadrinhos 
e seus benefícios para o processo de ensino e desenvolvimento cultural dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, LEITURA, PNBE 

SESSÃO - POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA 4
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 14

TÍTULO: “LITERATURA EM MINHA CASA”: DA INTENÇÃO À PRÁTICA EFETIVA 
AUTOR(ES): REGINA JANIAKI COPES 
RESUMO: A pesquisa teve a preocupação de estabelecer as relações entre o proposto pelo projeto governamental de 
incentivo à leitura “Literatura em Minha Casa”, e o que foi efetivado na prática no município de Ponta Grossa, Paraná. 
O suporte teórico para a compreensão do objeto está assentado nas concepções de leitura de autores que discutem as 
políticas públicas de leitura e formação de leitor – como Perrotti, Silva, Britto. A análise documental focou os objetivos, o 
público alvo, os critérios para a distribuição dos livros, os investimentos financeiros, as concepções básicas e as ações que 
nortearam a implantação e a implementação do projeto nas escolas. Foram analisados conteúdos das entrevistas realizadas 
com gestores, pedagogos, professores e responsáveis pelas bibliotecas das escolas municipais e estaduais. Pela análise dos 
documentos emanados do MEC, observou-se que o referido projeto teve como meta inicial tornar acessível aos alunos de 
4ª, 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e às suas famílias um conjunto de textos literários. As principais conclusões são: 
a) a maioria dos gestores escolares desconhecia os programas, os projetos e as campanhas de incentivo à leitura emanados 
do Governo Federal; b) os livros não chegaram nas escolas da forma como estava proposto nos documentos oficiais; c) os 
alunos não receberam os kits conforme o prescrito no projeto; d) em algumas escolas, tanto nas estaduais quanto nas mu-
nicipais, há resíduo de volumes nas estantes das bibliotecas e nas salas de leitura e; e) as escolas receberam uma quantidade 
de kits muito aquém da demanda de matrículas. Pelas informações dos sujeitos, constatou-se certo distanciamento entre 
as intenções manifestadas nos documentos e os resultados da proposta implementada nas escolas. O projeto não ganhou 
visibilidade nem dentro das escolas, nem na comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS,, POLÍTICA DE LEITURA,, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: POLÍTICAS DE INCENTIVO À LEITURA E LIVRO: INTERFACES DOS PROGRAMAS 
ADOTADOS NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 1990
AUTOR(ES): SELMA MARTINES PERES, ANA MARIA GONÇALVES 
RESUMO: O texto apresentado é decorrente da pesquisa em andamento sobre as políticas de incentivo à leitura e livro 
adotados no Brasil a partir da década de 1990. O objetivo central da investigação reside na análise de documentos oficiais 
relacionados à temática leitura e livro, como: Leis, Pareceres, Programas, Atas, e demais publicações de órgãos do governo 
federal. Busca-se, efetivamente, identificar os objetivos e as ações propostas por estes programas, a concepção de leitura 
adotada, o público alvo, os investimentos disponibilizados, etc. Neste texto, enfocamos os programas: Programa Nacio-
nal de Incentivo à Leitura (PROLER) e o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Orientando o estudo elegemos o 
seguinte questionamento: como está organizada a política de incentivo à leitura e ao livro, particularmente, o PROLER e 
o PNLL, implementados pelos órgãos oficiais brasileiros a partir da década de 1990? No intuito de responder a tal ques-
tionamento, analisamos os documentos oficiais: Lei n° 10.753, de 30.10.2003 – que institui a Política Nacional do Livro; 
o PNLL – Plano Nacional do Livro e Leitura (2006); o Decreto Presidencial n. 519, de 13 de maio de 1992, que institui o 
PROLER – Programa Nacional de Incentivo à Leitura. A pesquisa ancora-se nos estudos de Soares (2002), Britto (1999); 
Rosa e Oddone (2006), dentre outros. As informações levantadas possibilitam uma reflexão acerca do papel do Estado 
na adoção de programas de incentivo à leitura, pensar o impacto que tais programas têm em relação ao acesso a livros e à 
leitura, bem como identificar a contribuição no desempenho em leitura por parte de crianças e jovens. A relevância deste 
estudo concentra-se na contribuição para o debate e aprofundamento da compreensão da importância de programas de 
incentivo à leitura no contexto brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, POLÍTICAS DE INCENTIVO À LEITURA, LIVRO 

TÍTULO: A LEITURA BATE A SUA PORTA
AUTOR(ES): SIDINÉA FERREIRA LOPES, CASSIA ARLETE TOSSINI DA COSTA 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo levar a leitura até as famílias de nossas crianças pois acreditamos que o meio 
em que a criança vive pode influenciar e muito no seu envolvimento com a leitura, escrita e alfabetização. Se em casa todos 
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têm o hábito de ler, a criança familiariza-se com estes materiais e a leitura ocorre naturalmente. São diversos portadores de 
texto, de jornais a revistas em quadrinhos, letras de música, revistas semanais, poesia, romance, literatura infantil, receitas, 
enfim, diferentes materiais que podem ser lidos e manuseados por toda família em momentos de descontração e união. 
Na quinta feira, a criança sorteada leva para casa uma sacola contendo os portadores de textos numa sacola e tem todo o 
final de semana para ler com a família e se divertir. Deve trazer de volta na segunda feira e relatar aos amigos o que mais 
gostaram de ler. Junto segue um caderno para anotações da família sobre as leituras realizadas e com espaço para o dese-
nho dos pequenos. Paralelamente, nos cadernos de recados das crianças, seguem pequenos contos, em capítulos, para uma 
leitura rápida pelos responsáveis pela criança. A cada dia segue uma parte do conto criando um clima de espera, vontade de 
terminar logo. Este trabalho foi realizado em 2008 e o sucesso foi tão grande já o retomamos agora em 2009. PALAVRAS-
CHAVE: LEITURA EM FAMÍLIA, DIVERSÃO, GOSTAR DE LER 

TÍTULO: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À LEITURA DA UNIVILLE-AÇõES DE 
LEITURA - PROLER/JOINVILLE/SC 
AUTOR(ES): TAIZA MARA RAUEN MORAES 
RESUMO: O Programa Institucional de Incentivo à Leitura da UNIVILLE é um disseminador da leitura com qualidade e 
prazer integrado à rede nacional de leitura PROLER -Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Objetiva atingir de modo 
gradual e sistemático o interesse pela leitura, criando a consciência de que o exercício de ler amplia a capacidade política 
do indivíduo. O eixo básico do Programa é a capacitação de agentes de leitura integrando iniciativas comunitárias por 
intermédio de projetos: Círculos de Leitura; 
Contação de Histórias em hospitais; Banco de Textos ficcionais e poéticos;Encontro Anual de Leitura e Mostra Anual de 
trabalhos de leitura desenvolvidos nas escolas Municipais e Estaduais de Joinville. Os resultados obtidos estão ligados às 
metas sustentadoras do Programa: a expansão do Banco de Textos no sentido de ampliar o acesso aos textos contempo-
râneos; manutenção de convênios em hospitais - Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e Centro Hospitalar 
UNIMED- Joinville; realização de um Encontro Anual do PROLER com oficinas e palestras sobre leitura dirigidas para 
agentes de leitura/biblioteca e professores; Mostra de Leitura PROLER-Joinville com a exposição de trabalhos de leitura 
e grupos de Contaçào de Histórias desenvolvidos nas escolas das Redes Municipal e Estadual; cursos de formação conti-
nuada em leitura para professores e bibliotecários; Projeto Salve o Cinema - projeções de filmes que estão fora do circuito 
comercial seguido de debates sobre a linguagem cinematográfica objetivando a formação de um público crítico para o 
cinema e otimizando a Biblioteca Universitária como espaço cultural. As ações visam manter e fortificar parcerias e ampliar 
espaços comunitários sistemáticos num esforço permanente para formar agentes de leitura e uma sociedade leitora.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS, INCENTIVO, LEITURA 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA LEITURA E ESCRITA: PARCERIA ENTRE 
GOVERNO E INICIATIVA PRIVADA
AUTOR(ES): TERESA JUSSARA LUPORINI 
RESUMO: São inúmeros os desafios que se apresentam para os sistemas de ensino na construção de políticas públicas 
vistas como uma série de ações encadeadas, de atendimento às demandas postas pelas comunidades atendidas por tais 
ações, respeitando-se suas peculiaridades econômicas, culturais e educativas. Visando contribuir para a superação de tais 
desafios, a Secretaria Municipal de Educação determinou como meta no Plano Pluri-anual, ações pedagógicas, adminis-
trativas e financeiras visando o atingimento das metas previstas no quatriênio 2005-2009. Entre as metas pedagógicas 
está o acompanhamento sistemático das unidades escolares; a produção de dados para definição de indicadores e metas; 
acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do currículo escolar principalmente no que diz respeito ao processo de 
leitura e escrita. Para o alcance dessa meta foi importante a parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) que inicialmente 
desenvolvia, por meio de sua área de Educação Formal, o Programa Circuito Campeão destinado ao acompanhamento do 
ensino regular, com monitoramento de dados focado na freqüência, leitura de livros, realização de tarefas e cumprimento 
das matrizes curriculares referentes ao primeiro e segundo ciclo de aprendizagem. A parceria resultou no acompanhamento 
mensal, por meio de ficha própria, da leitura, escrita e produção de texto dos alunos do primeiro ciclo (1º, 2º e 3º anos) e na 
adoção de procedimentos para superação das dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Os procedimen-
tos adotados resultaram na melhoria qualitativa do processo de alfabetização e letramento dos alunos do primeiro ciclo e o 
desenvolvimento de estratégias diversificadas e significativas para a leitura e a escrita.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO, PARCERIA 

TÍTULO: PROGRAMA BEBELENDO: UMA INTERVENÇÃO PRECOCE DE LEITURA.
AUTORA: RITA DE CÁSSIA TUSSI
CO- AUTORA: TANIA MARIZA KUCHENBECKER RÖSING 
As certezas de que a criança nasce pronta para interagir com o meio e de que na infância inicial, período que vai de 0 – 3 
anos de idade, acontece importante desenvolvimento cerebral, motivaram o desenvolvimento de um programa de incenti-
vo à leitura para gestantes e bebês que pode se transformar numa política pública de leitura. À luz das teorias do desenvolvi-
mento, da neurociência e da literatura propôs-se, então, um programa de leitura que envolve, além do bebê, pais, cuidadores, 
bibliotecários, profissionais da saúde e da educação em espaços de leitura já existentes e em espaços construídos durante 
a implantação do programa. O Programa Bebelendo, a curto prazo, cria ações educacionais de leitura e distribui material 
de suporte para essas ações, a longo prazo, acelera o desenvolvimento cognitivo da criança, favorece o desenvolvimento 
afetivo sadio entre mãe-bebê e forma comportamentos de leitura, mostrando que a hereditariedade não pode e não deve 
ser o destino imutável de uma criança. A aplicação de recursos em leitura, na infância inicial, diminuirá gastos por parte do 
governo com ações reparadoras para minimizar os problemas gerados pelo abandono, violência e descuido com a saúde, 
resultados da falta de informação causada pela ausência de leitura nas classes sociais brasileiras com baixo letramento.
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E PREFERÊNCIAS DAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE CURITIBA.
AUTOR(ES): ADRIANE KNOBLAUCH, ANA LUCIA ZIMMERMANN FELCHNER 
RESUMO: A comunicação apresenta as práticas de leitura e as preferências de um grupo de professoras de diferentes 
escolas municipais da cidade de Curitiba. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais realizadas no am-
biente de trabalho das professoras durante o segundo semestre de 2008, como parte de uma pesquisa mais ampla sobre o 
perfil do gosto cultural da docência. A presente análise, fundamentada nos escritos de Pierre Bourdieu sobre a construção 
social do gosto que ocorre como fruto do habitus socialmente construído, aponta inicialmente dois grupos distintos: as 
professoras que disseram ter tempo para a leitura e, por outro lado, as professoras que relataram não ler por falta de tempo, 
o que confirma aspectos da proletarização do magistério e demonstra o lugar reservado às mulheres na sociedade atual. Em 
relação às escolhas das professoras do primeiro grupo, foi possível constatar três diferentes níveis de influência: o hábito de 
leitura desenvolvido na família de origem, já na infância, acrescido das influências da mídia; o hábito da leitura influenciado 
pela religião também incorporando as direções dadas pela mídia; e, por fim, a influência da formação escolar, sobretudo, 
acadêmica que se traduziu num gosto, em alguma medida, mais distante das orientações midiáticas. Vale ressaltar que, neste 
caso, a formação acadêmica, em conjunto com uma visão crítica reforçada pela religião, representou para a entrevistada 
uma possibilidade de equiparação cultural à família do cônjuge determinando sua preferência e prática de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GOSTO, HABITUS 

TÍTULO: O QUE O APAGADOR NÃO LEVOU: O INTERCAMBIAR EXPERIÊNCIAS - UMA LEITURA 
DA NARRATIVA CONTO DE ESCOLA DE MACHADO DE ASSIS.
AUTOR(ES): ALESSANDRA MARIA MOREIRA GIMENES 
RESUMO: Este trabalho é parte integrante de pesquisa para dissertação de mestrado em desenvolvimento no Depar-
tamento de Educação da Universidade Estadual Paulista no Campus de Rio Claro. Relacionando História, Literatura e 
Educação, propõe uma leitura da obra Conto de escola de Machado de Assis, considerado o pai da prosa e da literatura 
brasileira, com o objetivo geral de estabelecer um diálogo entre o conto e as práticas escolares do Brasil atual. Embasado 
nas teorias propostas pela escola dos Analles, a leitura propõe desvelar na trama dos fios literários da narrativa, as inquie-
tações de uma época e as aspirações de uma sociedade – a brasileira do século XIX - entretecidas pelo discurso do saber. 
Ambientado em 1840, publicado na coletânea Várias Histórias em 1896, Conto de escola narra o cotidiano de uma sala de 
aula de primeiras letras do século XIX brasileiro, de onde Pilar, narrador / personagem, vive o dilema de decidir-se pelas pa-
redes fechadas da enfadonha escola ou pela liberdade dos morros e pelos divertimentos próprios da sua idade. Participam 
desta análise um grupo de professoras atuantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental com as quais Conto de escola 
foi lido. Portadoras da experiência de sua prática fazem a ponte entre o conto e as práticas escolares atuais, elencando as 
práticas extintas de nossas escolas e aquelas que o ”apagador” não foi capaz levar. Passamos a “intercambiar experiências 
pela narrativa”. Desta forma o método da leitura norteia a pesquisa. Para essa prática recorremos a Jorge Larrosa. Para o 
conceito de experiência buscamos amparo no autor Walter Benjamin.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CONTO DE ESCOLA, PRÁTICAS ESCOLARES. 

TÍTULO: APROPRIAÇÃO DA LEITURA ENTRE MORADORES DA ZONA RURAL: UMA EXPERIÊNCIA 
DE NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS.
AUTOR(ES): AMANDA LEAL DE OLIVEIRA 
RESUMO: Em 2000 iniciou-se um projeto de leitura entre moradores de uma fazenda em Minas Gerais: começou com 
uma capacitação para professores de escolas municipais e se desdobrou com a construção de um Centro Cultural. O Centro 
Educacional e Cultural Kaffehuset Friele foi construído em três meses e nasceu com um acervo de 1200 livros e 16 com-
putadores ligados à internet. A comunidade de moradores da Fazenda é uma vila constituída por cerca de 150 pessoas, que 
trabalham no cultivo de café. Não era possível ficar indiferente aos riscos e desafios dessa situação que representava uma 
questão emblemática em nossa própria história política e cultural: como se dará o encontro entre diferentes culturas? Qual o 
papel da mediação cultural? Reconhecida aqui como um dispositivo, ou seja, mecanismo que irá atuar na sociedade e agir sobre 
o discurso, a mediação (suas formas e seus próprios dispositivos) não é isenta; ao contrário, expressa intenções e ajuda a definir 
as relações que serão construídas entre sujeitos e a realidade. Na relação com a leitura, essa experiência não seria diferente. Os 
dispositivos informacionais, ao interferirem sobre a matéria com as quais lidam – informações, conhecimentos, linguagens – 
irão atuar nos modos de relação que sujeitos irão estabelecer com o universo (simbólico e concreto) que guardam. Estimulada 
principalmente pela sociologia da leitura de Escarpit, assim como por discussões apresentadas por Paulo Freire, entre outros 
autores, pretendemos discutir as questões que envolvem a apropriação da leitura na perspectiva sociocultural, ou seja, que a 
considera no encontro entre atos de significação de sujeitos e os dispositivos sociais que a objetivam. Esse estudo se insere no 
quadro conceitual do Colaboratório de Infoeducação (ColaborI) da ECA/USP, no qual nos debruçamos sobre a problemática 
das aprendizagens informacionais tendo como paradigma o protagonismo cultural na relação entre sujeitos e informação.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO CULTURAL, APOPRIAÇÃO, INFOEDUCAÇÃO 

TÍTULO: CLIC: POR UMA LEITURA DAS CRIANÇAS DA VILA FÁTIMA 
AUTOR(ES): ANA ELISA PRATES 
RESUMO: O presente estudo faz parte da pesquisa de dissertação de mestrado em Letras, área de concentração de Teoria 
da Literatura, da Faculdade de Letras Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em que nos propomos a 
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avaliar uma ação de formação do leitor literário voltada à criança em situação de risco social. Em nossa pesquisa, ouvimos 
dez crianças entre sete e quatorze anos, frequentadoras regulares da Oficina de Literatura e Biblioteca do CLIC, atividade 
desenvolvida junto ao Centro de Extensão Universitário Vila Fátima, da PUCRS, Porto Alegre/RS, a fim de identificar a 
maneira como essas crianças reconhecem o espaço do CLIC e como o ressignificam para suas vidas. Na fundamentação 
teórica, à luz da Teoria da Leitura, enfatizamos os conceitos de dimensão social da leitura, de distribuição do capital cultural, 
de formação do leitor e de mediação. Em uma abordagem qualitativa interpretativa, utilizamos como instrumento de coleta 
de dados a entrevista gravada, constando em seu roteiro questões referentes à motivação da criança, suas preferências e 
impressões do ambiente físico e humano do CLIC. A apresentação e a interpretação dos dados estão organizados de modo 
que primeiramente tecemos considerações acerca da leitura e da leitura literária, do panorama das políticas públicas de lei-
tura no Brasil, do contexto da Vila Fátima, do propósito e das dinâmicas do CLIC e, em especial, da Oficina de Literatura 
e Biblioteca. Em seguida, foram analisadas as informações coletadas das crianças sobre o CLIC. A leitura dos dados serviu 
para constatarmos que o trabalho desenvolvido no CLIC é reconhecido positivamente pelas crianças e que propicia a elas 
uma outra leitura do mundo, fora de seu difícil contexto social. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: CULTURA ESCRITA EM MEIOS POPULARES: FAMÍLIA, ESCOLA E IMPRESSOS 
AUTOR(ES): ANA LUCIA ESPÍNDOLA 
RESUMO: O objetivo do presente trabalho é discutir a cultura escrita em famílias de meios populares e de que forma os 
materiais impressos se fazem presentes nas vidas de um grupo constituído por 17 famílias cujos filhos freqüentam uma 
escola de uma periferia urbana da cidade de Três Lagoas, MS. Para obter os resultados aqui apresentados fizemos usos de 
entrevistas com os sujeitos bem como observações em suas residências. Os dados obtidos nos levam a discutir a dificuldade 
do acesso ao impresso como uma caracterísitica forte nos meios populares o que não inviabiliza a presença do escrito em 
outro formato que não o impresso. Por outro lado os dados nos indicam também a presença da escola nestas famílias como 
uma importante agência de letramento criando a necessidade do escrito e possibilitando sua circulação em tais famílias. 
Também a falta da posse não indica a falta de contato com materiais escritos como indicou algumas pesquisas da década de 
oitenta em nosso país. Temos como princípio neste trabalho que a leitura e a escrita são saberes socialmente construídos e, 
portanto, precisam ser socializados. Por outro lado também acreditamos que não podemos fetichizá-las dando a essas duas 
práticas poderes ilimitados como se faz comum em alguns discursos sobre a leitura e a escrita. Além disso, por estarmos 
discutindo sua prática nos limites de uma sociedade dividida em classes sociais, as tomamos também não só como um 
direito, mas como instrumentos de luta contra as desigualdades. Dessa forma, a discussão sobre a questão da cultura escrita 
em meios populares não estará aqui apontada apenas como uma prática diletante, mas, especialmente, como uma prática 
politicamente orientada. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCRITA, FAMÍLIA, MEIOS POPULARES 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA, MEMÓRIA E GÊNERO: HISTÓRIAS DAS MULHERES DO 
MOVIMENTO DE MULHERES DE JACOBINA - BAHIA.
AUTOR(ES): ANA LÚCIA GOMES DA SILVA 
RESUMO: O trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa que tem como objeto de estudo as histórias de vida/de 
leitura das mulheres participantes do Movimento de Mulheres de Jacobina-BA. As principais finalidades da pesquisa são: 
visibilizar o Movimento de Mulheres da cidade de Jacobina através da militância em prol da igualdade de direitos entre 
homens e mulheres; mapear as principais ações desenvolvidas pelo Movimento de Mulheres de Jacobina na luta contra 
a violência de gênero; identificar as relações entre as histórias de vida/de leitura e a formação das mulheres atuantes no 
Movimento de Mulheres de Jacobina; compreender a relação entre militância política e o estudo teórico de gênero pelas 
atrizes sociais envolvidas diretamente no referido movimento. O Horizonte metodológico é a etnografia, tendo como 
instrumentos de construção dos dados as histórias de vida, entrevistas abertas e/ou aprofundadas, observações partici-
pantes e o memorial formação. O referencial teórico traz como fundante os estudos de gênero dialogando com autores 
como:( SCOTT, 1998 ), LOURO, (1986, 1993, 1997 ), LEITE (1994), MATOS (1998), JELIN (2002), TROITIÑO (2004), 
SOIHET (1997), CASTEELE E VOLEMAN (1992) e da Análise do Discurso da linha francesa (ORLANDI ,1993), 
PÊCHEUX (1988), (BRANDÃO, 2000), (BAKHTIN, 2002) (CARDOSO 2005). A referida pesquisa está em fase inicial, 
tendo apenas alguns resultados quanto ao objeto de estudo. Entre eles, a importância da visibilidade necessária ao movi-
mento de mulheres de Jacobina, bem como a importância da sua trajetória em prol da luta a favor das mulheres e contra a 
violência de gênero e as principais atividades desenvolvidas acerca dessa temática.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS DE VIDA/DE LEITURA, MOVIMENTO DE MULHERES, GÊNERO 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA DE MULHERES: IMPLICAÇõES PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO 
DE LEITURA NA ESCOLA
AUTOR(ES): ANA MARIA ESTEVES BORTOLANZA 
RESUMO: Projeto de pesquisa de doutorado orientado pelo professor Dr. Dagoberto Buim Arena da Pós-Graduação em 
Educação, Unesp/Marília, desenvolvido com mulheres de um centro de referência para portadores da síndrome de down, 
em Londrina - PR, no primeiro semestre de 2008. Para a escolha dos sujeitos-participantes da pesquisa, busquei mulheres 
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que atuassem voluntária e profissionalmente como um grupo organizado que realiza atividades diversas, inclusive de leitura. 
A pesquisa qualitativa empregou os seguintes instrumentos: entrevistas individuais com três mães, três professoras e três 
meninas down; entrevista coletiva com um grupo de mães; observações formais e informais de atendimentos fonoaudio-
lógico, fisioterapêutico e pedagógico. A análise de dados deve contemplar a linguagem como objeto de análise neste estudo 
de caráter etnográfico, linguagem que se materializa nos discursos que fazem as mulheres sobre suas práticas de leitura, nas 
imagens e nos relatos utilizados como fontes bibliográficas. Os dados coletados sobre maneiras de ler, suportes e gêneros 
textuais, objetivos, espaços (família, escola e igreja), usos e acessos das leitoras à leitura estão sendo comparados às imagens 
de leitoras na pintura, relatos autobiográficos e alguns dados quantitativos sobre leitura de mulheres. O estudo deve apontar 
possíveis implicações pedagógicas para a leitura em ambientes escolares, considerando o papel fundamental das mulheres 
como mediadoras na formação de novos leitores. As primeiras análises evidenciam práticas culturais de leitura que revelam 
permanências e mudanças, semelhanças e diferenças, rupturas e continuidades de maneiras de ler das leitoras deste estudo 
em relaçào às leitoras do passado. As principais referências teóricas são: Certeau (2008), Chartier (1996, 1999, 2004); Perrot 
(2005, 2007); Bakhtin (1992), Vygotsky (1997); Foucambert (1994, 1998): Lacerda (200, 2003); Bosi (1977).
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, MULHERES, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: COMO TRABALHAR A CULTURA E OS VALORES DOS AFRICANOS E AFRODESCENDENTES 
NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA?
AUTOR(ES): ANA PAULA DE LIMA, DENISE MARIA MARGONARI 
RESUMO: Esta comunicação é baseada em uma proposta de um mini-curso realizada como atividade prática (Estágio 
Supervisionado de Língua Portuguesa I) do Curso de Letras da Universidade Federal de São Carlos. O mini-curso, intitula-
do “A cultura e os valores dos africanos e afrodescendentes na literatura africana de Língua Portuguesa”, foi desenvolvido 
com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de Rio Claro, durante o ano de 2008. Nesse 
mini-curso foram abordadas questões relacionadas à história e cultura africanas a partir de textos de escritores africanos de 
Língua Portugesa, em uma tentativa de apresentar e sensibilizar os alunos quanto aos valores defendidos pelos povos africa-
nos e afrodescendentes, conscientizando-os de que a sociedade é formada por pessoas pertencentes a grupos étnico-raciais 
distintos, que possuem cultura e histórias próprias, igualmente valiosas, assim como apontam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(2005). Por meio do trabalho com a teoria das Inteligências Múltiplas e os Pontos de Entrada, do psicólogo norte-america-
no Howard Gardner, foram exploradas as diversas inteligências dos alunos. O trabalho também contou com a colaboração 
dos demais professores de Português da escola, além dos professores de História, Geografia, Ciências, Educação Religiosa 
e Filosofia. Nesta comunicação pretendemos apresentar algumas das atividades desenvolvidas, bem como os resultados 
obtidos, que refletem que os estudantes mostraram-se interessados nas discussões, revelando um amadurecimento muito 
maior do que o esperado.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA AFRICANA, INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS, PROPOSTA DE MINI-CURSO 

TÍTULO: QUESTõES SOBRE A LEITURA EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA
AUTOR(ES): ANAIR VALÊNIA MARTINS DIAS 
RESUMO: Em um contexto escolar, ou fora dele, as ações do ser humano são permeadas por atividades de lingua-
gem que resultam, quase sempre, em processos de interação verbal. No ambiente educacional, os alunos lêem, escrevem, 
comunicam-se com colegas e professores, apresentam seminários, brincam, dentre outras atividades em que se utilizam, 
necessariamente, de sua capacidade de comunicação e interação com o outro que faz parte de seu convívio. Esse processo 
de interação realiza-se por meio de enunciados que, por sua vez, organizam-se em gêneros do discurso que permeiam todas 
as formas de comunicação dos seres humanos (BAKHTIN, 2000). Nesse contexto, o propósito deste trabalho é refletir 
sobre algumas questões referentes ao ensino da leitura e da escrita do gênero discursivo autobiografia em ambiente virtual 
de aprendizagem – AVA. Ao pensarmos a autobiografia como um gênero discursivo a ser lido e produzido em ambiente 
virtual, destacamos as questões referentes à inter-relação existente entre a ficção e a realidade dos fatos narrados e a escrita 
sobre si mesmo, o que acaba por conduzir o sujeito a um espaço em que se constitui, ao mesmo tempo, como autor, narra-
dor, leitor e protagonista de sua produção escrita. Em uma autobiografia, o sujeito tem a oportunidade de se re-significar e 
de re-significar a sua experiência de vida, trazendo elementos que, de alguma forma, são relevantes para a sua constituição 
pois, segundo Philippe Lejeune (2005), uma autobiografia é um relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de 
sua própria existência enfatizando sua vida individual e mais particularmente a história de sua personalidade. Assim, o en-
sino de leitura e escrita do gênero autobiografia em ambiente virtual de aprendizagem, a nosso ver, alcança uma dimensão 
que possibilita maior interação e reflexão sobre os textos lidos e produzidos.
PALAVRAS-CHAVE: AUTOBIOGRAFIA, GÊNERO DISCURSIVO, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

TÍTULO: O DESAFIO DO GOSTO: PRÁTICAS DE LEITURA, CÂNONE E EXCLUSÃO 
AUTOR(ES): ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO 
RESUMO: Considerando as perspectivas de abordagem das práticas culturais de leitura, concebe-se a relação entre os 
gostos de classes, definidos pelas discussões sobre “gosto“ por Pierre Bourdieu, as práticas culturais por Roger Chartier e 
as práticas ordinárias de Michel de Certeau, sendo a possibilidade de buscar compreender a relação entre leitura e gosto, 
onde certas literaturas são excluídas por não estarem dentro de uma lista de cânones pré-definidos. Quem diz o que é e o 
que não é literatura? Como podemos perceber, leituras como HQs, revistas de grande tiragem sobre moda, fotonovelas, 
pornografia, mas consideradas sem conteúdo, para pessoas com inteligência limitada. Discussão que abordaremos através 
do conceito de práticas ordinárias, “anti-disciplina”, como define Certeau. Isso perpassa pela distinção entre as propostas 
relativas aos gostos de “classes“, e sua definição, a partir de uma série de divergências teóricas. Apresentaremos a partir de 
Pierre Boudieu em seus estudos sobre a relação do conceito de “campo“, “habitus“ e “capital cultural“, as possibilidades 
para definir o nosso trabalho desta linha tênue entre o cânone e a exclusão. Isso nos traz indagações sobre a relação de 
gosto de “classes”, definindo as propostas para este conceito, entre “cultura letrada” e “cultura popular”, ainda aberto para 
novas abordagens.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA DE LEITURA, CÂNONE LITERÁRIO, EXCLUSÃO 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio
TÍTULO: PUBLICAÇÃO E PREMIAÇÃO JORNALÍSTICAS: DIFERENTES LEITURAS QUE 
CORROBORAM UM MESMO AGIR DISCURSIVO
AUTOR(ES): ANDERSON SALVATERRA MAGALHÃES 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar como o deslocamento de uma reportagem impressa para a situação de 
concurso jornalístico rearranja os sujeitos enunciativos mobilizados na construção de sentido, implicando alteração no pro-
cesso de leitura. De um ponto de vista dialógico (VOLOSHINOV, 1926/1976, 1929/1999; BAKHTIN, 1952-1953/2003, 
1959-1961/2003), entende-se a interação verbal como princípio fundador da linguagem, atualizada numa cadeia comuni-
cativa, cujos elos são os enunciados. Essa concepção permite conceber as reportagens impressas como unidades da comu-
nicação discursiva, organizadas a partir da relação ternária dos sujeitos enunciativos. Nessa condição, mais do que forma 
material linguístico-imagética, as reportagens configuram agir discursivo e, portanto, são marcadas por posicionamentos 
sociais. Da perspectiva dialógica, a leitura é entendida como uma atitude responsiva ativa, e a atividade à qual está vinculada 
transforma o posicionamento enunciativo dos participantes da enunciação. Por mais semelhanças formais que o material 
impresso publicado e o inscrito num concurso jornalístico possam guardar, o fenômeno enunciativo difere e as relações 
estabelecidas no processo de leitura também. Este trabalho busca identificar as marcas dos sujeitos implicados nas situações 
de publicação e de concurso para demonstrar como o processo de leitura é alterado. Para tanto, a partir de uma abordagem 
sócio-histórica de pesquisa, analisa-se uma série de reportagens do jornal carioca O Dia publicada e premiada no ano de 
2004. A escolha por essa série se deve ao fato de o jornal estar, naquele momento, investindo na qualidade de sua produção 
na tentativa de construir uma identidade institucional não sensacionalista. Isso confere uma relevância ao contexto de 
premiação, que funciona como referenda desse esforço editorial. A análise dos dados aponta como, a partir dos valores que 
organizam as relações intersubjetivas, as diferentes leituras consolidam discursos legitimadores da ordem social, ratificando 
o não acesso do público menos privilegiado às possibilidades de ação discursiva.
PALAVRAS-CHAVE: ENUNCIAÇÃO JORNALÍSTICA IMPRESSA, PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO, DIALOGISMO 

TÍTULO: “QUANDO CRESCER, VOU SER...”: ANALISANDO A DESIGUALDADE DE GÊNERO EM 
UMA SEÇÃO DA REVISTA “CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS” 
AUTOR(ES): ANDRÉA FERNANDES COSTA 
RESUMO: Acredita-se que a educação ao contribuir para a construção das identidades de gênero pode, também, ajudar a 
desnaturalizar e a desconstruir a assimetria de gênero, questionando as desigualdades decorrentes desta. Em todas as esferas 
educacionais (formal, não formal e informal), esbarramos com uma série de limitações à promoção da igualdade, a medida 
que algumas práticas pedagógicas, discursos..., insistem em veicular concepções sobre as identidades de homens e mulheres 
que contribuem para a perpetuação de estereótipos que podem influenciar nas escolhas de meninas e mulheres jovens 
quanto aos seus destinos, tanto em nível pessoal quanto profissional. Neste trabalho abordamos a maneira desigual com 
que os gêneros são tratados nos textos veiculados na seção “Quando crescer, vou ser...”, existente desde 2001 na revista 
“Ciência Hoje das Crianças”. Com tiragem mensal de 230 mil exemplares, a única revista periódica sobre ciências voltada 
para o público infantil. Ao analisarmos todas as edições da revista disponíveis na internet que apresentavam na íntegra a 
referida seção, identificamos 50 textos que foram analisados. Um primeiro problema que se coloca é maneira de se referir 
ao profissional, astrônomo, arquiteto..., ou seja na maior parte das vezes (72%) no gênero masculino e poucas vezes (28%) 
a profissão é colocada de modo que abranja ambos os gêneros. Essa pode ser uma limitação imposta pela língua, no entanto 
a desigualdade entre os gêneros é também identificada nas imagens que ilustram os/as profissionais, bem como na seleção 
dos/as entrevistados (67,4% homens e 32,6% mulheres), dando maior destaque a participação masculina, em detrimento 
da feminina, no mercado de trabalho e no campo da pesquisa científica. Analisamos, a partir da categoria gênero, as limita-
ções educacionais impostas pelo uso exclusivo da linguagem masculina presente em alguns textos de divulgação científica, 
bem como a relativa invisibilidade feminina nestes.
PALAVRAS-CHAVE: GENERO, LINGUAGEM, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

TÍTULO: ENSAIAR TRANSVÊR O MUNDO – UM PAPEL QUE SE APRENDE COM OS SENTIDOS.
AUTOR(ES): ANTONIO LUÍS DE QUADROS ALTIERI 
RESUMO: Esse texto é um ensaio de leitura de mundo. O olho vê: a aprendizagem dá-se na prática artística, na concretiza-
ção mesma da criação, como processo em que procedimentos são aplicados com abertura dos sujeitos para a formação - em 
composição, questionados prontamente nos percursos criativos, constituem-se os artistas lendo e expressando. A lembrança 
revê: ocorreram em sociedade experiências leitoras de mundo que se expressaram como arte e se fizeram acessíveis graças à 
prática e metodologia. Aconteceram como ensaios com práticas de sentido em educação, não formais. Aprendizados foram 
originados na criação, mas também a originaram - ‘coro de cabritos’, mimos ambulantes. Era ‘pão na troca’ a improvisada arte 
que depois se fez técnica e prática tradicionais. No Brasil inicial, já inventado por uns e ‘empossado descoberto’ por outros, 
se fez arte nos tributos a terra, água, ventos e fogo, para o benefício e bem estar da tribo e nos processos colonizatórios - en-
contro forjado entre as culturas e os poderes. Jesuítas e índios, conheceram-se e interagiram na difícil tarefa da disputa pelo 
poder e na invenção de elos (nheengatu) - submissão ou resistência. Muito mais tarde, novos saberes, frutos dos movimentos, 
se fizeram originais porque se inventaram, novamente: por meio de novas práticas e novas técnicas, na agitação da resistência, 
novos sentidos construídos deram púberes significados aos encadeamentos sonoros, gestuais e gráficos e, contrária à força da 
repressão ou da massificação, a criação ganhou dimensões de aprendizado construído no mundo da vida. Cresceu e tornou-se 
adulta. Como educação não-formal, as artes forjaram docentes na leitura a malho e fogo. A imaginação transvê: ‘aponta para 
os chapadões meu nariz’ que sentiu 1968 na ‘zabumba’ da cartilha, na ilha de ‘Robson Crusoé’ e no ‘Meu pé de laranja lima’ e 
sente 2008, 2009, 2010 na imaginação, e mais...Que práticas nos aguardam?
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO NÃO FORMAL, ARTE, SENTIDO 
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TÍTULO: A LEITURA NO INSTITUTO DOM NERY: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR(ES): ARIANE SOARES MILAGRES 
RESUMO: Diante de um panorama estatístico no Brasil em relação ao analfabetismo, analfabetismo funcional, baixo 
rendimento escolar, além de um índice baixo de leitores no pais, esta comunicação pretende compartilhar a experiência rea-
lizada na educação formal e não formal especificamente no Instituto Dom Nery em Campinas, com o objetivo de apontar 
caminhos para a dinamização da leitura, possibilitando novas práticas de leitura na tentativa da melhoria e surgimento de 
novas experiências com a leitura. O projeto iniciou há quatro anos a partir de uma inquietação e reflexão de dados citados 
acima, em relação a leitura e da realidade institucional de seus atendidos e familiares. Acreditando que a leitura é porta de 
acesso a informação, conhecimento e participação cidadã, a entidade, em cooperação com seus colaboradores e parceiros, 
começou a trilhar caminhos até então desconhecidos para proporcionar a sua comunidade escolar o acesso à leitura. Sendo 
assim, foi realizado um trabalho de incentivo e prazer da leitura através de novas práticas de mediação, formação de educa-
dores e trabalho com as crianças e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO DE LEITURA, LITERATURA INFANTIL, PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: OLHARES TRANSVIADOS EM CENA: A INICIATIVA GOVERNAMENTAL FÍLMICA NO 
DEBATE SOBRE AS SEXUALIDADES JUNTO AO ESPAÇO ESCOLAR
AUTOR(ES): ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO, VAGNER MATIAS DO PRADO 
RESUMO: Ao não considerarmos a sexualidade a partir do ponto de vista biológico e compartilhando reflexões acerca de 
sua constituição histórico-cultural em um Programa de Pós-Graduação em Educação, pretendemos refletir sobre a cons-
trução das representações sobre as sexualidades não heterossexuais, fornecendo subsídios teóricos para que professoras 
e professores desestabilizem a “ordem natural” pela qual as identidades sexuais vêm sendo excluídas. A omissão que se 
faz presente no discurso da diversidade sexual acaba reafirmando as identidades sexuais referentes aos padrões de gênero 
dos sujeitos. Em muitos casos, os portões e muros da escola tentam exercer a função de um “filtro social” em relação à 
diferença gerando a evasão do educando da escola, afinal, o “patinho feio” deve abandonar sua família e procurar seu lugar 
no mundo. Adotando como objeto de estudo as diferentes configurações do desejo afetivo-erótico-sexual dos sujeitos, nos 
propomos a analisar o vídeo “Pra que time ele joga” do Ministério da Saúde do Governo Brasileiro em 2002. Esse vídeo 
constitui-se em um dos poucos materiais audiovisuais governamentais elaborados na tentativa de promover a aproximação 
do debate sobre as sexualidades junto ao espaço escolar. Compartilhando de pressupostos das teorias pós-estruturalistas 
e queer, procuramos analisar as emoções e representações que a exibição do vídeo suscita em educandos e educadores. 
A representação da homossexualidade visibilizada pelo material, bem como a postura da escola e da família retratados no 
vídeo possibilita alguns resultados alcançados na pesquisa: primeira tentativa imagética de aproximação de tal temática junto 
à escola se configura por uma leitura “politicamente correta” da homossexualidade, uma vez que o sujeito protagonista do 
vídeo não questiona os padrões sociais de gênero, não adotando uma postura “efeminada” devido a sua orientação sexual. 
Outros aspectos analisados no material apontam para a necessidade da criticidade estudantil e no embricamento da gestão 
educacional/ docência e família.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA, LEITURA FÍLMICA NA ESCOLA , MATERIAIS AUDIVISUAIS 
DIDÁTICOS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 4
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio

TÍTULO: MEMÓRIAS DE LETRAMENTO DE IDOSOS: A LEITURA E A ESCRITA COMO BENS 
SIMBÓLICOS DE INCLUSÃO E / OU EXCLUSÃO SOCIAL
AUTOR(ES): AUREA DA SILVA PEREIRA 
RESUMO: Pretende-se apresentar os eventos de letramento nas histórias de vida de quatro colaboradores, com pouca ou 
nenhuma escolarização, na faixa etária de 60 anos a 115 anos. Os colaboradores são: D. Catarina, 114 anos, considerada a 
mãe da comunidade de Saquinho por ter sido parteira da comunidade por mais de quarenta anos; D. Vitória, 69 anos, como 
rezadeira carrega a tradição religiosa da comunidade; Sr. Zé de Rufino, 79 anos, filho de D. Catarina, cuida das bananeiras, 
atividade que se caracteriza como preservação da tradição cultural da família e dos seus descendentes; e Sr. Zé de Dudu, 
um líder que casou com a filha de um ex-dono de escravos da região. Seguindo a metodologia da história oral, registramos 
as narrativas desses personagens representativos da tradição da cultura local e procuramos dar visibilidade aos aspectos 
culturais e identitários que demarcam a ambiência dessa comunidade rural e sua convivência com a tradição de oralidade 
e letramento. Ao analisar os eventos e práticas de letramento a partir das situações apresentadas nas histórias narradas, 
procuramos examinar as diversas formas de participação dos idosos nos contextos apresentados nas histórias de vida. As 
cenas de leitura e escrita que guardam consigo nos dão pistas para abordar discussões acerca da escrita e da leitura como 
bens simbólicos que influenciam e determinam espaços que incluem e excluem os sujeitos que dominam e fazem uso 
dessas práticas culturais.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO. , INCLUSÃO., EXCLUSÃO. 

TÍTULO: A DIVERSIDADE CULTURAL: UMA ALTERNATIVA PAR A LEITURA COMPREENSIVA
AUTOR(ES): ÂNGELA MARIA MENDES 
RESUMO: A escola pública tornou-se acessível aos mais variados grupos sociais e isso gera novos desafios e novas 
preocupações pedagógicas: a leitura utilitarista que promove o desinteresse nos leitores e o desconhecimento da origem 
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étnico-cultural dos alunos. Considera-se que o reconhecimento da origem étnica do educando deva ser o ponto de partida 
para a discussão sobre o preconceito e a intolerância que comprometem a aprendizagem do aluno-leitor. É preciso lembrar 
que ninguém nasce racista. O preconceito surge no convívio em família, na escola e na sociedade. Percebe-se ainda a influ-
ência da televisão que propaga idéias discriminatórias e valores distorcidos, mídia que a maioria da população tem acesso. 
Assim, preparar os alunos para o exercício da cidadania torna-se difícil se o preconceito encontra-se embutido nos colegas 
de classe, nos pais dos colegas, e até mesmo no corpo docente, já que a escola é um lugar de construção desse exercício. 
Para superar essa realidade, faz-se necessário desenvolver um plano de ação que contemple a inclusão de todos no acesso 
aos bens culturais e ao conhecimento. Por isso, este estudo propõe uma reflexão teórica sobre a leitura crítica proposta por 
Kleiman (2002), Smith (1999) e Freire (1996) como caminho norteador das ações educativas para a transformação desta 
realidade e a implementação da Lei nº 10.639/2003.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DIVERSIDADE CULTURAL, ENSINO 

TÍTULO: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESANUMA 
PESPECTIVA DOS GÊNEROS
AUTOR(ES): CINARA ALMEIDA BARCELOS 
RESUMO: O presente ensaio tem por objetivo apontar para a leitura de gêneros do discurso que se realiza na prática 
pedagógica do professor de Língua Portuguesa. O estudo será realizado em escolas da rede pública, por meio de observa-
ção em sala de aula e entrevistas gravadas. Os teóricos Bakthin, Yygotsky, Dionio Paiva, Lajolo, Marcuschi, Maria Bezerra, 
Cagliari entre outros fundamentam a proposta do projeto. Para Bakhtin, todos os textos que produzimos orais ou escritos, 
apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas. Essas características 
configuram diferentes gêneros textuais ou discursivos. Partindo da idéia de que a comunicação verbal só é possível por 
algum gênero textual. Essa posição adotada pela maioria dos autores que tratam a língua em seus aspectos discursivos e 
enunciativos, e não em suas peculiaridades formais. Segue a noção de língua como atividade social, histórica e cognitiva e 
privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. Nesse contexto teórico, a língua é 
tida como forma de ação-social e histórica que representa a realidade do indivíduo no seu meio social. Lev Vygostsky, na 
sua teoria sobre aquisição da linguagem, expõe “é através da linguagem que se constitui o pensamento do indivíduo”. Já que 
o papel da escola é, sobretudo, o de instruir, mais do que o de educar, no plano da linguagem, o ensino dos diversos gêneros 
textuais que socialmente circulam entre nós não somente amplia sobremaneira a competência lingüística e discursiva dos 
alunos, mas também lhes aponta inúmeras formas de participação social que ele, como cidadãos, pode ter, fazendo uso 
da linguagem. Portanto, acreditamos ser necessário identificar que concepções de linguagem e de leitura determinam as 
práticas pedagógicas do professor de Língua Portuguesa no cenário a qual me proponho investigar.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GÊNERO DO DISCURSO, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: A PRÁTICA DE LEITURA DE JOVENS UNIVERSITÁRIAS DO MOVIMENTO NEGRO 
ESTUDANTIL COMO ESTRATÉGIA DE INSURGÊNCIA E DE DESLOCAMENTO 
AUTOR(ES): CLAUDIA MIRANDA 
RESUMO: Este trabalho é sobre as práticas de leitura de jovens universitárias do movimento negro estudantil, organiza-
das a partir da sua necessidade de fortalecimento de identidades individuais e também como ativistas no espaço acadêmico. 
Com base no modelo analítico da pesquisadora indiana e feminista Gayatri Spivak sobre os dilemas da representação discu-
tidos entre mulheres ativistas, reconhecemos a centralidade dos tipos de imagem e auto-imagem construídos nas formas de 
insurgir dessas jovens estudantes. Suas práticas de leitura se chocam com a categoria de “subalterno (a)” presente no quadro 
analítico de Spivak. Há, segundo a autora, um tipo de representação que se dá por poder, ou delegação a terceiros, como é 
o caso mais comum afetando as mulheres. Nesta perspectiva, o grupo em questão adota uma dinâmica que visa “aprender 
a ler na academia” para alcançar o deslocamento indo da Periferia para o Centro fugindo da dominação masculina e expe-
rimentando a pertença em um campo de poder novo como é o caso da universidade. Interessa-nos examinar as formas de 
compreensão do ato de “ler na academia” e a idéia de insurgência considerando a participação anterior dessas estudantes 
em grupos de estudo heterogêneos bem como suas insatisfações.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA NA ACADEMIA, INSURGÊNCIA, UNIVERSITÁRIAS NEGRAS 

TÍTULO: UMA CARTA COM AMOR: PARA GOSTAR DE LER.
AUTOR(ES): CLAUDIO RENATO MORAES DA SILVA 
RESUMO: Muito prazer, eu sou uma carta com amor. A literatura tem afirmado que o Brasil é um país que pouco lê, 
quando comparado a outros países e principalmente latinos. Esse projeto não tem a intenção de corroborar com estatística 
afirmativa ou não. Temos sim e, prioritariamente a intenção de convidar homens, mulheres e crianças a “namorar“ livros, 
a conhecer autores, a ter “experiências“ com os diferentes e diversos personangens que recheiam histórias de literaturas. 
Pois bem, a cidade de Rio Grande, geográficamente situada na costa sul do Rio Grande do Sul, vocacionada para o mar e 
portuária, é o cenário do projeto de pesquisa e extensão, ora apresentado. Consta da atividade uma metodologia simples e 
carinhosa: a equipe escolheu 22 obras literárias da literatura brasileira e 22 familias da cidade e a cada 3 dias, essas famílias 
recebem um capítulo da obra que lhes foi designada, com envelope resposta em todas as vezes, para encaminhar qualquer 
manifestação para a equipe que não é identificada pessoalmente. Uma carta com amor: para gostar de ler, tem o objetivo 
de conquistar homens, mulheres e crianças, enamorá-los e tornando-os namorados de livros, incluindo-os, inserindo-os e 
fazendo uma grande ciranda de leitores multiplicadores. A proposta final do projeto, para este ano, é o encontro de todos 
os atores envolvidos, principalmente as 22 famílias, em um sarau de poesias e RE-contação de histórias de literatura, perso-
nagens desfiando palavras e histórias por bocas antes mudas.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, UMA CARTA COM AMOR, LEITORES 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 5
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: LEITURA: RELAÇOES ENTRE CONCEPÇõES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 
PROFESSORES E ALUNOS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT
AUTOR(ES): CLÁUDIA CRISTINE MAIA MENDES 
RESUMO: Esta comunicação tem como finalidade apresentar uma mostra das análises de uma Pesquisa de Mestrado 
realizada numa 5ª série do Ensino Fundamental. Investigou-se as relações existentes entre concepções de leitura e práticas 
pedagógicas dos professores e as influências destas na formação do aluno-leitor (Foucambert, 1997; Oliveira, 2005; Silva, 
1998; Tardif, 2002). Considerou-se também, o contexto histórico e sócio-cultural da instituição escolar que atua há vinte 
anos na comunidade em que a escola está inserida (Chartier, 2001; Gadotti,1998; Zilberman, 1991). As conclusões indicam 
que os Projetos propostos pela Comunidade Escolar contribuem de forma significativa para a formação do aluno-leitor. 
Por meio de entrevistas e observações detectou-se uma contradição entre o discurso e a prática docente: enquanto, na pri-
meira situação, as professoras apresentam uma concepção que se aproxima da corrente Sociointeracionista da linguagem 
e, portanto, de uma percepção da leitura como processo interativo. Em suas práticas, que configuram a segunda situação, 
continuam recorrendo a conceitos tradicionais de ensino. De fato, no espaço pesquisado ainda se têm como guia de en-
sino da leitura o livro didático e um número reduzido de gêneros textuais e suportes de leitura. O que acaba excluindo os 
alunos das práticas de leituras sociais no espaço escolar. Apesar disso, nota-se que os alunos fazem uso das práticas sociais 
de leitura pois, recebem incentivos dos familiares, principalmente das mães. O que propicia níveis variados de letramento, 
condizentes com o nível cultural do núcleo familiar a que pertencem os estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CONCEPÇõES , PRÁTICAS 

TÍTULO: DO CPVC À UNIVERSIDADE: DIÁLOGO, REFLEXÃO E LEITURA
AUTOR(ES): CLÉA MOREIRA DE OLIVEIRA CRESTA DE MORAE 
RESUMO: O trabalho intitulado “Do CPVC à Universidade: diálogo, reflexão e leitura” estuda a aquisição do hábito de 
leitura e do desenvolvimento da escrita em jovens oriundos da classe popular, que se prepararam para ingressar na Univer-
sidade e frequentaram cursos de pré-vestibular comunitários (CPVC) em lugar de cursos convencionais. A estrutura dos 
cursos comunitários é baseada no voluntariado – professores e coordenadores; dos alunos são cobradas pequenas taxas de 
manutenção; e é almejado “recuperar” parte dos onze anos passados no sistema falido de educação brasileira. Em razão 
disso, a pesquisa busca compreender e explicar a crença existente entre o alunado de que o profissional da educação é a 
única pessoa habilitada a transmitir conhecimentos; que a escola é local onde se aprende (a reproduzir) os saberes em lugar 
de estimular a produção do conhecimento e o incremento da identidade, da subjetividade, da alteridade através di diálogo 
e da reflexão, levando-se em consideração seus pares e o contexto social. Assim, ao iniciarmos o trabalho, verificamos que 
estes jovens apresentavam várias dificuldades no âmbito cognitivo que foram, aos poucos, superadas por meio da leitura, 
da prática sistêmica do ato de ler e escrever, do ato de ouvir e pensar, resultando também na melhoria da expressão oral 
e do desempenho acadêmico. É necessário ressaltar que o objetivo deste estudo é mostrar que os círculos de leitura são 
eficientes na formação do leitor jovem e adulto. Mais ainda, na formação daqueles pertencentes às classes populares e 
marginalizadas, com pouco ou nenhum contato com leituras prévias, apresentando-lhes textos de boa qualidade e com 
mediadores comprometidos que possam formá-los e prepará-los para a educação superior. 
PALAVRAS-CHAVE: C URSO DE PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO, CIDADANIA E IDENTIDADE, LEITURA E 
DISCURSO 

TÍTULO: LENDO MINHA VIDA, CONTANDO MINHA HISTÓRIA: O CENÁRIO ATUAL DA MULHER 
RIBEIRINHA
AUTOR(ES): CRIZEIDE MIRANDA FREIRE 
RESUMO: O presente texto aborda questões relacionadas às histórias de leitura das mulheres ribeirinhas de Xique-Xique, 
buscando apreender através desse gênero traços do ambiente cultural, bem como aspectos relacionados às identidades que 
circulam nas classes que essas mulheres frequentam. Cada sujeito é um universo próprio, sua história de vida é o elemento 
com o qual ele se significa ao mesmo tempo em que significa o mundo em que vive. O contato mais direto com a leitura 
possibilitou a esse sujeito-leitor, as mulheres ribeirinhas, confrontar seu conhecimento de mundo com os novos saberes, 
através de uma interação dialética, promovendo a construção e reconstrução de si mesmo e do outro. No cenário em que 
hoje as mulheres ribeirinhas se localizam, no seu papel enquanto mãe, tecedora de rede, pescadora, se reconstituem no mo-
vimento elástico que se inaugura com suas novas vivências, a partir de sua relação com o mundo grafocêntrico, tornando 
seu percurso fluído e não mais estático, imutável, redimensionando assim a relação histórica de discriminação na educação 
feminina com suas identidades “congeladas” sob padrões machistas e conferindo-lhes autonomia para galgarem novos 
espaços na sociedade. Dessa forma, ao narrarem a sua própria história de leitura as mulheres ribeirinhas elaboram seu auto-
retrato, constroem imagens próprias, se colocam diante de si e diante do mundo enquanto sujeitos situados em seu tempo 
e espaço, numa reconstrução identitária.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, LEITURA, EXCLUSÃO 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA E EXCLUSÃO SOCIAL: O CASO DE DUAS LOCALIDADES RURAIS 
– PAREDÃO E COSTA DO BICA (PIRATINI/RS)
AUTOR(ES): DARLENE ROSA DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho é parte da pesquisa de dissertação de Mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, seguindo a linha de pesquisa “Cultura Escrita, Lingua-
gem e Aprendizagem” e, tendo a orientação da Profa. Dra. Eliane Peres. O objetivo da pesquisa foi conhecer as condições 
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sociais, culturais e educacionais das pessoas que residem nas localidades do Paredão e da Costa do Bica, zona rural do mu-
nicípio de Piratini/RS. Através de entrevista estruturada pode-se delinear o perfil educacional, cultural e socioeconômico 
de 114 famílias, totalizando 344 sujeitos, entre homens, mulheres e crianças. Além deste levantamento, também, foram 
realizadas em algumas famílias, entrevista semi-estruturada, para conhecer e entender os motivos que levaram alguns sujei-
tos a não estudarem ou a não terem dado continuidade aos estudos. Muitas histórias se destacaram nesta pesquisa, como 
por exemplo, pessoas que não tiveram oportunidade de frequentarem a escola, mas que depois de adultas alfabetizaram-se 
sem intermédio desta. Os primeiros resultados apontam que 41% das pessoas que lá residem são descendentes indígenas 
e, 21% de suas casas são de barro e santa-fé. Além deste dado pode-se constatar que 39% dos moradores do Paredão (su-
jeitos que não frequentam mais a escola ou nunca frequentaram) são analfabetos absolutos, e na Costa do Bica este dado é 
representado por 45% dos habitantes. Destaco ainda, que muitas pessoas vivem excluídas socialmente nestas localidades, 
sem energia elétrica, água encanada e até mesmo ônibus coletivo. A investigação teve grande significado, pois permite refle-
tirmos sobre a história de sujeitos “comuns”, vinculados a contextos marcados pela oralidade, além de compreendermos 
as dinâmicas de aprendizagem não-escolares, que possibilitaram a inserção de indivíduos na cultura escrita. Foram utilizadas 
como referências teóricas: Abreu (2004), Brito (1996), Hèbrard (1996 e 2001) e Ferraro (2002 e 2004). 
PALAVRAS-CHAVE: EXCLUSÃO, ANALFABETISMO, PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: EXPERIÊNCIAS FEMININAS DA TRAVESSIA: NARRATIVAS, LUGARES E MUNDO
AUTOR(ES): DOUGLAS BEIRO 
RESUMO: Tendo como pressuposto que o narrar é “a faculdade de intercambiar experiências” – e intercâmbio não se 
faz no isolamento, se necessita de duas ou mais pessoas para se efetivar esse intento – buscamos refletir sobre a constru-
ção de narrativas que remetem a locomoção através do espaço: experiência feminina da travessia. Quem constrói uma 
narrativa, reinventa o mundo e reinventa si mesmo a partir de sua experiência e das experiências de outros – distantes no 
tempo e no espaço, ou mesmo contemporâneos e, desses, aqueles que estão participando do momento da construção do 
que está sendo narrado –, em outras palavras, falam de personagens, acontecimentos e lugares. Esses alinhavados, tecidos 
em conversas que remetem ao espaço da itinerância, disparam memórias da experiência individual que entrelaçam com 
experiências da memória coletiva. Falas entrelaçadas compõem outras falas, outras representações, outras narrativas sobre 
um período histórico específico. “Pequenas misérias” em relação as grandes misérias do mundo. Não somente misérias, 
mas também riquezas, astúcias, mergulhos em tempos e espaços que, quando experienciados, eram desconhecidos. Muito 
mais que misérias, são tesouros que se constroem com palavras compartilhadas, “leituras do mundo”. O mundo, dimensão 
espacial, temporal, representativa, é um constructo coletivo de inúmeros significados, cujas dimensões jamais se excluem, 
compõem um objeto em permanente processo de ressignificação talvez a espera, sempre incompleto, “em trânsito”, dos 
“que vão chegar” (Quem sabe se essa não seja a metáfora do sustentável?).
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÃO, MEMÓRIA, GEOGRAFIAS 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 6
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: VIVÊNCIAS DE LEITURA E LITERATURA EM UMA COMUNIDADE RURAL EM 
PRATINHA - MG
AUTOR(ES): EDELNICE FAGUNDES DOS SANTOS 
RESUMO: Este trabalho relata o projeto Vivência de Leitura e Escrita numa comunidade rural de Pratinha – MG. Sa-
bemos que letramento literário é uma prática social, que visa formar o leitor crítico, capaz de atribuir efeitos de sentido 
– mesmo implícitos – fundamentada na idéia que a compreensão supõe uma relação cultural, histórica, social, e assim, a 
reflexão e a crítica se manifestará no uso eficaz da linguagem. Ao observar no grupo de agricultores a falta de envolvimento 
comunitário, de atividades de lazer e cultura, de desenvolvimento intelectual e técnicas de trabalho, sentimos a necessidade 
de, através de reuniões com o mote de vivência literária, estimular a leitura e a oralidade, instigando-os e propondo a inclu-
são dos mesmos no universo social e cultural letrado. Ao oferecer a leitura exercida com compromisso de conhecimento, 
percebemos que a relevância do projeto está em melhor compreender o mundo e o homem, em proporcionar a compreen-
são polissêmica do texto tornando-o significativo, contribuindo para que utilizem esses conhecimentos na melhoria pessoal 
como prática de ação social, inclusive, ao longo do projeto, pretende-se inserir cursos que transformem a produção de 
subsistência em ação lucrativa. Metodologicamente, organizamos numa fazenda encontros semanais de leitura de diversos 
gêneros textuais, onde fazemos discussão temática e alguns membros entregam por escrito um comentário sobre o encon-
tro e o texto, há também jogos de dama e xadrez. Perfil dos participantes: pequenos agricultores, que plantam o essencial 
para subsistência e permutas; faixa etária entre 13 a 61 anos; apesar de a escolaridade revelá-los alfabetizados, a maioria com 
ensino fundamental incompleto, poucos, ensino médio incompleto, há predominância de iletrados. Preliminarmente consi-
deramos que a prática de análises orais modificou a função interpessoal, a frequência e o interesse provam que o desejo de 
progresso não se realiza apenas no letramento escolarizado, mas no engajamento social das pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, LETRAMENTO 

TÍTULO: OFICINA PALAVRA MAGICA DE LEITURA E ESCRITA
AUTOR(ES): ELAINE CRISTINA TOMAZ SILVA 
RESUMO: A Oficina Palavra Mágica de Leitura e Escrita, desenvolvida pela Fundação Palavra Mágica, é um projeto de 
desenvolvimento das habilidades de leitura e expressão oral e escrita de jovens e adolescentes de baixa renda para estimular 
o exercício da cidadania e o protagonismo social. Cada oficina tem, em média, 25 integrantes e duração de dez meses, 
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com um total de 74 aulas, com carga horária de seis horas semanais. Além das atividades de formação, é instalada uma 
minibiblioteca no local para facilitar o acesso aos livros e estimular o empréstimo domiciliar. O projeto oferece cursos de 
formação de agentes de leitura (coordenadores, mediadores e apoiadores voluntários), com a realização de workshops, pa-
lestras, seminários e encontros mensais. Com metodologia própria, desenvolvida pela Profª Drª Maria Antonieta da Cunha 
(UFMG), especialista em literatura, a Oficina é preparada para atender o público jovem e baseia-se, sobretudo, em questões 
instigadoras, fazendo o leitor procurar respostas, ou novas perguntas, e discutir seus pontos de vista. Com temas atuais 
e adequados ao interesse da faixa etária propõem atividades a partir de textos diversos: contos, crônicas, poesia, música, 
fotografia, cartazes, teatro, charge, quadrinhos, entre outros. Cada aula parte de um debate em torno de determinado tema, 
avança pelas etapas de leitura de textos sobre o tema abordado, discussão e reflexão dos textos lidos, produção escrita, 
divulgação da produção e avaliação do encontro, considerando as características do lugar onde ela acontece. Finalizando a 
Oficina são produzidos uma coletânea com textos dos jovens, uma esquete teatral e um jornal. Além de formar leitores, este 
projeto busca oferecer como ferramenta fundamental – essa condição nova de ler, compreender o sentido, tomar consci-
ência para ampliar a sua concepção do mundo, expressar-se, apropriar-se e desenvolver conceitos como direitos sociais e 
cidadania e, a partir daí, criar condições para mudar a realidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, CIDADANIA, PROTAGONISMO SOCIAL 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA EM AULAS DE PORTUGUÊS E O TRATAMENTO DAS QUESTõES 
RACIAIS E DE GÊNERO 
AUTOR(ES): ELÂNIA DE OLIVEIRA 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir a relação entre a prática da leitura em uma sala de aula de Português e a 
visibilidade ou não de categorias sociais de raça e de gênero na interação entre uma professora e seu grupo de alunos. O 
estudo integra uma pesquisa etnográfica desenvolvida ao longo de um ano, com 30 crianças, entre 8 e 10 anos de idade, de 
uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. A abordagem orienta-se pelos princípios da etnografia interacional, 
da antropologia cultural e da análise crítica do discurso. As análises foram desenvolvidas de forma a responder às seguintes 
perguntas: Como foram desenvolvidas as atividades de leitura ? Os materiais utilizados nessas atividades já contemplavam 
as questões raciais e de gênero ou possibilitavam aos participantes refletirem sobre essas questões ? Questões raciais e de 
gênero se tornaram presentes ou não nas interações entre a professora e as crianças, mediadas pelo material utilizado na lei-
tura? Os resultados do estudo mostram que, dentre os processos que se tornaram visíveis nos eventos de leitura analisados, 
encontram-se as relações raciais e de gênero, tratadas de forma estereotipada. E, nesse sentido, nos chamam a atenção para 
a necessidade de observarmos, no trabalho que realizamos com a leitura em sala de aula, como as diversas questões ligadas 
às diferenças – tais como raça, gênero, entre outras, aparecem e se revelam nos discursos, e o papel que o professor exerce 
na desconstrução ou não dos estereótipos circunscritos aos materiais de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA SALA DE AULA, (IN)VISIBILIDADE, RAÇA E GÊNERO 

TÍTULO: NO DISCURSO DOS ALUNOS - A LEITURA: UMA PRÁTICA ESCOLARIZADA
AUTOR(ES): ELI REGINA NAGEL DOS SANTOS 
RESUMO: Esta investigação situa-se na área da Educação, é um recorte de pesquisa de mestrado, na qual, almeja-se: com-
preender os efeitos de sentidos produzidos em relação à leitura nos discursos dos alunos de 8a. série (nono ano). Para tanto, 
buscam-se fios teóricos que contemplam contribuições de áreas diferentes, como: Orlandi (1987; 2001), Perissé (2005), 
Chartier (1999). Desde modo, optou-se por trabalhar com uma abordagem qualitativa de pesquisa, e para análise - guiados 
pela teoria da Análise Discursiva. Para obter as formulações dos sujeitos foi realizada uma entrevista em grupo com três 
alunos de 8a. série, de uma escola da Rede Pública Municipal de Ilhota – SC. Porém, para este artigo, nos limitaremos a um 
recorte no discurso de um sujeito, considerando a possibilidade de aprofundar esta formulação. Desta forma, a partir dos 
estudos realizados reconheceu-se nas formulações discursivas do sujeito: a leitura como uma prática escolarizada, utilizada 
para responder exercícios de livros. Subjacente a seu depoimento, o sujeito, retratou a necessidade da leitura, enquanto, 
prática social. Como também, deixou entrever a carência de definição sobre: a importância, a utilidade da leitura no final 
do Ensino Fundamental, citando-a, exclusivamente, como fonte de informação. Assim, podemos dizer que: Ser leitor na 
escola pode ser mais do que participar de práticas escolarizadas, ou seja, adquirir/reter informação e realizar leituras mortas 
sem função e papel social. É oportunizar como fundamento para o aluno, a leitura dentro das dimensões de Perissé (2005): 
ler para informar-se, para distrair-se, para refletir, para inspira-se, e nessas condições formar-se e transformar-se, enquanto 
cidadão, com voz e vez, dentro da sociedade letrada de que participa.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DISCURSO, ALUNO 

TÍTULO: LEITURAS DE PIETER BRUEGHEL: A ARTE DE CRIAR E TRANSVER O MUNDO
AUTOR(ES): ELIANE APARECIDA BACOCINA 
RESUMO: A comunicação apresenta um recorte de dissertação de Mestrado que propôs entrecruzar saberes de educa-
dores e educandos que atuam e frequentam a Educação de Jovens e adultos, a partir de leituras de imagens em pintura. 
Com os educandos, as imagens foram apresentadas em sala de aula, enquanto proposta metodológica. Com as professoras, 
em encontros de discussão e diálogo. Entre tais imagens, estavam duas obras de Pieter Brueghel: “Jogos Infantis“ e “Pro-
vérbios Flamengos“. É possível ver, pelas telas de Pieter Brueghel, por trás de um olho que vê e uma lembrança que revê, 
uma capacidade de “ir além“ da realidade vivida - por que não dizer, de “transver o mundo“, como propõe o 17° COLE, 
por meio dos versos de Manoel de Barros. Procura-se refletir, a partir de aportes teóricos de autores como Ostrower e 
Vygotsky, sobre o processo de criação do pintor e o de leitura de quem contempla uma obra de arte. Como conceber o 
processo de criação? O que leva um artista que viveu no século XVI a retratar em suas telas imagens que levam o leitor a, 
ao mesmo tempo, ver, rever e transver conceitos e experiências? Sem a intenção de apresentar certezas, este trabalho aponta 
possibilidades de compreensão sobre práticas de leitura , possibilidades de invenção de modos de aprender e ler. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, ARTE, CRIAÇÃO 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 7
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 
TÍTULO: DISCUTINDO GÊNERO, “RAÇA“ E LETRAMENTO: PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS
AUTOR(ES): ELISABETE NASCIMENTO 
RESUMO: O valor social e simbólico da atividade linguística, no contexto contemporâneo, é fundamental para a inserção 
no mundo do trabalho. As práticas sociais têm demonstrado que o trato com a língua transcende a comunicação e o mero 
aspecto formal/gramatical da língua. Esta é também interação, articulação e rearticulações mnênicas capazes de transfor-
mar o sujeito crítico em operador do discurso, e em operador de memória social e individual. A língua impõe, produz e 
transforma espaços produtivos. Articula-se um universo semiológico compreendido pela multiplicidade de estratégias “in-
terdiscursivas e intersubjetivas, práticas sociais de poder. Neste aspecto, qual a função social do Letramento no tocante às 
práticas simbólicas e literárias relativas às categorias de Gênero e de “Raça”? Muitas têm sido as estratégias de descristalizar 
os sentidos autoritários, que “inventaram” e “prescreveram” categorias como homem, mulher, homossexual, transsexual, 
e o negro como mercadoria. Neste sentido, o trabalho busca investigar estratégias capazes de abolir a escravidão discursiva 
relacionada às contribuições de gênero e às de matriz africana, a partir da apresentação do projeto LABORAFRO, que visa 
atender às exigências da Lei Maria da Penha e a Lei 10639/03. É hipótese desta abordagem que o referido projeto engendre 
estratégias contrárias à idéia de subalternidade “prescrita” à(s) identidade(s) relativa(s) à Gênero, “Raça” e Letramento.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, “RAÇA“, LETRAMENTO 

TÍTULO: MULHERES NEGRAS,PROFESSORAS RELENDO SUAS HISTÓRIAS DE VIDA E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS
AUTOR(ES): ELIZETE SANTOS ABREU 
RESUMO: O texto faz parte de algumas análises discutidas no capítulo terceiro da dissertação de mestrado intitulada: 
Histórias de Vida de Mulheres Negras, Professoras nas cidades de Caxias e São Luís do Maranhão,apresentada ao Progra-
ma de Pós-Graduação da UNISINOS. No referido capítulo abordou-se as vivências obtidas na infância, na escolarização 
e formação/atuação profissional, e como essas vivências refletidas podem transformar-se em experiências formadoras 
para a prática pedagógica. Busco fundamentos metodológicos na pesquisa-formação de Marie-Christine Josso (2004), nos 
estudos de gênero com abordagem feminista, em especial as teóricas Ivone Gebara, Marcela Lagarde e outras; e étnicas em 
Nilma Gomes, Petronilha Beatriz e outras. Houve o interesse em sistematizar as narrativas como ferramentas metodoló-
gicas que se aproxime do método investigativo proposto por Mannheim (apud WELLER, 2005). Como arremates finais, 
destacou-se que o brincar baseado numa abordagem androeurocêntrica na infância, contribui para o direcionamento da 
profissão professora para as mulheres negras escolarizadas, para as demais mulheres negras não-escolarizadas ficou sendo 
compreendido o espaço doméstico, principalmente o da empregada doméstica o seu espaço.Que as ancestralidades greco-
judaíca e cristã fundamentam esse modelo e tal compreensão tem fortalecido esse pensar. Fato esse que tem-se observado 
uma escassez substancial da presença feminina nos cargos de comando e nas Ciência e Tecnologia. Por essa razão, as mu-
lheres negras professoras encontram dificuldades em discutir o seu pertencimento étnico/racial e de gênero, bem como se 
firmarem como sujeitos participantes e atuantes na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: FEMINISMO, ETNIA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: PERAMBULANDO PELOS QUINTAIS DA PERIFERIA DA LITERATURA
AUTOR(ES): ELZA BORGES PIMENTEL 
RESUMO: O trabalho pretende discutir sobre as relações entre linguagem e literaturas, apontando para a atribuições 
de valores literários, que nos fez chegar à concepção de literatura marginal. Perseguindo os caminhos que nos levaram a 
construção do cânone literário colocando uma literatura suprema, em detrimento de outra, posta às margens. Com isso, 
partimos de um outro ponto: a desconstrução do cânone literário, abordando sua criticidade e suas implicações. Algumas 
questões norteadoras contornam esses assuntos: o que faz uma obra ser considerada marginal? Por que consideramos 
apenas os classicos literários como boa leitura? Todas as obras que não pertencem ao cânone literário é marginal? A par-
tir dessas questões pensamos, por meio dos generos discursivos, o lugar das letras de rap, refletindo acerca de seu valor 
literário, de sua expressão como poesia do cotidiano, como literatura marginal e principalmente como leitura acessivel às 
camadas sociais que se encontram às margens da sociedade. São as letras de rap que invadem as escolas, fazem parte da 
vida dos jovens que vivem nas periferias e os fazem refletir sobre a sua condição e perspectivas em seu meio social. E o 
mais importante: pensar uma literatura que nasce da/na periferia e são poesias escritas por sujeitos que nasceram e vivem 
nessa localidade, falando da representação simbólica de suas realidades. A partir dessas reflexões concluímos que lingugem 
e realidade se entrelaçam dinamicamente por meio das literaturas.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA MARGINAL, LINGUAGEM, RAP 

TÍTULO: NO COLO DE KADIDJA: A MATRIARCALIDADE AFRICANA EM AMKOULLEL, O 
MENINO FULA
AUTOR(ES): EUMARA MACIEL DOS SANTOS 
RESUMO: Neste trabalho, tem-se como objetivo traçar uma linha de estudo sobre a matriarcalidade africana em Amkoul-
lel, o menino fula, de Amadou Hampâté Bâ, o mestre da tradição oral africana, ao passo que seja observada tal matriz cul-
tural, bem como o grande valor que possuía para os fula. A pesquisa, que impulsionou a escrita deste artigo, direcionou-se 
para a matriarcalidade, um viés cultural que confere às mães africanas o poder de principiar, e também guiar sua família. 
Ao confrontar as narrativas de Bâ (2003) com os pressupostos teóricos que versam sobre o papel da mulher na sociedade, 
descortinaram-se as idéias de Beauvoir (1989) que questiona o casamento como instituição e ataca a opressão masculina, 
Deleuze & Guattari (1995) ao trazerem o conceito de rizoma, Ferenczi (1991) que conceitua a idéia de introjeção, Scott 
(1990) ao tratar sobre o papel da história na construção das relações de gênero, Tubert (1996) que discorre sobre maternida-
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de e novas tecnologias de reprodução, entre outros. Assim, neste artigo, procura-se mostrar a beleza das matrizes culturais 
africanas, ao passo que se faz um relato autobiográfico das memórias infanto-juvenis do autor, ressaltando o grande valor 
da mulher na África de Amkoullel, na região da savana do atual Mali. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA AFRICANA, MATRIARCALIDADE, MEMÓRIA 

TÍTULO: PRÁTICA SOCIAL DA LEITURA: POSSIBILIDADES DE PROMOVER A EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇõES ÉTNICO-RACIAIS POR MEIO NARRATIVAS
AUTOR(ES): EVALDO RIBEIRO OLIVEIRA 
RESUMO: O presente trabalho pretende abordar as potencialidades pedagógicas presente em narrativas de uma 
intelectual negra e como estas narrativas podem contribuir para a educação das relações étnico-raciais. Os guias para 
encontrar potencialidades pedagógicas em materiais de ensino foram os princípios destacados no Parecer CNE/
CP 003/2004 que institui Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana, que são: consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento 
de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. Entendo por potencialidades 
pedagógicas materiais que podem criar aprendizagens e ensinamentos, podem possibilitar novas visões de mundo, 
com as quais dialoga novos jeitos de ser e viver. A obra estuda é de Thereza Santos, intitulada “Malunga Thereza 
Santos: a história de vida de uma guerreira“. Para tanto me inseri na prática social da leitura, ou seja, primeiramente 
buscava identificar em que medida uma obra de uma intelectual negra que registrou suas experiências fortalecedoras 
ou adversas construiu sua identidade negra, para a luta da população negra. Num segundo momento, esta prática 
de leitura foi realizada em conjunto com a autora, como um auxilio a escritora para revisar seu texto para publicar a 
obra. Foi verificado que as narrativas oferecem possibilidade de fortalecer o pertencimento étnico-racial, a identidade 
étnico-racial, a consciência da diversidade; entre outros, além de conhecer sobre a história, cultura e valores africanos 
e afro-brasileiros, que contribuem para a educação das relações étnico-raciais. O estudo apontou para a importância 
de guias para avaliar e produzir materiais para a educação das relações étnico-raciais. Constatou que encontrar poten-
cialidades pedagógicas em materiais de ensino é uma ferramenta para a educação das relações étnico-raciais, para a 
formação de professores e que as práticas de leitura têm a possibilidade de influenciar novas visões de mundo.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA SOCIAL DA LEITURA, EDUCAÇÃO DAS RELAÇõES ÉTNICO-RACIAIS, 
NARRATIVAS 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 8
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: CONDIÇõES DE ACESSO A 
SUPORTES DE LEITURA
AUTOR(ES): FABIANA LUMI KIKUCHI 
RESUMO: A leitura é importante não só para a escola, como para a vida. Necessária para a inserção social e cultural, 
além de imprescindível para o exercício pleno da cidadania. A formação de leitores pela escola está relacionada a outros 
contextos, visto essa formação ser um processo que se inicia antes do indivíduo ingressar na escola e se prolongar por 
toda a vida. O presente relato é um recorte das informações obtidas para a monografia defendida em um curso de espe-
cialização de uma universidade pública, a qual teve, entre outros objetivos, o de identificar os diversos suportes utilizados 
pelas crianças para realizarem leitura, tanto na escola quanto em casa. Atuaram como participantes 78 alunos da 4ª série do 
Ensino Fundamental de uma escola municipal de uma cidade de pequeno porte do estado do Paraná. Dois instrumentos 
foram utilizados para coleta de informações: a escala de Maher e Silva (1983), e o questionário de Sainsbury e Schagen 
(2004), traduzido e adaptado por Sasaki e Pullin (2005) para uso junto a escolares brasileiros. Análises quali-quantitativas 
foram realizadas, a partir das informações colhidas, registrando-se que os livros são os suportes mais presentes e usados 
para ler no ambiente familiar e escolar. No entanto, mesmo tendo em casa outros materiais para ler, poucos os lêem. Na 
escola entre os demais suportes usados para leitura foram, além do livro, os gibis e jornais. O acesso e a leitura de revistas 
de divulgação técnica ou científica, em casa e na escola são raros. As condições de acesso e as práticas de leitura, vivenciadas 
em casa e na escola, conforme constatadas no presente trabalho e na literatura pertinente, instigaram reflexões acerca de 
seus efeitos para a formação de leitores, de suas atitudes e práticas, bem como para as possibilidades que circunscrevem 
para a significação da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, SUPORTES DE LEITURA, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: GÊNERO E FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇõES DE UM PROCESSO DE 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
AUTOR(ES): FABIANE FREIRE FRANÇA 
RESUMO: O objetivo deste artigo é demonstrar algumas representações sociais de gênero apresentadas por professores 
e professoras de 5ª e 6ª séries de uma escola pública da cidade de Sarandi/PR. A produção das desigualdades de gênero é 
decorrente de processos sociais mais amplos que designa as posições dos sujeitos no que diz respeito ao seu corpo, à sua 
sexualidade, raça, classe social, religião etc. Em vista disso, problematizamos: Quais as representações sociais de professores 
e professoras a respeito de gênero? Esse conceito pode ser ampliado e/ou reorganizado por meio de uma intervenção 
pedagógica? Para tanto, realizamos entrevistas com os/as docentes e um processo de intervenção pedagógica com dis-
cussões em grupo com o intuito de repensar o gênero em um contexto sócio-histórico mediante o processo de tomada 
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de consciência que envolve a explicação e justificativa dos sujeitos sobre o seu conceito com base em outras perspectivas. 
Tomou-se como fonte de dados as verbalizações dos professores e das professoras antes, durante e depois do processo de 
intervenção pedagógica. Caracterizamos esta análise como uma pesquisa-ação participativa, ao considerar a pesquisa um 
instrumento de “(re)construção” do conhecimento do ponto de vista ético, bem como um instrumento privilegiado para 
a realização de investigações sobre a escola e a prática docente por meio de problematizações. Os resultados deste artigo 
apontaram um movimento de opiniões e definições do conceito de gênero apresentado pelos/as professores/as após o 
processo de intervenção pedagógica. Esse movimento evidenciou abertura à compreensão do conceito de gênero diferente 
das representações iniciais dos sujeitos. Consideramos que tais resultados revelam a necessidade de maiores discussões 
sobre o gênero no ambiente escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESCOLAR, GÊNERO, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: A CONDIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO NO BRASIL: 
UMA LEITURA HISTÓRICO-LEGISLATIVA
AUTOR(ES): FERNANDA BOMBARDA 
RESUMO: A questão da condição das crianças e adolescentes em situação de risco sempre esteve presente na sociedade 
brasileira. Desde a colonização aos dias de hoje, é de fácil percepção as transformações que ocorreram no modo de olhar 
para esse problema. No período da colonização começou-se a perceber um grande número de crianças abandonadas. Essas 
crianças, geralmente fruto de uma relação fora do casamento, eram deixadas na rua. A colônia não contava com nenhum 
tipo de lei, dessa forma, não poderia modificar essa situação, que cada vez mais se agravava. Com o passar do tempo e o 
aumento dos problemas, foram se instituindo leis no território colonial e aos poucos, as crianças e os adolescentes foram 
reconhecidos como pessoas em situação de risco. Com a transformação da sociedade, as leis que versavam sobre as crianças 
e os adolescentes em situação de risco também acompanharam essas mudanças, partimos de leis que tinham um caráter 
meramente assistencialista e disciplinador, para leis que apontam as crianças e adolescentes como seres em formação. Neste 
artigo, buscamos compreender através dos processos históricos e legislativos a transformação da condição da criança e do 
adolescente em situação de risco no Brasil, através do tempo. Por meio da leitura das leis e dos processos históricos, ocorri-
dos no país, do descobrimento a lei 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), apontamos quais foram algumas 
das mudanças que ocorreram na condição legal das crianças e adolescentes em situação de risco no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA HISTÓRICO-LEGISLATIVA, CRIANÇA E ADOLESCENTES, SITUAÇÃO DE RISCO 

TÍTULO: LEITURAS DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: MEMÓRIAS E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS ESCOLARES
AUTOR(ES): FILOMENA ELAINE PAIVA ASSOLINI, GISLAINE GASPARIN NOBILE 
RESUMO: Neste trabalho, apresentamos um recorte de uma ampla pesquisa que investigou a relação que trinta profes-
soras alfabetizadoras estabeleceram com a leitura, ao longo de suas vidas. Com base na Análise do Discurso de “linha” 
francesa (doravante AD), na abordagem Sócio-Histórica do Letramento e nas contribuições de Chartier, buscamos saber se 
e como tais relações repercutem em suas práticas pedagógicas escolares. Dentre outros, o conceito de memória discursiva 
proposto pela AD foi por nós mobilizado, para analisarmos os ecos das vivências e experiências com a leitura nos fazeres 
pedagógicos de professoras alfabetizadoras. Sendo trabalhada pela noção de interdiscurso, como propõe Orlandi (2006), 
memória discursiva pode ser entendida como sendo “algo que fala antes em outro lugar e independentemente”. Nosso 
corpus foi constituído por narrativas e depoimentos de trinta professoras alfabetizadoras que ministram aulas para os anos 
iniciais do ensino fundamental, em diferentes cidades do interior do estado de São Paulo-SP-Brasil. Integram também nos-
so corpus, registros escritos decorrentes de observações de aulas ministradas por essas educadoras. Os materiais didáticos 
por elas utilizados para o preparo de suas aulas também fazem parte de nosso corpus. A partir desse amplo espaço discur-
sivo (Maingueneau,1984), selecionamos alguns recortes discursivos de referência, SDR, Courtine (1982), que constituem os 
recortes analisados. Nossas análises apontam que sujeitos-professores cujas memórias discursivas vinculam afetos positivos 
às suas experiências com a leitura buscam desenvolver práticas pedagógicas escolares que possibilitam aos educandos pelos 
quais são responsáveis ocupar a posição de sujeitos que produzem sentidos. Por outro lado, vivências e experiências com a 
leitura associadas ao desprazer, à interdição, à obrigatoriedade e às situações pífias, quando não ressignificadas, contribuem 
para com a identificação do sujeito professor com formações discursivas nas quais predominam características do discurso 
pedagógico escolar tradicional.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROFESSORAS ALFABETIZADORAS, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: A LEITURA DE QUADRINHOS (HQS): UMA BOA VIA PARA A AFETAÇÃO POLÍTICA DO 
JOVEM ESTUDANTE?
AUTOR(ES): FLAMÍNIA MANZANO MOREIRA LODOVICI 
RESUMO: Dizer da leitura de histórias em quadrinhos (HQs) na escola de primeiro e segundo graus não parece nada 
novo, já que os professores vêm-se valendo desse procedimento há tempos, seja interpretando com seus alunos uma tira, seja 
promovendo a leitura de toda uma historinha. Tal atividade, por outro lado, pode tornar-se uma via bastante produtiva na 
formação do jovem, especialmente o de segundo grau, se possível for a análise de personagens de caráter político, cuja sugestão 
aqui incide em Ubaldo, o Paranóico, criado por Henfil e Tarik de Souza, para a revista IstoË, nos anos de 1964 a 1985. Nesse 
sentido, o objetivo é focar um personagem de quadrinhos cujos traços permitam uma efetiva análise da complementaridade 
verbal e não-verbal presente em eus processos constitutivos, além da recuperação dos aspectos ideológicos que permeiam 
ambas as linguagens e que trazem afetadores efeitos de sentido aos leitores. Justamente para que o jovem estudante se dê conta 
do que é ser um sujeito político; que ele próprio, ainda que não o admita, não deixa de fazer política no dia-a-dia (no sentido 
brechtiniano); que o jovem ganhe lucidez e compreensão sobre um triste período de nossa história ainda não problematizado 
à altura de sua real complexidade e que nos convoca insistentemente a obstar qualquer tentativa de sua repetição; que o jovem 
possa, enfim, entender e reconhecer que fazer política pode ser forma digna de exercer a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE QUADRINHOS, LINGUAGEM DAS HQS, LEITURA DO POLÍTICO NA 
SOCIEDADE 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 9
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: MULTIPLICIDADES DE PRÁTICAS E SINGULARIDADES DE PAPÉIS: HISTÓRIA DA 
MULHER JUDIA NO BRASIL NA PERSPECTIVA DE GÊNERO. ( NOTA PRÉVIA AO ESTUDO DA 
COMINIDADE JUDAICA DO PARANÁ) 
AUTOR(ES): FLAT JAMES DE SOUZA MARTINS 
RESUMO: Ao analisar os ritos e celebrações religiosas dos imigrantes judeus no Brasil, especificamente na comunidade 
judaica do Paraná entre os anos de 1920 e 1930, resultou em leituras orientadas para apreender a presença feminina no 
interior da religiosidade judaica e as suas práticas e papéis reservados às mulheres, bem como a amplitude de tais espaços no 
interior da comunidade em que se inserem. A partir da investida sobre as obras básicas do judaísmo que orientam suas prá-
ticas religiosas, cujas as marcas estão presentes nos mais variados traços de suas práticas cotidianas. A comunidade judaica 
do Paraná do período entreguerras do século XX, possui como traços marcantes as relações de solidariedade e as tradições 
religiosas que, antes de tudo, selam as condições mínimas para a preservação da sua própria identidade cultural. Contudo, 
o aspecto mais relevante da consulta bibliográfica disponível fica por conta da opção da categoria do gênero como recurso 
de análise, numa perspectiva relacional entre homens e mulheres no interior do espaço, das práticas e tradições religiosas 
estabelecidas no Brasil, em destaque a comunidade judaica do Paraná. Ainda que se reconheça as limitações das fontes, a 
recuperação de leitura de trabalhos acadêmicos e bibliografias sobre a imigração dos judeus, da Europa para o Brasil, bem 
como a historicidade de sua identidade cultural e religiosa, leva ao encontro de um povo hifenizado, cujas ramificações são 
analisadas no presente trabalho a partir de suas especificidades no âmbito do sagrado e do secular. Desta forma é neces-
sário entender a temática da história da mulher e o seu resgate na historiografia e na produção acadêmica. Compreender a 
história da mulher nas leituras historiográficas e a questão de gênero, torna-se viável e possível entender a função da mulher 
judia no Brasil através de uma abordagem descritiva, relacional e comparada.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, HISTÓRIA, MULHER 

TÍTULO: PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA NO GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO (1908-1920). 
AUTOR(ES): FRANCINAIDE DE LIMA SILVA, MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS 
RESUMO: Este trabalho analisa a prática de leitura e escrita no Grupo Escolar Augusto Severo, em Natal, no período de 
1908 até a década de 1920. Buscamos identificar as disposições específicas que distinguem a comunidade de leitores e as 
tradições de escrita na formação da sociedade letrada norte-rio-grandense. Fundamenta-se nas análises de Chartier (1999), 
Ferreiro (1987), Lajolo e Zilberman (1996), Manguel (1997) e Morais (1997) a fim de reconstruir as redes de aprendizados 
que organizam, histórica e socialmente, os modos diferenciados de ler e escrever os quais se configuram em gestos e em 
hábitos aprendidos no espaço escolar. No período em estudo acreditava-se que por meio da escrita, entendida como a arte 
de gravar os pensamentos e sentimentos através das letras, as ideias ganhavam formas, a comunicação era facilitada e as 
verdades das ciências eram propagadas. A leitura, por sua vez, era a operação abstrata de intelecção legítima. A análise evi-
dencia que estas atividades envolvem o engajamento do corpo do indivíduo, sua inscrição no espaço, bem como a relação 
do leitor e escritor consigo e com os outros. A leitura e a escrita instituem práticas concretas de interpretação, expressão 
de pensamentos e modos. Além disso, revestem-se de importância, uma vez que tornam-se conhecimentos escolarizados 
articulados a possibilidade de transmitir aos cidadãos os valores republicanos.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR, PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: A DIMENSÃO EDUCATIVA DO JORNALISMO NO SÉCULO XIX NO DISCURSO DE 
SENHORINHA DINIZ. 
AUTOR(ES): GERLICE TEIXEIRA ROSA 
RESUMO: Buscamos aqui discutir um tipo de jornalismo específico no século XIX, concebido como instrumento de 
leitura e de ensino aos leitores, especialmente as mulheres. Partimos do princípio de que o jornal não deve ser pesquisa-
do apenas pelo seu conteúdo ou por sua forma e materialidade, mas também pelos poderes e lugares que ele ocupa na 
sociedade. O século XIX é o período em que o jornalismo começava a se firmar no Brasil, a partir da chegada da Corte 
Portuguesa, em 1808. Para a realização desse trabalho, utilizamos exemplares do primeiro ano de veiculação do jornal O 
Sexo Feminino, escrito e editado pela jornalista mineira Francisca Senhorinha Diniz, em1873, na cidade de Campanha, 
Minas Gerais. Através da leitura e análise dos exemplares, percebemos a ênfase dada às questões gramaticais e à própria 
necessidade manifestada de instruir as mulheres brasileiras quanto ao lugar ocupado na sociedade e inserí-las no mundo da 
leitura. Analisamos os recursos usados pela jornalista para enunciar sua posição de professora e mulher preocupada com a 
educação e com o futuro das mulheres no Brasil. Analisamos os processos de construção discursiva veiculados no jornal, 
identificando elementos linguísticos, estratégias argumentativas, visadas do discurso e representações sociais presentes nes-
se ato de linguagem estabelecido com o leitor. Valemo-nos, como fundamentação teórica, das pesquisas desenvolvidas por 
Patrick Charaudeau, especialmente o quadro enunciativo e a conceituação das visadas de comunicação. Muito mais do que 
estabelecer uma visão simplista e panorâmica do que era o jornalismo no século XIX, procuramos caracterizá-lo enquanto 
manifestação social, perpassando os caminhos seguidos por essa representante mineira.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO NO SÉCULO XIX, JORNALISMO FEMININO, ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 

TÍTULO: CULTURA ESCOLAR E DIFERENÇA: O DRAMA VIVIDO POR RUBI E DIAMANTE
AUTOR(ES): GLACIANE CRISTINA XAVIER MASHIBA 
RESUMO: O presente trabalho é recorte da Dissertação de Mestrado intitulada: Rubi e Diamante vão à escola. E agora? 
Confrontos com a cultura escolar, com o objetivo de analisar a história de Rubi e Diamante, dois irmãos que viveram iso-
lados em uma cidade do interior do Paraná, tendo contato humano apenas com os pais – a mãe com patologia psiquiátrica 
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crônica e irreversível e o pai trabalhador itinerante, ausente grande parte do tempo devido ao trabalho – o que ocasionou 
intenso convívio com uma cadela, que se tornou “modelo” de comportamento para os meninos. Ao serem encontrados 
pelo Conselho Tutelar, Rubi e Diamante receberam os cuidados necessários e foram encaminhados a uma entidade de as-
sistência à criança. Após um mês, tiveram contato com o contexto escolar e o confronto cultural foi inevitável, experiência 
esta que se tornou objeto de nossa pesquisa. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Qualitativa, por meio de estudo de caso. 
A análise baseou-se na interface entre Antropologia, Estudos Filosóficos, Memória, Cultura Escolar pelo entendimento 
de que são importantes interlocutores para estudos em educação, com o intuito de responder à seguinte questão: estaria 
a escola preparada para receber alunos com diferenças culturais tão acentuadas no contexto escolar? Ao iniciar a investi-
gação dessa história, pudemos contar com duas fontes, a documental e a oral, as quais nos forneceram vestígios que nos 
auxiliaram a contá-la, apesar de suas lacunas, silêncios, ausências e exclusões. No presente texto, optamos pelo recorte dos 
conceitos de igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão, inclusão e integração, ensino regular e ensino especial.
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE;, EDUCAÇÃO;, CULTURA. 

TÍTULO: COM CARINHO E COM PRESSA DE LER O RESTO. CARTAS DE UMA LEITORA DE 
PEDRO NAVA. 
AUTOR(ES): GREYCE KELY PIOVESAN 
RESUMO: Pedro Nava foi um memorialista consagrado entre as décadas de 70 e 80 do século passado. Seus seis livros de 
memórias lhe renderam reconhecimento nacional, entre os homens de letras e os leitores ordinários. No Arquivo-Museu 
de Literatura Brasileira, encontramos um número expressivo de missivas que tiveram como assunto principal a obra na-
viana. São cerca de 400 remetentes tratando de temas ligados às letras. Este trabalho tem como fonte principal as cartas 
de uma leitora enviadas ao médico-memorialista Pedro Nava. São 13 epístolas remetidas entre 1978 e 1983. Estes escritos 
ordinários nos mostram um pouco da forma de ler e se apropriar dessa leitora, além das relações travadas com o autor 
da obra, passando do conhecimento público para relações pessoais e até afetivas. As cartas são capazes de apresentar um 
testemunho registrado no momento da leitura ou logo depois dela, dando aos pesquisadores a oportunidade de visualizar 
o relato sem depender apenas dos depoimentos orais apoiados na memória dos leitores, muitas vezes impossível de ser 
apreendido. Essas missivas trazem a voz de uma mulher de classe média (como ela própria se define) que vivia longe dos 
grandes centros de produção letrada do país mas que incluiu as memórias de Nava em seu cotidiano de uma maneira muito 
particular e íntima. 
PALAVRAS-CHAVE: EPISTOLOGRAFIA, PEDRO NAVA, HISTÓRIA DA LEITURA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 10
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
AUTOR(ES): HILIANA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO 
RESUMO: Em consonância com as novas perspectivas teóricas de ensino da língua e as orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e de outros renomados teóricos no que se refere à utilização dos Gêneros Textuais, investigamos a 
prática didática do professor de Língua Portuguesa. Optamos pela análise qualitativa, pautada na prática docente articulada 
às correntes teóricas que permeiam o ensino de língua materna, constatada através de questionário aplicado a professores 
de Língua Portuguesa das redes estadual, municipal e particular de ensino, visando a uma reflexão sobre nossa prática diante 
das inovações. Considerando ser de extrema importância a utilização da diversidade textual nas salas de aula, para conexões 
entre as atividades discursivas propostas pela escola e a vida do aluno na sociedade, vê-se a utilização de gêneros textuais 
diversificados como uma forma de aproximar o discente das situações originais de produções de textos orais e escritos, 
contribuindo efetivamente para o aprendizado significativo de prática de leitura, produção e compreensão. Ao mesmo 
tempo, constata-se que ainda é tímido o conhecimento teórico relativo ao ensino com a utilização dos gêneros textuais, o 
que dificulta sua inserção nas práticas pedagógicas do professor em sala de aula, muito embora se reconheça que a leitura e 
a escrita são pontes incontestáveis para a construção do conhecimento. Neste trabalho, destaca-se a necessidade da inserção 
dos gêneros textuais nas aulas do Ensino Fundamental visando a uma articulação com a prática social do aluno, de forma 
a alcançar resultados exitosos com relação à leitura dentro e fora da escola.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS TEXTUAIS, LÍNGUA PORTUGUESA, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: HISTÓRIAS LEITORAS QUILOMBOLAS: QUANDO A IMAGINAÇÃO TRANSVÊ
AUTOR(ES): ILMARA VALOIS BACELAR FIGUEIREDO COUTINHO 
RESUMO: O trabalho versa sobre histórias leitoras quilombolas lembradas e compartilhadas, durante uma pesquisa de 
Mestrado, pelos moradores de Coqueiros, comunidade remanescente de quilombo situada na região de Mirangaba -BA, e 
tem por objetivo problematizar as intrincadas relações existentes entre leitura, memória e formação de identidades. Trata-se 
de um estudo de cunho etnográfico, tendo nas estrevistas denominadas trajetórias de vida instrumento privilegiado para 
a construção dos dados empíricos, que foram analisados a partir dos pressupostos da Análise de Discurso. Os gestos de 
leituras tecidos durante a pesquisa foram concretizados no sentido de ler o quilombo, em sua historicidade e contempora-
neidade; ler a leitura, em seus determinantes teóricos, principalmente no que tange aos aspectos sociais, culturais e políticos 
constitutivos; e ler a leitura do quilombo de Coqueiros, buscando significar essa ação impreterivelmente ligada às práticas de 
apoderamento da escrita em uma comunidade onde a prevalência do oral é marcante para os processos de construção dos 
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conhecimentos e das identidades. Os resultados mostram que os Coqueirenses estão lendo e translendo a própria realidade 
ancestral, a partir do que o olho vê, do que a lembrança revê e do que a imaginação transvê, apontando para a necessidade 
de uma formação leitora que ultrapasse determinantes grafocêntricos estigmatizantes, preconceitosos e excludentes.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEMÓRIA, IDENTIDADE 

TÍTULO: LEITORES, LEITORAS E LEITURAS: O EXERCÍCIO DA INCLUSÃO NA PONTA DO LÁPIS
AUTOR(ES): INGRID ZACARELLI BRITO , MARIA ROSA RODRIGUES MARTINS DE CAMARGO 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo aprofundar reflexões sobre o ato de aprender, analisando os textos de alunos 
em uma classe de EJA, de Ensino Fundamental, na UNESP-Rio Claro. Trata-se da continuidade de uma pesquisa que teve 
sua origem em um exercício de leitura e re-leitura de textos produzidos, semanalmente, em cadernos individuais de registro. 
Os textos se configuram como espaço de diálogo entre aluno/a/escritor/a e a professora/leitora sobre o processo de 
ensinar e aprender a Língua Portuguesa; no primeiro momento, visava-se à reflexão do aprendizado da língua escrita, feita 
pelos próprios alunos. A continuidade do trabalho visa à reflexão sobre os processos de escrita e leitura referenciado pelas 
práticas culturais, sociais, históricas. Na produção escrita o aluno se (des)vela trazendo no bojo do texto as marcas de sua 
exclusão: valorização do ensino de gramática, reconhecimento da língua como norma culta, desvalorização histórico-social 
de si enquanto sujeito falante e usuário da língua, e o medo de escrever depreendido como político. Ao mesmo tempo, ele 
inscreve sua inclusão marcando seu enunciado na/pela língua: a que lhe pertence, domina e se comunica. Utilizando “sua” 
língua ele não se recusa a escrever, ao contrário, opina e reflete com ela, seu ensino e aprendizagem. Sobretudo, descreve: a 
Língua é importante, complicada, cheia de regras, deixa tonto e assusta; a Língua é difícil de colocar no papel, aprendendo 
parece desaprender e deixa qualquer um desanimado. Em análises preliminares, ao retornarmos aos textos, nos deparamos 
com indícios que demarcam as dificuldades de várias ordens, e também demarcam o exercício insistente (KRISTOF, 2006) 
dessa escrita que, para além de sentimentos, se utiliza de palavras que descrevem, caracterizam e marcam um praticar que é 
um querer, que borra fronteiras entre o saber e o não-saber.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA E LEITURA, PRÁTICAS CULTURAIS, INCLUSÃO 

TÍTULO: MULHERES E LEITURA: AS LEITORAS DE FOTONOVELAS 
AUTOR(ES): ISABEL SILVA SAMPAIO 
RESUMO: Michel de Certeau descreve poeticamente a leitura como “uma operação de caça furtiva”, e sua definição 
dessa prática cultural como “o paradigma da atividade tática, o exemplo de uma atividade de apropriação e de produção 
independente de sentidos”, tem sido a base sobre e em torno da qual vários estudiosos – com destaque para Roger Chartier 
– têm desenvolvido suas pesquisas sobre a história da leitura e as diferentes maneiras de ler encontradas em momentos e 
contextos históricos e sociais diversos. Se para qualquer leitor já é difícil “marcar o seu lugar no texto”, já que a leitura é 
“uma peregrinação por um sistema imposto”, uma “operação de caça furtiva em reservas alheias” (Certeau, 2000), para 
as mulheres – forçosamente relegadas a uma posição de passividade, mas, na verdade, empenhadas numa luta constante 
contra as múltiplas limitações que sempre lhes foram impostas – a leitura parece ter sido sempre uma prática controversa, 
proibida ou estreitamente vigiada. E essa vigilância tem se manifestado de formas diversas, desde o ato puro e simples de 
examinar os livros a serem lidos por moças e senhoras (geralmente executado pelo pai, irmão mais velho, professor ou 
padre-confessor), até a mais sutil atividade de indicação dos livros “mais adequados” a elas, tarefa desempenhada por críti-
cos, professores, “orientadores espirituais” ou mesmo tias bem intencionadas. Ou ainda, por editores de livros e impressos. 
Sob essa perspectiva, este trabalho discute a leitura de fotonovelas, um tipo de impresso que alcançou grandes tiragens no 
Brasil das décadas de 1960/70. A partir de entrevistas com leitoras, a pesquisa procurou resgatar as práticas e interdições 
relacionadas à leitura dessas revistas, constatando sua aproximação com os folhetins e romances dos séculos XVIII e XIX, 
e sua importância na “educação sentimental” e na formação de comportamentos e identidades de suas leitoras.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA FEMININA, FOTONOVELAS, HISTÓRIA CULTURAL 

TÍTULO: ENTRE PEDRAS E MEMÓRIAS: GARIMPANDO PRÁTICAS DE LEITURAS DE MULHERES 
DOCENTES EM CRISTALÂNDIA-TO (1980-2007).
AUTOR(ES): JAIRO BARBOSA MOREIRA 
RESUMO: Esta comunicação visa apresentar e discutir as análises que realizei sobre as práticas e representação de leituras 
que as mulheres docentes de Cristalândia-TO construíram acerca de si mesmas, de sua profissão, dos seus saberes e fazeres 
e demonstrar como essas mulheres foram minando as armadilhas do mundo machista em que estão inseridas. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa construída por meio de entrevistas com garimpeiros, filhos/as de garimpeiros, professoras apo-
sentadas, ex-diretores/as de escolas e mulheres docentes em exercício da profissão. A análise das informações foi realizada 
à luz do referencial teórico da abordagem da História Cultural, que tem como objetivo compreender como as práticas e 
representações de um determinado individuo, grupo ou comunidade são construídas (CHARTIER, 1990). Constituíram 
refências básicas desta pesquisa: Bosi (2006), Chartier (1990), Certeau (2004; 2006), Perrot (2006, 2007). Dialoguei ain-
da com os seguintes pensadores: Buke (1992; 2005), Bakhtin (2006), Pesavento (2005), Melo (2007), Halwachs (2006), 
Foucault (1987;2002; 2006), Ginzburg (2006), Macêdo (2003), entre outros. Os resultados da investigação demonstraram 
que as mulheres docentes da cidade garimpeira de Cristalândia-TO (1980-2007) têm construído táticas de intervenção 
(CERTEAU,2004) no cotidiano ainda machista de sua cidade e que suas práticas de leituras têm sido fundamentais no 
processo de superação das desigualdades de gênero. Esse estudo se constituiu em um capítulo da dissertação de Mestrado 
em Educação - Mulheres docentes: saberes e fazeres na cidade garimpeira Cristalânidia- To (1980 a 2007), na Faculdade 
de Educação da UFG
PALAVRAS-CHAVE: GARIMPO, MULHERES DOCENTES, PRÁTICAS E REPRESENTAÇõES DE LEITURA 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 11
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio

TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO ALUNO LEITOR ATRAVÉS DAS CONCEPÇõES DE LEITURA DOS 
PROFESSORES E SUAS AÇõES
AUTOR(ES): JANES ANGIE MOREIRA DE ABREU, GLEIDENIRA LIMA SOARES 
RESUMO: Esta comunicação tem como corpus pesquisas realizadas com professores e alunos de uma escola pública da 
periferia do município de Porto Velho, Estado de Rondônia. A pesquisa em questão buscou, a partir do referencial meto-
dológico da pesquisa ação e teóricos de autores/pesquisadores, tais como Silva (2003), Sabinson (1999), Azevedo (1999), 
dentre outros, numa vertente, apreender os sentidos que são vivenciados na escola sobre leitura e as concepções de leitura 
dos professores e sobre as suas ações relativas à leitura em sala de aula. Reconhecer a importância do ato de ler para os alu-
nos e com os alunos, ampliando seu universo de leituras, significa dar a esses alunos a oportunidade de começar a construir, 
mesmo que de forma modesta, uma crítica em relação ao que foi lido, pois é através da prática de leitura que o leitor fica 
sabendo dos seus direitos e deveres como cidadãos, dentre outras habilidades desenvolvidas. Os resultados encontrados 
mostram que os professores já deram início ao processo de transformação no modo como eles antes estabelecem suas 
relações com a leitura. Nos seus discursos há o relato de novas situações de leitura vivenciadas em sala de aula e uma maior 
ousadia no empreendimento de ações outras que viabilizaram a leitura de seus alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA., CONCEPÇõES DE LEITURA., CONSTITUIÇÃO DE LEITORES. 

TÍTULO: LEITORAS E MEMÓRIAS FEMINISTAS: RESSONÂNCIAS DAS LEITURAS NO BRASIL E 
ARGENTINA (1964-1985).
AUTOR(ES): JOANA VIEIRA BORGES 
RESUMO: Os anos de 1964 a 1985 foram expressivos na história dos movimentos feministas brasileiros e argentinos, 
uma vez que representam o período das ditaduras militares vivenciadas de maneiras e em tempos diferenciados em cada um 
desses países: Brasil (1964-1985) e Argentina (os golpes se deram em 1966 e 1976, e as redemocratizações em 1973 e 1983, 
respectivamente). Neste período, os movimentos sociais latino-americanos sofreram as pressões exercidas pelos regimes de 
perseguições, prisões, torturas, e censura. Assim, por força de um contexto repressivo, as atuações dos movimentos femi-
nistas combinaram muitas vezes a atuação da militância política contra os regimes militares e as reivindicações aos direitos 
humanos. Partindo desse contexto, esta comunicação pretende analisar memórias de feministas brasileiras e argentinas 
sobre suas leituras buscando compreender quais obras circulavam nesses países, como foram lidas nessas circunstâncias, e 
quais os impactos que produziram na constituição dos movimentos. Através das memórias de leituras, informadas em en-
trevistas, procuro então perceber as ressonâncias das leituras feministas não apenas na construção dos movimentos como 
também nas identificações pessoais desta geração de leitoras com os feminismos. Percebendo a operação de construção de 
sentido efetuada na leitura como um processo historicamente determinado, que varia de acordo com o lugar, o tempo, e os 
grupos sociais, torna-se possível de ser escrita a história de gerações através daquelas que foram as suas leituras.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEMÓRIA, FEMINISMOS 

TÍTULO: LEITURAS DE UM PASTOR: HISTÓRIA DA LEITURA E A FORMAÇÃO DO CLERO 
PRESBITERIANO
AUTOR(ES): JOÃO CESÁRIO LEONEL FERREIRA 
RESUMO: O pastor presbiteriano brasileiro, como intelectual e profissional, pode ser analisado a partir de vários ângulos. 
Esta comunicação opta por estudá-lo como leitor. Tal escolha reflete sua peculiaridade intelectual e profissional. Em ambos 
os segmentos, a leitura é um dos focos centrais de sua atividade. O pastor lê para entreter-se e informar-se, mas também 
o faz a partir dos reclamos de seu exercício profissional. Nesse caso, há um grande segmento de publicações teológicas, 
subdivididas em várias subáreas, que fornecem informações, instruções e aprofundamento para o exercício pastoral. Para o 
desenvolvimento deste trabalho, parte-se do contexto da história cultural, utilizando de modo específico a história da leitura 
como referencial teórico. A pesquisa assume como corpus de análise relatórios de leitura elaborados entre 1990 e 2000 por 
um pastor presbiteriano da região de Campinas – SP. Em geral informalmente, os pastores indicam nos relatórios anuais lei-
turas feitas. No caso dos relatórios do período mencionado, houve a exigência formal de que as leituras fossem declaradas. 
Desse fato decorre a relevância do material consultado. Na análise dos dados procura-se identificar as leituras religiosas e 
seculares, ênfases e omissões em temas, autores e editoras, que permitam reconhecer o perfil profissional do pastor alvo do 
estudo, sua inserção ou não na sociedade, e como buscou nas leituras feitas instrumentos para o exercício pastoral.
PALAVRAS-CHAVE: PASTOR PRESBITERIANO, HISTÓRIA DA LEITURA, RERLATÓRIOS DE LEITURA 

TÍTULO: ETNOESCRITURAS: O HIP HOP COMO OFICINA DE LEITURA E ESCRITA 
MULTIMODAIS
AUTOR(ES): JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS SANTOS 
RESUMO: A parede, o corpo, a voz e também o papel. O movimento hip hop através de uma pedagogia “outsider” 
difunde-se pelo Brasil, paralela a escola tradicional, esgarçando os suportes nos quais os jovens das periferias vêm tecendo 
produtivas redes de leitura e escrita multimodais, a partir de um princípio que visa a uma proficiência transcendente a 
perspectiva do letramento funcional. Rappers, grafiteiros, breakers, disk joqueis, b-boys e simpatizantes do hip hop que 
em alguns casos mal concluíram o ensino básico (fundamental e médio), desestimulados pela realidade escolar pública, 
formam-se nas ruas por meio da escrita-arte – o “grafite”; do “break” – a indisciplina que é a escritura do próprio corpo au-
toral fluido; do “rap” – a oralidade performática que é, ao mesmo tempo, ritmo e poesia; do “DJ” – o plagiário-sujeito que 
constrói a sua arte através da composição e recomposição de fragmentos que jamais voltarão a ser o que eram e, por fim, 
da “atitude” – consciência étnica e de classe, bem como ação política inclusiva. Hoje, esses jovens autores investem também 
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em formas mais tradicionais de estímulo a leitura e escrita como coletâneas, projetos organizados de leitura e publicações 
individuais de obras, em face de conquistas em processos complexos de negociação com instâncias hegemônicas: editoras, 
colégios, redes de TV etc. Assim, este trabalho, a partir das considerações teóricas trazidas por Ângela Kleiman, Marisa 
Lajolo, Luiz Percival Leme Britto e Lynn Mário Souza, intenta mapear, analisar e discutir algumas estratégias formais e não 
formais de leitura e escrita utilizadas no movimento hip hop para a formação complexa de leitores -escritores que buscam 
uma proficiência para além da competência interpretativa de textos escritos, uma vez que precisam mobilizar geralmente as 
habilidades desenvolvidas para reverter a condição de exclusão social em que se encontram.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA MULTIMODAIS, HIP HOP, EXCLUSÃO SOCIAL 

TÍTULO: O FANTÁSTICO MUNDO DA LEITURA: UMA ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE ENSINO 
E LEITURA ATRAVÉS DO CONTO “TELECO, O COELHINHO“, DE MURILO RUBIÃO.
AUTOR(ES): JULIETE ROSA DOMINGOS 
RESUMO: Diante da questão problemática que envolve o processo de ensino de leitura na sala de aula, várias metodo-
logias são teorizadas e experimentadas no âmbito escolar, embora, ainda, percebemos a necessidade da importância de 
investir nessa questão com o intuito de alcançarmos uma possível totalidade de resultado a partir de estudos com uma 
fundamentação teórica e metodológica adequada. É de fato, que as experiências de leitura nos permitem desvendar novos 
mundos, conhecer nossos próprios propósitos, desmistificar falsos conceitos em relação à essência humana. A leitura, dessa 
forma, é um hábito indispensável ao homem. Partindo desses parâmetros, esta pesquisa tem por finalidade sugerir um 
trabalho envolto no campo da Literatura Fantástica, mais precisamente delimitada na área dos contos fantásticos, por estes 
abrangerem um terreno fértil para o afloramento da imaginação de qualquer tipo de leitor, independente do nível escolar 
(fundamental e/ou médio), sem se afastar completamente do real. Para isso, propomos abordar a origem do termo fantás-
tico, desmistificando alguns de seus conceitos em relação ao real e o imaginário. Dessa forma, utilizaremos para leitura e 
análise estrutural e linguística o conto fantástico “Teleco, o coelhinho“ (1965), de Murilo Rubião, do seu livro “Os dragões 
e outros contos”. Assim, temos como fundamentação teórica, os estudos de Jacqueline Held, Selma Calasans, Mikhail 
Bakhtin, Ana Maria Machado, dentre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LEITURA, LITERATURA FANTÁSTICA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 12
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio

TÍTULO: SONHOS, TROUXAS E LUXO: A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES INVISÍVEIS NAS 
OBRAS DE JOÃO DO RIO E ROBERTO ARLT
AUTOR(ES): JURY ANTONIO DALL’AGNOL 
RESUMO: João do Rio e Roberto Arlt são autores que fizeram muito sucesso no início do século XX em seus respec-
tivos países (Brasil e Argentina). Seus livros estavam sempre entre os mais vendidos e ter reportagens assinadas por eles 
era garantia de aumento nas vendas dos jornais. O enfoque analítico deste trabalho está posto sobre dois textos destes 
autores – As Mariposas do Luxo, fragmento da obra A Alma Encantadora das Ruas de João do Rio (1908), e A Moça da 
Trouxa, crônica do volume Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt (1929). Nestes recortes textuais, abordo as formas como 
a mulher simples, humilde e trabalhadora surge representada na obra destes autores em relação a sua invisibilidade social 
e ao fluxo violento de mudanças sociais e tecnológicas que tiveram reflexos em várias camadas da sociedade nas primeiras 
décadas do novecento brasileiro e argentino. Não almejo, neste artigo, fazer um estudo literário das obras destes autores; 
também não creio que seus registros forneçam uma representação “pura” da realidade social de seu tempo. A intenção aqui 
é explorar a possibilidade de “ler”, na obra dos repórters-ficcionistas, as formas de exclusão e invisibilidade que se constrói 
através de uma modernidade que ao mesmo tempo, seduz e a ameaça esta figura feminina.
PALAVRAS-CHAVE: MULHERES, EXCLUSÃO, HISTÓRIA E LITERATURA 

TÍTULO: AS LETRAS POR ENTRE AS GRADES: REPRESENTAÇõES DA LEITURA EM “MEMÓRIAS 
DE UM SOBREVIVENTE“
AUTOR(ES): KARINA LIMA SALES 
RESUMO: O texto se propõe a analisar um aspecto da obra Memórias de um sobrevivente, do ex-presidiário Luís Alberto 
Mendes, publicada em 2001, quando seu autor ainda vivenciava a condição de encarcerado, e refere-se a episódios de sua 
vida desde a sua infância até por volta dos seus trinta anos. A narrativa de Mendes não se detém tanto na exposição do 
crime e da ilegalidade e sim na descrição do processo de brutalização, da aprendizagem resultante das experiências do en-
carceramento. Durante o relato de Mendes, percebe-se que há uma descrição do seu processo de formação enquanto leitor. 
O livro constitui-se em um relato de aprendizado de leitura, que será analisado sob a ótica de um processo de autodidaxia, 
embasado em estudos de Jean-Claude Pompougnac (1997) e concebendo-se a leitura como prática cultural, segundo Bor-
dieu e Chartier. Partindo da concepção de representação embasada em investigações da Psicologia social, pelos estudos de 
Serge Moscovici (2003), e da História cultural, por meio de investigações de Roger Chartier (1990), pretende-se delinear as 
representações da leitura perceptíveis na obra, apontando a leitura como modificadora de horizonte cultural, como prática 
compartilhada e possuidora de uma função redentora. As questões sobre leitura serão ainda pautadas em estudos de Eliana 
Yunes (2003), ao preconizar a leitura como uma condição de sobrevivência.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO LEITOR, REPRESENTAÇõES DA LEITURA, MEMÓRIAS DE UM 
SOBREVIVENTE 
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TÍTULO: POTÊNCIAS DA INVENÇÃO, ARTE BRUTA, SINGULARIZAÇÃO
AUTOR(ES): KÁTIA MARIA KASPER 
RESUMO: Abordaremos aspectos de uma investigação a propósito do processo criativo de Efigênia Rolim. Trata-se de 
um agenciamento peculiar, entrelaçando formas plásticas, narrativas e performance. Elementos que compõem a singula-
ridade da criação de Efigênia - convidando-nos a “transver o mundo“ -, através de um movimento em que corpo, pensa-
mento e criação estão emaranhados em um mesmo processo de subjetivação. Ao investigar tal processo, podemos explorar 
as potências da invenção, em ressonância com aquilo que Dubuffet chamou de Arte Bruta. Com papéis de bala e outros 
objetos - com lixo? - Efigênia faz bonecos. Aliada a eles, apresenta uma performance muito especial, pois cada boneco 
tem uma história própria. Na construção do boneco, vemos, muitas vezes, emaranhar-se fragmentos da história de vida 
da própria Efigênia. Como se o movimento de invenção e construção dos bonecos envolvesse também um reinventar-se 
de Efigênia, na construção dessas narrativas. Fragmentos de histórias, de profecias, de papéis de bala, de tecidos e outros 
materiais compõem algo inédito. Ao apresentar seus bonecos, ela contará cada história de modo também singular, com 
recursos cênicos, capturando o ouvinte. No momento do encontro com o público, os bonecos e Efigênia nos falam de 
muitas coisas: desde o modo como foram criados, suas histórias, leituras de mundo e invenção de mundos.
PALAVRAS-CHAVE: SUBJETIVAÇÃO, ARTE BRUTA, EXPERIMENTAÇÃO 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DA COESÃO INFANTIL NO GÊNERO REGRAS DE JOGO.
AUTOR(ES): KEILA GABRYELLE LEAL ARAGÃO, ELIZABETH CRISTINI DA SILVA 
RESUMO: Investigar a fala infantil tem se tornado um meio de compreender como a criança entra no circuito da lin-
guagem, isto é, que movimentos concorrem para a aquisição da língua e suas diversas formas de manifestação, ganhando 
destaque os gêneros textuais. Com base nesse interesse, nosso trabalho visa compreender o gênero oral “regras de jogo”, 
tendo como escopo descrever e analisar os mecanismos que proporcionam a construção da coesão realizada por meio 
da reiteração, conexão e associação (ANTUNES, 2005) nesse gênero específico. Assim, pretendemos verificar como os 
elementos típicos da tessitura do texto se articulam com a função discursiva que o referido gênero adquire para as crianças, 
como regular o comportamento do outro, estabelecer uma ordenação de ações para obter êxito na execução do jogo. Para 
tal análise, tomamos como base os estudos de Marcuschi (2008), Antunes (2005) e de Costa Val (2002) sobre as caracterís-
ticas da textualidade; as considerações de Schneuwly e Dolz (2004) em relação aos gêneros textuais orais e escritos como 
objetos de ensino; e as orientações calcadas em pressupostos interacionistas, presentes nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais – Língua Portuguesa. Metodologicamente, nossa pesquisa parte da observação de dados coletados em sala de aula 
do pré-escolar, com crianças entre 3 e 5 anos de idade que produzem o respectivo gênero. Os eventos observados foram 
gravados em áudio, transcritos e armazenados no Laboratório de Aquisição da Fala e da Escrita (LAFE/UFPB). Algumas 
análises realizadas evidenciam que, ao produzir o gênero “regras de jogo”, a criança recorre a elementos de coesão que ela 
já domina em especial aqueles relacionados à referenciação e à associação (uso de palavras do mesmo campo semântico). 
Entretanto, quanto à estrutura composicional do gênero, as regras de jogo apresentam-se incompletas, sem haver uma 
ordenação de informações necessárias para a compreensão e cumprimento das ações que regem a brincadeira.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, COESÃO, FALA INFANTIL 

TÍTULO: O FEMINISMO SOLITÁRIO NA OBRA DA JOVEM PAGU
AUTOR(ES): LARISSA SATICO RIBEIRO HIGA 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo mostrar a importância da escritora modernista Patrícia Galvão na 
luta contra a opressão de gênero travada no campo da literatura brasileira. Durante a década de 1930, além de publicar oito 
artigos de cunho feminista no pasquim que manteve com Oswald de Andrade, O homem do povo (1931), Pagu denuncia 
em Parque Industrial (1933), sua primeira obra ficcional, as opressões as quais as mulheres proletárias estavam submetidas 
na época. Diferentemente das tendências feministas de então, expressas de um lado mais elitista por Bertha Lutz (HAH-
NER, 1981) e, de outro, pela anarquista Maria Lacerda de Moura (LEITE, 1983), Patrícia Galvão procurou aliar feminismo 
a comunismo, levando o crítico Antonio Risério (1973) a afirmar que Pagu foi a primeira mulher na história do Brasil a 
“critica(r) o feminismo em nome do materialismo histórico”. Essa dupla preocupação da autora pode ser comprovada com 
a leitura do livro Paixão Pagu – a autobiografa precoce de Patrícia Galvão (2005). Esse texto memoralístico ajuda a entender 
como Pagu lidava em vida com as questões da hierarquia sexual e ilumina tanto passagens de seu primeiro romance, quanto 
os motivos que a levaram a escrever. Um deles parece fortemente ser o fato da autora conceber a escrita como prática 
necessária à vida, com função social e psicologicamente definida. Nesse sentido, torna-se interessante investigar a escrita 
literária de Pagu como importante arma contra as opressões e, em especial, a de gênero. 
PALAVRAS-CHAVE: PAGU, FEMINISMO, ESCRITA LITERÁRIA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 13
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: UM MODELO FEMININO NAS PÁGINAS DA REVISTA QUERIDA (1958-1968): 
APROXIMAÇõES
AUTOR(ES): LAURA PERETTO SALERNO 
RESUMO: A imprensa feminina desempenha importante papel na educação de mulheres letradas. Nas décadas de 50 e 
60 do século XX as revistas femininas ocupavam um lugar de destaque na vida de suas leitoras, dialogando com elas sobre 
problemas cotidianos. Eram conselheiras e confidentes; companheiras de lazer. A partir disso é possível afirmar que tais 
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periódicos podem colaborar para a manutenção de determinados padrões, veiculando papéis ditos tradicionais de 
mulher, de comportamento, de sexualidade e de relações de gênero. 
As fontes da pesquisa são compostas por 31 volumes da Revista Querida com exemplares que representam os anos 
compreendidos entre 1958 e 1968. O objetivo da pesquisa com tais revistas seria procurar compreender que modos 
de comportamento os discursos presentes nas colunas, capas, propagandas de Querida (1958-1968) teriam contribu-
ído para sugerir e que representações de uma época estes discursos, veiculados nas páginas das revistas selecionadas, 
ecoaram. As fontes utilizadas constituem-se de 31 revistas Querida e o estudo privilegia mostrar aspectos de sua 
trajetória: surgimento, produção, circulação. Partindo disto faz-se necessário buscar perceber o que a revista Querida 
fez circular entre suas leitoras e, assim, que imaginários contribuiu para criar modelos de comportamento esperados 
para as moças alfabetizadas, de classe média urbana da época. A fim de viabilizar a análise dos dados foi preciso 
criar categorias, tais como: moça direita/moça leviana, beleza feminina, sexualidade contida, infidelidade, marido 
feliz – família feliz, rainha do lar, mulher casada, contos ousados, regras de civilidade e de etiqueta, moda feminina, 
vida profissional, industrialização e bens de consumo, lazer. Representações de feminino e masculino apareciam es-
tampadas nas capas, colunas, reportagens, contos, publicidades de Querida. Modos de comportamento considerados 
válidos e legítimos para a parcela alfabetizada, urbana e de classe média da sociedade brasileira daquele momento, 
impressos nas páginas de uma revista. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FEMININA, MÍDIA IMPRESSO, GÊNERO 

TÍTULO: AGOSTO: ROMANCE E CINEMA A AÇÃO DE RUBEM FONSECA 
AUTOR(ES): LEA ALVES DE CASTRO 
RESUMO: À procura de um trabalho literário interessante e que despertasse a atenção de adolescentes em fase 
escolar, desenvolveu-se um estudo analítico e comparativo a partir da transposição do romance Agosto, de Rubem 
Fonseca, para a mini-série televisiva “Agosto”, apresentada pela Rede Globo. Para isso, dois modelos teóricos servi-
ram como fonte de estudo: MOUREN (1993) e GOMES (1998). Para se chegar à transposição, houve a necessidade 
de se fazer um estudo mais aprofundado sobre personagem, sua classificação e características permitiram conhecer 
alguns aspectos básicos do desempenho da personagem no romance e no cinema. Após essa etapa, passou-se à 
efetiva análise da transposição do hipotexto (romance) para o hipertexto (filme). Tal transposição ocorre de maneira 
bastante fiel, o que se explica devido ao fato de Rubem Fonseca, no romance, produzir um trabalho em cortes, 
muito semelhante aos trabalhos cinematográficos, característica evidenciada em outras obras de Fonseca como, por 
exemplo, no conto denominado Lúcia MacCartney. Espera-se que este trabalho possa servir como suporte teórico 
para o estudo de personagem e de herói em obras literárias e fílmicas, e, principalmente, que possa contribuir para 
que a Literatura escolar ocupe um lugar mais prazeroso entre adolescentes. Vale ressaltar que a metodologia aplicada 
ao estudo deste trabalho, bem como as observações analíticas dos aspectos elencados, servem para uma reflexão 
acadêmica, artística e social da obra. 
PALAVRAS-CHAVE: AGOSTO, ROMANCE, CINEMA 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO “SER MULHER“ ATRAVÉS DE PRÁTICAS DE LEITURA: O 
COLÉGIO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
AUTOR(ES): LEONICE DE LIMA MANÇUR LINS 
RESUMO: Nesse trabalho objetivamos compreender como as alunas do Colégio Santíssimo Sacramento (C. SS. S) 
se apropriavam e utilizavam os saberes adquiridos através das práticas de leitura ocorridas nas reuniões da Congre-
gação Mariana. Este estudo é parte de uma pesquisa maior, na qual procuramos perceber como a prática educativa 
do C.SS.S., colégio religioso e voltado para um público feminino, formatava nas suas alunas uma identidade de 
gênero perfeitamente alinhada com os papéis sociais historicamente destinados ao sexo feminino: dona-de-casa, 
esposa, mãe e professora primária. Aqui, daremos ênfase aos saberes transmitidos mediante as leituras realizadas e/
ou sugeridas nos encontros mensais da Congregação Mariana, da qual grande parte das alunas do C.SS.S. fazia parte. 
Esta Congregação tinha “Maria“ como exemplo feminino a ser seguido pelas alunas, estas deveriam ser as “Filhas 
de Maria” , sendo também exemplos de pureza, doação, caridade e bondade. Assim deveriam, por suas atitudes 
e práticas sociais, servir de modelo para a mocidade da sociedade local. Nesse sentido, a leitura e análise das atas 
das reuniões mensais da Congregação Mariana nos forneceu subsídios para compreendermos como as práticas de 
leituras e, consequentemente, os saberes selecionados e normatizados nesses encontros, imprimiram sua marca de 
“ser mulher” nessas alunas. O estudo mostrou que a identidade de gênero formatada através das práticas de leituras 
nas reuniões da referida Congregação estava em sintonia com um modelo de mulher da época: instruída, cristã, boa 
dona-de-casa e mãe de família. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO , LEITURA, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: A ROÇA, O LIVRO E O CADERNO: A APROPRIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA POR 
UMA FAMÍLIA DE AGRICULTORES
AUTOR(ES): LISIANE SIAS MANKE, VANIA GRIM THIES 
RESUMO: Como parte de uma pesquisa mais ampla, que compreende estudos de doutoramento, este trabalho tem 
como objetivo analisar a trajetória de uma família de agricultores com forte inserção na cultura escrita. O patriarca, 
seu Henrique, com pouca escolarização, aos 90 anos de idade, sempre morou na zona rural do município de Pelotas/
RS, é caracterizado por esta investigação como um “leitor forte”. Sua biblioteca particular é composta pelos mais 
variados livros, especialmente os de História, que foram sendo adquiridos ao longo dos anos. Seu Henrique afirma 
que à noite, com a luz de um lampião, era o momento em que ele lia e “lecionava os filhos”, durante a idade escolar 
destes. Dentre os doze filhos do casal, destacamos neste estudo o caso de duas filhas e três filhos, pelo uso que fazem 
da escrita. Os cinco são agricultores, a exemplo dos pais, possuem a 5ª série do ensino primário, e apropriaram-se 
de forma muito especial da prática da escrita ao registrarem diariamente as atividades realizadas no cotidiano rural. 
Assim, a elaboração de cadernos diários iniciou na casa paterna e teve continuidade, resultando na estreita relação 
que hoje estabelecem com a cultura escrita. Portanto, as fontes analisadas, a fim de compreender a inserção e a apro-
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priação na/da cultura escrita por esta família, referem-se a entrevistas semi-estruturadas, a observações registradas 
em “caderno de bordo”, além de 24 diários disponibilizados pelos agricultores. Entre os autores que oferecem refe-
rencial teórico para investigação, podemos citar Bernard Lahire, quando buscamos compreender a pluralidade dos 
sujeitos singulares, e ainda, Roger Chartier, Castillo Goméz e Viñao Frago, entre outros. Entendemos que o estudo 
traz contribuições significativas ao campo da cultura escrita, na medida em que apresenta a prática da leitura e da 
escrita como práticas individuais que compreendem e correspondem a práticas socioculturais mais amplas. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCRITA, DIÁRIOS, AGRICULTORES 

TÍTULO: O LEITOR EXTREMO
AUTOR(ES): LIVIA FERNANDA DE PAULA GROTTO 
RESUMO: Pretende-se apresentar a concepção de leitor que postula o escritor argentino Ricardo Piglia em seu 
livro de ensaios, El último lector (2005), ou seja, a figura do leitor ideal como único porque anacrônico – está em seu 
tempo, mas lê como se estivesse em outro – produzindo, dessa maneira, distorções: “Estar separado e ao mesmo 
tempo ir até os outros. A distância aparece como uma forma de relação que permite estar emocionalmente sempre 
um pouco fora, para ser eficaz”. Trata-se do leitor extremo, que lê como se fosse o último, certo de que tudo alude 
secretamente à sua própria vida. Entre eles estão personagens leitoras como Don Quixote, Anna Karenina, Robinson 
Crusoé, Auguste Dupin, Juan Dahlmann, Madame Bovary; e escritores leitores como Jorge Luis Borges, Franz Ka-
fka, Che Guevara e James Joyce. Cada um deles “isolado”, “cortado do real” e, portanto, solitário. Por vezes são “o 
sujeito [que] se perde, indeciso, na rede de signos”, um “enfermo”, um “obstinado que perde a razão porque não quer 
capitular na tentativa de encontrar o sentido”. Os leitores comuns, entretanto, não estariam descartados da reflexão 
de Piglia, pois, segundo o escritor, através dos leitores ficcionais, mesmo eles ganhariam através da literatura “um 
nome e uma história“, sendo subtraídos “da prática múltipla e anônima“ para se tornarem “visíveis num contexto 
preciso“. Interessa, portanto, discutir nessa comunicação a concepção desse leitor, ao mesmo tempo isolado social-
mente, pois o ato de ler é solitário, mas que, ao retornar para o mundo, redimensiona a si e aos outros.
PALAVRAS-CHAVE: RICARDO PIGLIA, EXCLUSÃO SOCIAL, DISTÂNCIA HERMENÊUTICA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 14
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS COMO OBJETO DE ENSINO NA 
ALFABETIZAÇÃO DE UM ALUNO COM SÍNDROME DO X-FRÁGIL 
AUTOR(ES): LÔYDE DO NASCIMENTO GONÇALVES, ANA SUELLEN MARTINS 
RESUMO: A emancipação humana e a inserção no mundo letrado se concretizam por meio da leitura. Essa prática 
possibilita ao leitor o acesso ao conhecimento construído historicamente pela humanidade, pois democratiza esses saberes. 
Entretanto, para fazê-la, não basta saber decifrar os signos linguísticos; é essencial transcender ao que é visível e isso implica 
atribuir sentido ao que se lê, tendo como referência o conhecimento do contexto. A leitura promove, então, a emancipa-
ção do sujeito, ao possibilitar a sua efetiva e autônoma participação nas relações sociais. A linguagem verbal, construção 
essencialmente humana, realiza-se por meio dos diferentes gêneros textuais praticados nas diversas esferas da comunicação 
humana. Um ensino que vise à formação de cidadãos conscientes da sua condição e usuários competentes da língua só 
pode pautar-se nesses gêneros, os quais lhes proporcionam o contato com a linguagem em pleno uso social. Este trabalho 
tem por objetivo apresentar parte de um estudo de caso, iniciado em 2007, em uma abordagem qualitativa de pesquisa-ação, 
tendo como sujeito um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, com Síndrome do X-Frágil, a qual traz limitações ao 
aprendizado da leitura. Sendo a educação um direito constitucional de todos, justifica-se a realização deste estudo por bus-
car atender a crescente demanda social de ações que possibilitem o acesso aos diversos saberes. Com base nas intervenções 
realizadas desde 2007 e no levantamento bibliográfico do tema, elaborou-se uma intervenção cujo objetivo é promover a 
aquisição da escrita e o letramento desse aluno, tendo os gêneros textuais como objeto de ensino, os quais proporcionaram 
o prazer pelo ato de ler já que oportunizaram práticas significativas de leitura objetivadas pelo sujeito pesquisado. Constata-
mos, que, até o presente momento, por se tratar de um objetivo estabelecido também pelo próprio aluno – ler sua história 
preferida sozinho -, tem perpassado satisfatoriamente o processo de alfabetização.
PALAVRAS-CHAVE: SÍNDROME DO X-FRÁGIL, ALFABETIZAÇÃO, GÊNEROS TEXTUAIS 

TÍTULO: PRATICANDO A LEITURA E A ESCRITA POR CONTA DA LUTA PELA TERRA. UM 
ANÁLISE A PARTIR DOS ESTUDOS DE LETRAMENTO SOBRE UM CONTEXTO DE TITULAÇÃO 
QUILOMBOLA.
AUTOR(ES): LUANDA REJANE SOARES SITO 
RESUMO: Este trabalho analisa como lideranças quilombolas lidam com práticas de escrita e leitura ao longo do pro-
cesso de titulação de suas terras com base no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal brasileira de 1988. A comunidade deste estudo se encontra na fase final de regularização territorial e foi a primeira 
a ser reconhecida como quilombola no sul do Brasil pelos governos federal e estadual na década de 1990. Por conta da 
titulação, a comunidade fundou uma Associação Comunitária para representá-la nas negociações com as diferentes insti-
tuições governamentais e não governamentais envolvidas na titulação dos territórios quilombolas. Sobre essa Associação, 
em trabalho de campo realizado entre 2005 e 2006, observei que muitas práticas sociais de seu funcionamento exigiam o 
uso da língua escrita para sua administração; além disso, pude ver que a redação da ata em reuniões dentro da Associação 
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por vezes gerou conflitos. A escrita da ata estava relacionada tanto com a leitura de documentos do gênero, que fornecia os 
primeiros modelos para a escritura, quanto com as cobranças que a comunidade recebia das mesmas instituições frente a 
sua prática de leitura e escrita, o que, por vezes, gerou-lhe cenários de exclusão. Com enfoque na abordagem sócio-cultural 
e etnográfica dos Estudos de Letramento, considero que os usos sociais da escrita (práticas de letramento) são constituídos 
pelas condições efetivas de seu uso, isto é, são situados; e busco examinar criticamente as práticas de letramento dominantes 
(de acadêmicos e burocratas), a fim de desnaturalizar as concepções valorizadas sobre usos da escrita a partir de uma expe-
riência de atuação política quilombola. Esta perspectiva etnográfica sobre a leitura pode contribuir para a compreensão de 
aspectos pouco abordados sobre a história dos usos da escrita pela população negra no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA, LETRAMENTO , QUILOMBO 

TÍTULO: PÓS-MODERNIDADE E LITERATURA DE AUTORIA FEMININA NO BRASIL 
AUTOR(ES): LUCIA OSANA ZOLIN 
RESUMO: A chamada pós-modernidade - aqui tomada como um conceito ideológico amplo, alicerçado na infra-es-
trutura industrial e econômica ocidental e na globalização, a partir dos anos 1960, que descreve profundas repercussões 
na expressão popular, na comunicação de massa, nas manifestações culturais, em geral - remete a traços que vão desde 
a ênfase na heterogeneidade, na diferença, na fragmentação, na indeterminação, até chegar à profícua desconfiança em 
relação aos discursos universais e totalizantes. No âmbito dos estudos de gênero, essa mobilidade cultural tem acarretado 
novas configurações para as relações entre os sexos. Além de favorecer intersecções das questões de gênero com as de raça, 
classe, religião etc., tal pensamento toma a mulher como parte integrante da nova ordem social e econômica. A literatura 
de autoria feminina brasileira, que vem emergindo nesse contexto, tem reagido positivamente aos estímulos referidos: as 
novas configurações sócio-culturais da pós-modernidade são representadas e discutidas criticamente nos textos literários 
escritos por mulheres. Demonstrar a maneira como isso ocorre é o nosso propósito nesta comunicação. Nossas reflexões 
serão, aqui, empreendidas a partir da Teoria Crítica Feminista, enfatizando questões relacionadas a relações de gênero, à 
representação literária e, de modo especial, ao modo de construção de personagens femininas na literatura de mulheres 
produzida no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: PÓS-MODERNIDADE, GÊNERO, LITERATURA DE AUTORIA FEMININA 

TÍTULO: A (RE)ESCRITA DA MULHER NEGRA NA LITERATURA BRASILEIRA.
AUTOR(ES): LUCIENE ARAÚJO DE ALMEIDA 
RESUMO: Nunca no Brasil o papel do negro e da negra na sociedade, na economia, na cultura foi tão estudado como nos 
últimos trinta anos. Historiadores, sociólogos, críticos literários, especialistas de diversas áreas publicaram livros e teses que 
apresentam outras possibilidades de compreensão do papel do negro e da própria identidade do país, questionando a visão 
da democracia racial brasileira. No campo específico do discurso literário, não se pode desconsiderar a perspectiva ideológi-
ca, uma vez que a literatura estabelece uma relação de constituição simbólica muito intensa com a sociedade. Pela literatura 
somos capazes de interagir com o outro, e a forma como nos vemos e somos vistos está diretamente relacionada às produ-
ções literárias consideradas canônicas, ou não, com que temos contato ao longo da vida. Essas considerações preliminares 
sobre o papel da literatura na formação de leitores colocam-se na base deste trabalho, cujo propósito é apresentar uma 
prática de leitura do romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, realizada com alunos no Ensino Médio do CEPAE/
UFG. Essa experiência de leitura se constituiu de análises acerca do papel da mulher negra na sociedade, observando, no 
romance, os elementos que indicam a afirmação da protagonista como uma resistente, por ter se empenhado em entender 
sua história e seu lugar social. A proposta de uma abordagem que acompanhasse a busca interna da protagonista para (re)
escrever sua história e compreender sua formação identitária objetivou levar os jovens leitores a compreender determinadas 
práticas ideológicas que constituem esse outro (Mulher-Negra), e que têm perdurado ao longo do tempo no imaginário 
dos brasileiros e brasileiras. A leitura literária coletiva, em sala de aula, permitiu aos alunos avaliar como a personagem é 
constituída e os discursos ideológicos acionados na configuração do papel por ela desempenhado. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, RESISTÊNCIA, IDENTIDADE 

TÍTULO: LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE NA EJA.
AUTOR(ES): LUDMILA GIARDINI NORONHA 
RESUMO: Esta pesquisa vincula-se ao curso de Especialização denominado Alfabetização e Letramento da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. O objetivo da mesma é identificar de que maneira a 
subjetividade dos alunos da EJA se manifesta no processo de leitura e produção de textos. Este interesse surgiu a partir de 
análises feitas em produções escritas, nas quais se constatou que o educando ao produzir um texto, tomando outros como 
referência e discussões sobre um determinado assunto, produzia uma multiplicidade de sentidos, introduzindo aspectos 
subjetivos que faziam parte de sua constituição. Destaca os elementos históricos, sociais e ideológicos que contribuem para 
a subjetivação dos sujeitos da EJA. Utiliza como corpus linguístico as leituras e escritas realizadas durante o processo de 
escolarização, procurando através da análise discursiva atribuir significados aos dizeres produzidos nestas práticas, apreen-
dendo indícios de como os sujeitos se constituem , significam o mundo e constroem sua subjetividade. No processo de 
elaboração dos sentidos e saberes, experiências se interrelacionam através da prática dialógica. Esta pesquisa fundamenta-
se nos princípios teóricos – metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, cujos autores pressupõem que os 
sujeitos se constituem através de um processo histórico, social e ideológico, no qual os dizeres e os discursos se entrelaçam. 
A subjetividade é resultado de práticas concretas que se dão através das relações sociais, nas quais os sujeitos estão/são sub-
metidos. O estudo oportuniza compreender a heterogeneidade/singularidade dos sujeitos e dos seus dizeres demonstrando 
que as interpretações perpassam o campo da subjetividade e das experiências de cada ser.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , PRODUÇÃO TEXTUAL, SUBJETIVIDADE 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 15
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LEITURA NA SALA DE AULA E AS IDENTIDADES DE GÊNERO
AUTOR(ES): LUZIA RODRIGUES DA SILVA 
RESUMO: Com base na perspectiva de que a linguagem é prática social, desenvolvo, neste trabalho, a posição de que as 
práticas de leitura na sala de aula constroem as relações de gênero social. Nesse sentido, examino tais práticas, demons-
trando suas implicações com a maneira com que as mulheres posicionam-se e são posicionadas. Como suporte teórico-
metodológico, recorro à Análise de Discurso Crítica (ADC), fazendo uso, principalmente, dos trabalhos de Chouliaraki e 
Fairclough (1999) e de Fairclough (trad. 2001 e 2003). Com relação ao gênero social, dialogo com os estudos de Talbot 
(1998), Magalhães (2005) Holmes e Meyerhoff  (2006) e Lazar (2005). Analisando recortes de transcrição de aulas gravadas 
em áudio, exploro ações, sentimentos, crenças, pontos de vista e valores decorrentes da prática de leitura na sala de aula. 
Interpreto aspectos ideológicos, identificando como as relações sociais são representadas no discurso das professoras. 
O estudo demonstra que há professoras que levam para o contexto escolar uma visão dicotômica dos gêneros sociais, 
naturalizando, nas práticas de leitura da sala de aula, estereótipos de gêneros, o que evidencia formas hegemônicas de dis-
criminação, apagamento e preconceito em relação às mulheres, contribuindo, desse modo, para a manutenção de posições 
identitárias que não se inscrevem em lutas pela resistência e mudança social.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA DE LEITURA, DISCURSO, IDENTIDADES DE GÊNERO 

TÍTULO: LENDO O MUNDO E O CORPO NEGRO NAS RELAÇõES : O DESENHO E A APREENSÃO 
DA DIVERSIDADE ÉTNICA ENTRE CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA.
AUTOR(ES): MARA FERNANDA CHIARI PIRES 
RESUMO: A Psicologia sempre teve como inquestionável a importância do desenho como forma de expressão do modo 
como as crianças apreendem seu mundo e lidam com sua realidade interna e externa. Podemos dizer que o desenho é um 
sistema de signos, que, do simples rabisco, evolui para se transformar em um código gráfico praticamente universal, permi-
tindo à criança fazer-se compreender, entrar em contato e assimilar o mundo adulto. Sua forma pictórica desenvolve-se de 
padrões simples a padrões progressivamente mais complexos, num processo de diferenciação gradual. Se o desenho per-
mite que a criança expresse o modo como percebe a si mesma e ao seu mundo externo, poderia já revelar, em crianças em 
idade escolar, os desafios colocados em um contexto de alteridade? O auto-retrato de crianças negras indicaria ,de algum 
modo, vivências de discriminação? O retrato realizado por crianças brancas de seus colegas de classe negros apresentaria 
algum indício de discriminação? Os diálogos estabelecidos durante a atividade ofereceriam elementos para se refletir sobre 
a questão da alteridade? Com estas questões em mente, escolhi como espaço de pesquisa uma instituição de ensino funda-
mental da rede particular da cidade de Santos. Ficou evidenciada a íntima ligação entre o desenho e o contexto histórico e 
cultural de que emerge. Mais do que o produto final acabado, os comentários surgidos durante a tarefa deixaram expostos 
os aspectos de discriminação que, precocemente, fazem parte do cotidiano escolar em relação às crianças negras.
PALAVRAS-CHAVE: DESENHO, CRIANÇAS, DIVERSIDADE ÉTNICA 

TÍTULO: ANGU DE SANGUE: MENSAGENS E IMAGENS SOBRE O DESAMPARO SOCIAL
AUTOR(ES): MARCIO ROBERTO PEREIRA 
RESUMO: O trabalho visa ao exame da obra de Marcelino Freire, Angu de sangue (2000), a partir de uma poética de 
identidade com o negro e das experiências narrativas de personagens que participam de um espaço de exclusão, violência 
e exílio social. Tematicamente, de forma geral, o livro trata da morte e da bestialidade humana de maneira crua e sem 
idealizações. Os personagens lutam pela sobrevivência de forma cruel e denotam o sofrimento, a revolta e o desespero 
daqueles marcados pelo abandono social em nosso país. Além da construção literária da obra, outro aspecto que chama 
a atenção é o trabalho com ilustrações que também remetem ao mundo da fome e da miséria e, ao mesmo tempo, da 
morte e do desespero. Radiografias misturadas a colheres e garfos compõem uma das ilustrações da obra que, de forma 
impressionante, dialoga com a luta pela sobrevivência de personagens que vivem o cotidiano de desrespeito, ou exílios, 
sociais, políticos e culturais, diante da total indiferença da sociedade. Ao propor uma análise dos contos de Angu de sangue, 
o trabalho aqui apresentado busca refletir sobre uma possível poética da exclusão, da miséria e da morte, decorrente do 
tratamento temático dado aos dezessete contos que compõem a obra, em diálogo com imagens que ilustram os contos 
e referências ao contexto urbano dos excluídos, representado nas páginas de jornais, revistas e noticiários de televisão. 
Finalmente, pretende-se inserir tal poética num movimento intelectual e artístico mais amplo de revelação da brutalidade e 
do abandono dos marginalizados ainda presente na sociedade brasileira, que marcaria forte tendência da literatura brasileira 
contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: EXCLUSÃO, MARCELINO FREIRE, ANGU DE SANGUE 

TÍTULO: PROFESSORAS, GÊNERO E DESENVOLVIMENTO NA PAN-AMAZÔNIA: LEITURA E 
ENSINO NO CONTO ACREANO
AUTOR(ES): MARGARETE EDUL PRADO DE SOUZA LOPES 
RESUMO: Nesta comunicação, tratamos de questões relativas à condição da mulher professora, relações de gênero e desen-
volvimento no contexto da pan-Amazônia, todas ainda muito pouco desenvolvidas. De fato, um levantamento aprofundado 
sobre a produção científica a respeito revelou a insipiência dos trabalhos e também o número bastante reduzido de pesquisa-
doras nesta área, do que as instituições públicas, as ONGs e o movimento social muito se ressentem. Assim, além de reunir 
uma série de contos acreanos que representem a escola, sala de aula e professoras, pretendemos ainda revelar as condições 
precárias do ensino e da leitura nas brenhas da floresta e a força das mulheres para que este ensino prevalecesse e se devolvesse 



Práticas de Leitura, Gênero e Exclusão 

526 527

nas mais improváveis condições. São contos de importância histórica, pois retratam situações nos quais uma professora viaja 
de burrego para as lonjuras da floresta, onde recebida em festa por ser o símbolo da sabedoria. Relatos em que se tem que lutar 
com os preconceitos locais para se abrir uma escola, preconceitos que esbarram, sobretudo, nas questões de gênero. Registros 
que ilustram as estratégias de diversas mulheres para através da educação, melhorar a vida e as relações humanas na sociedade. 
Enfim, não somente demonstrar as dificuldades para se ler um jornal que chegava com meses de atraso, mas principalmente 
revelar a diferença que faz a leitura na vida das pessoas por aumentar a capacidade de lutar, de compreender a vida, de enfrentar 
os obstáculos, ainda mais quando se trata de mulheres leitoras, muito mais que professoras.
PALAVRAS-CHAVE: GENERO, CONTO ACREANO, LEITURA E ENSINO 

TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DO LEITOR NO CONTO A AVENTURA DO UM LEITOR, DE ITALO 
CALVINO
AUTOR(ES): MARIA AUXILIADORA CERQUEIRA WANDERLEY 
RESUMO: Nesse ensaio, procedo a uma análise do papel do leitor no conto “A aventura de um leitor“ de Italo Calvino, 
tomando como referência básica a obra “Seis Propostas para o novo Milênio“ (1990), na qual são sugeridas qualidades 
gerais , entre elas, a “Leveza“ como condição essencial para a literatura nesse milênio. Assim, a “leveza“ sugerida pelo 
escritor foi posta em diálogo com o seu texto ficcional, especificamente, o texto “A aventura de um leitor“ que integra o 
livro Os amores difíceis (1992), escrito pelo mesmo autor. O momento é de grande transição: fim de um milênio que viu o 
surgimento e a expansão das línguas ocidentais modernas e de suas literaturas. Fim do milênio do livro. Transição também 
para uma nova era tecnológica que coloca o livro, a literatura e a própria linguagem numa crise aberta. É nesse contexto que 
o escritor Italo Calvino irá propor leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade “como valores ou qualidades ou 
especificidades da literatura“. Por pertencer à categoria de escritores-críticos, Calvino desenvolve um pensamento teórico 
sobre a literatura e propõe virtudes essênciais para que ela cumpra, plenamente, a sua função. Nesses conferências, o autor 
trancende os limites do texto literário e fornece um vasto material para que se possa refletir sobre o homem e suas relações 
neste novo século.
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR, LITERATURA, LEVEZA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 16
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 

TÍTULO: CRIANÇAS E LEITURAS: CAMINHOS INVESTIGATIVOS
AUTOR(ES): MARIA BETANEA PLATZER 
RESUMO: Este trabalho, que integra uma pesquisa mais ampla de doutorado já concluída, visa a apresentar os resultados 
de uma investigação sobre o envolvimento de crianças com a leitura em seu cotidiano por meio de suas práticas e repre-
sentações, procurando contemplar os seguintes questionamentos: Quais modalidades de leitura são praticadas e escolhidas 
pelas crianças? Quais são as expectativas, os interesses e as necessidades que as crianças apresentam em relação à leitura? 
Para tanto, apoiamo-nos em pesquisas acadêmicas desenvolvidas no campo da leitura, especialmente sob a perspectiva 
da História Cultural. Os dados foram coletados por meio de entrevistas realizadas com 10 crianças entre 10 e 11 anos de 
idade, residentes no município de Araraquara, interior de São Paulo. As práticas aqui investigadas revelam a trajetória de 
envolvimento com a leitura por crianças que trazem um universo de significados, experiências e vivências, muitas vezes, dis-
tantes daquelas legitimadas, por exemplo, pelo cânone escolar. Acreditamos que um olhar mais atento às práticas de leitura 
cotidianas pode levar à revisão da premissa de que crianças de menor poder aquisitivo - foco central de nossas investigações 
- não lêem, buscando assim a revisão do conceito de leitura. Por outro lado, além de valorizar essas leituras, acreditamos ser 
necessária a ampliação de acesso a outras práticas de leitura da cultura letrada a essas crianças.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, CULTURA, LEITURA 

TÍTULO: FEMININO NA BEIRA: UMA ANÁLISE DO CONTO “BARBA DE ARAME“, DE ANTONIO 
CARLOS VIANA
AUTOR(ES): MARIA CAROLINA BARCELLOS 
RESUMO: O trabalho pretende demonstrar uma possibilidade do uso da literatura para suscitar questões que dizem respeito 
à exclusão social, focando principalmente a questão do gênero. A apresentação consistirá na leitura do texto, acompanhada de 
debate, dentro do limite previsto. “Barba de arame”, do escritor Antonio Carlos Viana, foi escolhido por uma série de razões. 
Primeiramente, pelo fato de a narrativa breve poder ser trabalhada em seu todo, enquanto outros textos pedem dedicação e tem-
po maiores, para que a análise seja feita. Também por esse gênero textual ser negligenciado, não só por parte das editoras como 
também do leitor comum, como se tivesse menos valor do que as ficções mais extensas. O autor escolhido também está no rol 
das razões, pois sua obra já foi vetada da lista das indicações da Universidade Federal de Sergipe, por ser considerado impróprio 
para o público jovem. As informações que os contos contêm são fortes e por vezes violentas, mas não há nada de mais vulgar 
do que o que a mídia costuma veicular. O conto narra basicamente o desenrolar de como uma menina, que vive na beira de um 
mangue com sua mãe, começa a sofrer abuso sexual, sem ao menos entender o que está acontecendo. A violência não está apenas 
no aspecto físico, mas também na carência de linguagem e impossibilidade de combate. A situação que o conto retrata é algo que 
acontece todos os dias entre populações carentes, sobretudo com mulheres. A possibilidade de extrair um debate sobre a condição 
feminina de textos contemporâneos é pouco explorada, pois não existe uma política de difusão deles, assim como há um tabu em 
tratar dessas questões, pois elas são demasiado avessas ao que nossa sociedade quer definir como o “normal”.
PALAVRAS-CHAVE: FEMININO, LINGUAGEM, EXCLUSÃO 
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TÍTULO: LEITURA NA ESCOLA: UM MODO SÓCIO-INTERACIONISTA DE LER
AUTOR(ES): MARIA DE FATIMA ALMEIDA 
RESUMO: O ensino e aprendizagem da leitura se acentuaram nos últimos anos. A ênfase maior tem sido na sala de aula, 
onde percebemos que as práticas pedagógicas revelam a importância da interação, na qual o sujeito poderá exercer plenamente 
o papel de leitor crítico e reflexivo. A escola da atualidade necessita ser o lugar das interações, das inter-subjetividades e das 
construções de sentido do texto. Ler é um processo interativo e participativo, complexo e inacabado, no qual o sujeito leitor es-
tabelece uma relação com o texto e seu autor, produzindo outros sentidos. Propomo-nos mostrar as experiências com alunos 
da 4ª série de escolas públicas de João Pessoa, nas quais realizamos um projeto de melhoria da aprendizagem da leitura. O eixo 
teórico está pautado nas teorias sócio-interacionistas de Bakhtin (1981) e de Almeida (2004) e nas teorias sobre o discurso. A 
metodologia utilizada constitui-se de aulas de leitura em que são apresentados e lidos diversos gêneros discursivos. As análises 
mostram que as lacunas na formação do professor podem interferir no ensino da leitura na escola. Os resultados mostram que 
ler e escrever são práticas relevantes para a formação da cidadania e para as mudanças sociais esperadas. As conclusões apon-
tam que há diversos movimentos interpretativos entre os sujeitos que interagem no processo de construção do sentido em 
sala de aula. Observamos que a aula é um espaço aberto capaz de propiciar várias estratégias de leitura atualizando teorias mais 
recentes sobre linguagem, leitura e gênero. O ato de ler é um processo que requer leitores competentes. A leitura não é neutra 
nem é algo simbólico e solitário. Ler é a interação autor/leitor/texto e o sujeito/leitor interpreta ou lê o gênero atribuindo os 
sentidos possíveis. Ler é uma construção de sentido e a escola é o lugar das interações e dos diálogos entre sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, LEITURA, ENSINO 

TÍTULO: ENTRE PRÁTICAS DE ESCRITA E DE LEITURA: AS ESCRITURAS ORDINÁRIAS NO 
EPISTOLÁRIO PORTINARIANO
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA FONTES PIAZZA 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo perscrutar no epistolário portinariano - no que Jean Hébrard 
cunhou como as “escrituras ordinárias“ -, aí incluídas as cartas entre o pintor Cândido Portinari (1903-1962) e sua irmã 19 
anos mais moça, Inês Portinari [Pinto de Carvalho] (1922). No conjunto epistolar, o que chamou atenção foi uma carta 
do pintor para sua irmã Inês, com papel timbrado da recém-fundada e efêmera Universidade do Distrito Federal (UDF), 
na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, onde desde julho de 1935 lecionava pintura mural e de cavalete no 
Instituto de Artes. Essa carta que compõe o epistolário do pintor permite vislumbrar o entrecruzamento de práticas de 
escrita e de leitura de uma jovem moradora de Brodósqui, no interior do Estado de São Paulo. Também, permite perceber 
como se desenvolviam as relações de gênero nas primeiras décadas do século XX e, consequentemente, os padrões de 
comportamento e os códigos de conduta impostos à uma adolescente interiorana no âmbito da cultura letrada. Algumas 
hipóteses devem ser levantadas: Quais os livros que Inês lia? Por que o pintor de Brodósqui manifestou preocupação com a 
leitura das obras de Machado de Assis? Ao que parece, o perigo estava na leitura de um romance por uma moça e no retiro 
da solidão, advém daí a sugestão do irmão, que adota a postura de um patriarca: “Você deve ler em voz alta para ella [sua 
irmã Pellegrina Portinari, Tata] também, mas antes pergunta ao pae ou ao Zé o livro que serve“.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, EPISTOLÁRIO, GÊNERO 

TÍTULO: ESCOLA, SEXUALIDADE E EXCLUSÃO: AS DIFERENÇAS EM DEBATE NOS SABERES EM 
EDUCAÇÃO
AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA SALUM MOREIRA, FABIO HENRIQUE GULO 
RESUMO: Esta pesquisa apresenta resultados parciais de investigação cujo objeto de estudo são discussões teóricas sobre 
sexualidade e suas relações com a educação escolar, presentes nas pesquisas em educação no Brasil. Objetiva-se compre-
ender quais são os principais temas e questões discutidos, bem como as diretrizes que apontam para o enfrentamento dos 
problemas destacados. Para isso, foram levantados os trabalhos de mestrado e doutorado, produzidos no período 2000 a 
2004, constantes na Base de Dados “Ariadne”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa EdGES, da Faculdade de Educação 
da USP. A base disponibilizou os resultados da pesquisa que visou atualizar, sistematizar e difundir o conhecimento produ-
zido, no período entre 1990 e 2005, sobre gênero, mulheres e sexualidade na interface com a educação formal. Segue-se a 
abordagem sócio-histórica e da linguagem de Bakhtin (1990) e os procedimentos metodológicos da “análise de conteúdo”, 
desenvolvidos por Bardin (1977). Os primeiros resultados, a serem apresentados nesta comunicação, originaram-se do 
mapeamento e análise dos títulos, resumos e palavras-chave das 123 pesquisas que foram selecionadas na Base Ariadne. 
Espera-se que, com esta pesquisa, possamos obter os seguintes resultados: 1) contribuir para a discussão sobre as relações 
entre textos, leituras e poder e 2) proporcionar subsídios para a problematização dos saberes em educação no que diz res-
peito ao modo como as diferenças são abordadas e os modelos fixos de identidade são questionados. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA, SEXUALIDADE, SABERES ACADÊMICOS 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 17
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: LEITURAS DAS PROFESSORAS: UMA TRAJETÓRIA DE TRADIÇõES ORAIS
AUTOR(ES): MARIA HELENA DA ROCHA BESNOSIK 
RESUMO: Este trabalho é um recorte de um estudo sobre a prática dos Círculos de Leitura realizadas com professoras 
que lecionam na zona rural de três municípios do interior da Bahia (Candeias, Santanopólis, Antonio Cardoso), cujo objeti-
vo consistia em aproximá-las da leitura do texto literário. Da observação e análise dos quarenta e dois encontros desenvol-
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vidos durante dois anos, resultaram descobertas relevantes para uma melhor compreensão da leitura das professoras. Com 
base no desenvolvimento do trabalho de leitura, foi possível reunir depoimentos orais das professoras, quando importantes 
dimensões de suas experiências de vida e de leitura foram se revelando: a infância, as histórias ouvidas, o aprendizado 
das primeiras letras, a leitura da Bíblia e dos folhetos de cordel. Essas experiências são acontecimentos que marcam suas 
histórias de leitura. O estudo revela que pessoas com diferentes histórias se encontram para falar de outras histórias, ainda 
que no encontro com o texto escrito as professoras deixem transparecer as marcas de suas experiências anteriores, quais 
sejam, as de leitoras de uma cultura que tem suas raízes na oralidade. O contato com as professoras que lecionam na zona 
rural proporcionou um conhecimento das trajetórias dessas leitoras, fazendo emergir leituras que se encontram às margens 
das leituras canônicas, ou seja, aquelas que compõem a tradição oral, inseridas nas práticas socioculturais. O aporte teórico 
utilizado para análise do material coletado encontra-se no campo da História Cultural e da leitura como uma prática social 
indo além dos aspectos cognitivos da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, TRADIÇÃO ORAL 

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA PARA OS PRIVADOS DE LIBERDADE: POSSIBILIDADES 
SÓCIOEDUCATIVAS NO MÉTODO APAC EM SÃO JOÃO DEL-REI/MG
AUTOR(ES): MARIA LUCIA MONTEIRO GUIMARAES 
RESUMO: As práticas desse Projeto visam o incentivo à leitura e escrita contextualizadas com temas de relevância so-
cial como recurso de práticas educativas que trabalhem o desenvolvimento da linguagem em demandas educativas que 
emergem em distintos ambientes, como naqueles em que se encontram os privados de liberdade e propiciam a construção 
de novas perspectivas pedagógicas que ultrapassam os muros da escola. Tem como metodologia a realização de oficinas 
pedagógicas por meio da utilização de diferentes suportes de leitura e narrativas de histórias literárias e populares articula-
dos com temas geradores de diálogos que atribuem ao trabalho de incentivo à leitura e escrita um valor social, buscando 
proporcionar o desenvolvimento da oralidade e escrita, da leitura e da análise e sistematização linguística, e a realização 
de atividades que procuram oferecer um momento lúdico, em que as tensões cotidianas se esvaem, proporcionando aos 
recuperandos a oportunidade de observar a vida em seus mais diversos ângulos, substancialmente os positivos. Suas ações 
se pautam na troca de conhecimentos onde, o educador desempenha a função articuladora da linguagem enquanto cons-
tituinte do homem que promove a relação consigo mesmo e com o outro. O incentivo à leitura e escrita articulado com 
práticas dialógicas oferecem diversos elementos que constituem percepções de mundo, costumes, práticas sociais e saberes 
que perfazem o campo das relações entre professores e alunos envolvidos numa experiência educativa que tem a formação 
do senso crítico e a afirmação de presenças como princípios pedagógicos. O trabalho com a leitura e escrita podem ser 
desenvolvidos de maneira a suscitar identificações com a realidade pessoal e social de atores do cenário educacional e for-
necer valiosos elementos geradores de diálogos, permitindo aos recuperandos conquista de sua auto-estima e valorização, 
facilitando sua re-inserção na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, LITERATURA, LINGUAGEM E CIDADANIA 

TÍTULO: O QUE NÃO LER PARA APRENDER A BEM LER. INTERDIÇõES E PRESCRIÇõES À 
LEITURA DE JOVENS RAPAZES E MOÇAS EM MANUAIS DE EDUCAÇÃO MORAL E SEXUAL NAS 
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX. 
AUTOR(ES): MARIA STEPHANOU 
RESUMO: Para além da educação escolarizada, as práticas de leitura disseminaram-se na sociedade brasileira na virada 
do século XIX para o século XX. Os livros postos à disposição para leitura alcançaram uma escala sem precedentes na 
história dos impressos e foram importantes disseminadores de ideários e estilos de vida, prescritos ou propostos aos indi-
víduos, institucionalmente ou na informalidade. Através desses livros foram produzidos e circularam variados conteúdos, 
notadamente aqueles relativos à moral, à sexualidade, ao civismo, à higiene, trabalho, religião, política. A leitura persistiu 
como objeto de atenção de moralistas, educadores, religiosos, políticos, governantes, médicos. Os perigos da leitura ou seus 
benefícios à formação do cidadão, de ambos os sexos, ocupam a produção discursiva de diferentes campos do social: das 
igrejas à vida íntima, por exemplo. O estudo, a partir dos aportes teóricos da história cultural, discute os movimentos, a um 
só tempo, de interdição e prescrição da leitura, em diferentes temporalidades dos séculos XIX e XX. Toma como objetos 
de análise quatro livros da coleção Self  and Sex Series, de autoria de Sylvannus Stall, que circularam no Brasil, em Portugal, 
EUA, Inglaterra, Canadá, entre outros países, nesse período. Os livros intitulam-se O que um menino deve saber, O que um 
rapaz deve saber, O que um jovem esposo deve saber, além do livro O que uma jovem esposa deve saber, co-autoria de Stall 
e Mary Wood-Allen. Procura demonstrar o processo de codificação de regras e padrões às práticas de leitura, informado 
por diferentes saberes e discursos que intentavam circunscrever as derivas do ato de ler e acentuar as influências sugestivas 
dos bons livros. Inspirando-se em Roger Chartier e Robert Darnton, o estudo indica que o vivido não está nunca anulado 
pelas normas que visam controlá-lo, pois não se pode confundir os textos com os gestos e pensamentos que ensejam. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, HISTÓRIA DA LEITURA, EDUCAÇÃO MORAL 

TÍTULO: O QUE OS REGISTROS DE CRIANÇAS [EM DIÁRIOS] NOS DIZEM SOBRE AS PRÁTICAS 
DE LEITURA
AUTOR(ES): MARIANA BORTOLAZZO 
RESUMO: Este trabalho é um recorte de um projeto de pesquisa que tem sua base material na produção de diários, 
escritos por crianças, em condição de produção concomitante e “paralela” às tarefas escolares. Os diários, documentos 
pouco estudados e valorizados no mundo contemporâneo (CUNHA, 2008), podem ser fontes de resgate da memória, 
de reconstrução histórica, de registros autobiográficos ou como um instrumento didático- pedagógico. É a partir desta 
característica que se desenvolve esta proposta de pesquisa: de como crianças, de 6 a 14 anos de idade, em um projeto de 
acompanhamento escolar, tecem considerações acerca do ato de escrever e de ler. O projeto de acompanhamento escolar 
é oferecido pela ONG ARTEVIDA, em Rio Claro-SP, a cerca e 20 crianças. Os diários, concebidos como um instrumento 
didático-pedagógico (MACHADO,1998), são produzidos pelas crianças em encontros semanais e em outros espaços. 
Neste trabalho, o foco está nos textos escritos das crianças e tem como objetivo levantar e analisar o que dizem sobre suas 
práticas de leitura: tanto a leitura de mundo quanto a leitura da palavra (FREIRE, 1993). Ao acatar a proposta de escrita 
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do diário, tendo explicitada a sua função de prática e de reflexão, as crianças têm um à mão um suporte, em que escrevem, 
e a elas abre-se um espaço de possibilidades para dizer sobre qualquer assunto de sua preferência: algum fato marcante da 
escola, do projeto, de casa, algum aprendizado novo e também de alguma leitura que tenham feito. Análises preliminares 
têm nos indiciado a presença de práticas disseminadas que estreitam relações entre uma leitura de mundo e a leitura da 
palavra, de modo a torná-las mais vivas. A leitura e a palavra.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DA LEITURA, PRÁTICAS DA ESCRITA, DIÁRIO 

TÍTULO: LEITURA E LEITORES. HISTÓRIAS DE LEITURAS E ESPAÇOS DE FORMAÇÃO 
AUTOR(ES): MARIANGELA POLACCHINI ZANELLA 
RESUMO: Este trabalho propõe discutir questões da leitura e formação de leitores, que emergem das histórias relatadas 
por participantes, em espaços constituídos de leitura compartilhada. Trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento 
e aqui apresento elementos de sua etapa exploratória. Temos como aporte os estudos de Vygotsky e Bakhtin no que se 
refere à multiplicidade de sentidos que a palavra alcança, entre o verbal e o extra verbal, e de Chartier que revela práticas 
de leitura e práticas culturais que, de certa forma, caracterizam o universo de leitores. Nesta etapa exploratória foram pro-
postos e ocorreram cinco encontros, tendo como cenário o Gabinete de Leitura localizado no município de Rio Claro/SP, 
envolvendo duas leitoras. Nesses espaços de leitura, caracterizados também pelo convite à leitura compartilhada, pesquisa-
dora e participantes leem textos e , em seguida, passam a discutí-lo. Estas conversas, que inicialmente tratam do texto em si, 
acabam convergendo para histórias de vida... e de leituras, revelando ações e práticas leitoras, múltiplos sentidos conferidos 
aos textos e atitudes formadoras de leitores. A análise do material obtido pretende contribuir com os estudos sobre práticas 
de leituras, focando-as em uma visão de práticas disseminadas que, de certa forma, caracterizam a atualidade, revelando a 
ação formadora de leitores e a apropriação que o leitor faz do texto.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESPAÇOS DE FORMAÇÃO, HISTÓRIAS DE LEITURAS 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 18
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Sala de Defesa, Bloco C, 2º andar

TÍTULO: GÊNERO, PRECONCEITO LINGUÍSTICO E EXCLUSÃO
AUTOR(ES): MARINA GAMA CUBAS DA SILVA 
RESUMO: Nesta comunicação pretendemos discutir os resultados da pesquisa de Iniciação Científica encerrada 
em julho de 2008. A pesquisa analisou os discursos produzidos por licenciandos do último ano de Pedagogia de 
uma universidade estadual paulista com o objetivo de examinar as representações (HALL, 1997) que esses alunos 
constroem das diferentes variedades da língua portuguesa e das identidades dos falantes dessas variedades. Após 
terem sido expostos a 03 diferentes falas espontâneas, gravadas em áudio, os sujeitos de pesquisa foram entrevis-
tados. A análise do corpus gerado por esses procedimentos revelou a existência de dois tipos de preconceito entre 
os sujeitos de pesquisa: o preconceito linguístico e o preconceito contra a mulher. Em relação à questão linguística, 
alguns poucos licenciandos entrevistados demonstraram ter alguma consciência do próprio preconceito, o que 
nos pareceu salutar, mas a maioria demonstrou nunca ter feito qualquer reflexão crítica sobre a questão, baseando 
suas respostas sobre a profissão, o grau de instrução, a capacidade de aprender etc. do falante no modo de falar. 
Dentro da pesquisa, o dado que mais nos surpreendeu foi a posição no mercado de trabalho em que a falante do 
sexo feminino foi alçada. Muitos dos licenciandos sugeriram que a falante tivesse como ocupação o “trabalho no 
lar”. Considerando que ela é a única mulher entre as três falas apresentadas, isso parece ser um indício de precon-
ceito contra a mulher. Apesar de existir um trabalho grande entre os professores e alunos do curso de Pedagogia 
da universidade em questão, os resultados deste estudo exploratório indicam que é preciso fazer investimentos 
maiores nos estudos de gênero e exclusão, bem como no que se refere à questão das diferenças linguísticas, de 
modo que os licenciandos possam aprender a respeitar tais diferenças e, em sua futura prática profissional, saber 
trabalhar com elas em suas salas de aula.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, PRECONCEITO LINGUÍSTICO, VARIDADES LINGUÍSTICA 

TÍTULO: A LEITURA COMO MEDIADORA DO TRABALHO NO COTIDIANO ESCOLAR
AUTOR(ES): MARISSOL PREZOTTO, CAROLINA RODRIGUES ENGE 
RESUMO: Trabalhar com as dificuldades das crianças é uma das funções da professora auxiliar na escola em que atuamos. 
Mas, como trabalhar com crianças que apresentam dificuldades, sem desestimulá-las e procurando deslocamentos em um 
curto período de tempo? Eis, então, que a leitura se faz presente em nossa trajetória como professoras auxiliares. Nesse sentido 
pretendemos apreender o cotidiano que vivenciamos. Ler nas entrelinhas e na ordem inversa dos acontecimentos faz com 
que o olhar e o trabalho ganhem dimensões diferentes, possibilitando uma aprendizagem mais significativa para as crianças e 
para nós mesmas, como sujeitos em constante processo de formação. Nessa busca de maneiras de fazer, fomos percebendo 
que a leitura é o ponto que entrelaça todo o trabalho realizado por nós em atendimento individual ou em pequenos grupos. 
A leitura permite aproximação com as crianças, onde a experiência do “outro” faz com que a sua seja ampliada, fecunda a 
imaginação e constrói sua identidade coletiva e individual. Quando mencionamos leitura, referimos-nos a diferentes tipos, seja 
de livros de literatura, de poesias, de imagens, de letras de música, de regras de jogos, de notícias de jornal ou revista infantil, 
de informações.... Nessas interações - sujeito cognoscente, sujeito mediador e objeto do conhecimento – o conhecimento vai 
se construindo e possibilitando a construção de uma prática social no cotidiano escolar . A leitura possibilita o momento da 
escrita que é uma atividade concreta que consiste em um espaço próprio, seja a folha em branco, a tela do computador ou até 
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mesmo um retalho de papel. No momento em que se registra, é possível ver a existência da organização das idéias e pensa-
mentos e, para o professor, o momento de reflexão para formalizar sua prática e atuar sobre ela.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICA SOCIAL, PROFESSOR 

TÍTULO: GOSTO PELA LEITURA E CIVILIDADES NA SÉRIE DE LEITURA GRADUADA PEDRINHO 
DE LOURENÇO FILHO (1950 – 1970).
AUTOR(ES): MARLENE NEVES FERNANDES 
RESUMO: Este texto integra a pesquisa Saberes impressos. Imagens de civilidade em textos escolares e não escolares: 
composição e circulação (décadas de 50 a 70 do século XX)* , que tem por intuito analisar como textos escolares disse-
minaram hábitos de civilidade - entendida como um esforço de codificação e controle dos comportamentos para conter 
as sensações e movimentos do corpo e da alma. O estudo centra-se na análise descritiva de textos escolares largamente 
utilizados nas escolas públicas brasileiras na referida data, intitulados de Série de Leitura Graduada Pedrinho, de autoria de 
Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970). A Série composta por cinco livros de leitura e uma cartilha, a saber: Pedri-
nho, Pedrinho e seus amigos, Aventuras de Pedrinho, Leituras de Pedrinho e Maria Clara, Pedrinho e o mundo e a cartilha 
Upa, cavalinho!. É neste material, especificamente no livro III – Aventuras de Pedrinho, tanto em seus textos como em 
suas imagens visuais que buscar-se-á analisar normas e valores que ditariam padrões de civilidade para o período e que, pela 
leitura, fora ou dentro da escola, educariam, disseminando novos hábitos de pensamento e de vida na educação, pautados 
em valores do progresso. *Pesquisa coordenada pela Profª Drª Maria Teresa Santos Cunha - Departamento História – Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, com apoio do CNPq - Edital Universal - 478925/2006-9.
PALAVRAS-CHAVE: CIVILIDADES, MANUAIS ESCOLARES, PRÁTICAS DE LEITURA 

TÍTULO: ALINHAVANDO A REDE: A PRÁTICA DE LEITURA ENTRE TEXTOS E LINHAS.
AUTOR(ES): MICHELLE MITTELSTEDT DEVIDES 
RESUMO: O objetivo desta comunicação é realizar uma abordagem sucinta da concepção de gênero que fundamentou 
o documento oficial adotado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no ano de 2008, nas Escolas Estaduais, 
especificamente nos documentos destinados ao ciclo II de Ensino Fundamental; e apontar as relações entre a prática de 
leitura na sala de aula e os gêneros do discurso recomendados pelas propostas. A prática de leitura inserida na escola deve 
ser considerada um desafio constante pelas circunstâncias efêmeras do mundo contemporâneo. Atualmente para desen-
volver ou induzir a leitura na sala de aula, deve-se ter a preocupação real de trabalhar com discursos direcionados para um 
determinado sujeito, inserido em uma comunidade, com aspectos culturais muito peculiares. Há a intenção de apontar 
algumas características referentes à prática de leitura, ressaltando sua importância como condição necessária ao processo 
histórico, social e cultural na formação do sujeito leitor, juntamente com a utilização de mecanismos adequados, tais como 
os gêneros do discurso, visto que podem ser considerados como instrumento de aprendizagem, através de circunstâncias 
que envolvam os atos de leitura, de acordo com Foucambert. Para tanto, a concepção de gênero de Bakhtin balizará este 
estudo, assim como as contribuições de Chartier, no que tange as práticas de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO DISCURSIVO, PRÁTICAS DE LEITURA, SALA DE AULA 

TÍTULO: DIFERENÇA E IDENTIDADE: COMO TRANSFORMAR O DISCURSO DA AUSÊNCIA EM 
DISCURSO DA PERTENÇA?
AUTOR(ES): MÔNICA ANDRÉA OLIVEIRA ALMEIDA, DEISEANE DE MOURA OLIVEIRA 
RESUMO: -“Então meu cabelo é feio?“ - perguntou a menina loirinha, chorando. -“Claro que não! O seu cabelo é bonito 
também“ - respondeu a menina negra, abraçando-a. -“Você não é assim, branca e loira!“ - exclamou a menina branca ao ver 
que a colega negra havia colado um adesivo da boneca Barbie no lugar da ilustração que deveria fazer sobre ela. As falas dessas 
crianças ilustram duas situações ocorridas em escolas públicas de educação básica, localizadas na cidade do Rio de Janeiro, em 
que questões relativas à diferença e à construção de identidades étnicas aparecem como eixo central. Um dos fatos relatados foi 
retirado do diário da professora que atua em uma turma do 3o ano de escolaridade e o outro do diário de campo da bolsista/
pesquisadora ao coletar dados para a pesquisa “O jogo, a brincadeira e a literatura infantil como contextos para a co-construção 
de identidade de gênero na escola“, desenvolvida pelo GPFORMADI - Grupo de Pesquisa Formação em Diálogo: Narrativas 
de professoras, currículos e culturas. A partir dos estudos sobre educação multi/intercultural, traremos algumas análises sobre 
a complexidade das relações entre escola e cultura(s), diferença, preconceito, discriminação, questões que têm sido silenciadas 
no espaço escolar e, mais especificamente, nas dinâmicas utilizadas pelos/as professores/as na sala de aula com os alunos e 
alunas de diferentes contextos socioculturais. Refletir sobre a perspectiva monocultural da escola e apresentar o pensamento 
multi/intercultural em educação como possibilidade para a construção de uma escola democrática e que dê conta da multipli-
cidade de universos culturais de seu alunado, é o principal objetivo desse texto.
PALAVRAS-CHAVE: DIFERENÇA, IDENTIDADE, EDUCAÇÃO MULTI/INTERCULTURAL 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 19
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio

TÍTULO: MEMÓRIAS DE LEITURAS: O VIVIDO, O RECORDADO E O EXCLUÍDO
AUTOR(ES): ORLINDA MARIA DE FÁTIMA CARRIJO MELO 
RESUMO: A busca da leitura e dos leitores na primeira cidade inventada no sertão do centro-oeste brasileiro, Goiânia, 
durante o período de 1937 a 1960, expressa as tensões provocadas pelo processo de descentralização política e econômica 
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que dominou este período, culminando na mudança da capital do Brasil para Brasília. Assim, Goiânia, antes de seu desenho 
urbanístico, foi criada por um discurso baseado nos paradigmas da modernidade, da cultura urbana e da ocidentalização, 
pretendendo apagar, entre outras coisas, diversas formas de leituras com seus múltiplos leitores, representados nesse discur-
so como hierarquicamente inferiores e sujeitos a uma tradição considerada não civilizada. A pesquisa, baseada nos estudos 
da história cultural aliados à metodologia de fontes orais, estuda a leitura numa relação dialética entre memória e exclusão 
a partir de uma entrevistada negra, moradora da cidade de Goiânia no período enfocado. A análise da contraposição dos 
espaços formais de leitura com os informais frequentados por essa leitora negra permite dar visibilidade a uma outra cidade, 
submersa na cidade inventada, cujos protagonistas são leitores de outras leituras que são excluídas e não reconhecidas como 
tais pelos cânones oficiais. Nesse contexto, os leitores produzem práticas e representações de leitura não só sobre a exclusão 
mas também sobre as várias formas de resistência ao discurso oficial.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MEMÓRIA, EXCLUSÃO 

TÍTULO: LEITURA DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS SURDAS: MAIS QUE UMA POSSIBILIDADE 
UMA BELÍSSIMA APRENDIZAGEM. 
AUTOR(ES): PATRICIA CONSTÂNCIO 
RESUMO: Esta comunicação tem sua origem no interesse de um Grupo de Acadêmicas do Curso de Pedagogia da 
Universidade Regional de Blumenau – FURB em ampliar o potencial docente, agregando à sua formação a prática de ler/
ofertar aos alunos com deficiência auditiva a leitura de obras literárias infantis disponíveis no mercado editorial, interesse 
gerado e despertado pela oportunidade de ter uma colega acadêmica surda em sala de aula e com isso, além de estreitar os 
processos de comunicação com a acadêmica, apropriar-se da língua brasileira de sinais – LIBRAS, poder inserir nos estágios 
acadêmicos do curso uma fração da carga horária com alunos surdos. Este trabalho possibilitou às acadêmicas um estudo 
da literatura, adaptação de textos literários para a escrita dentro da cultura dos surdos e a transformação destes textos em 
sinais para possibilitar a oferta às crianças surdas. Desta maneira, a pesquisa iniciou-se numa consulta dos acervos infantis 
disponíveis com texto de narrativas simples que considerasse o repertório de linguagem das acadêmicas. Foi necessário a 
instalação de um seminário interno nas aulas de prática de ensino com o propósito de garantir uma prévia de oferta em 
que a acadêmica surda pudesse qualificar o processo de oferta do livro. Por fim, o agendamento do acadêmico junto a uma 
instituição educacional alternativa que dispõe de alunos surdos regularmente matriculados. Sendo assim, o que esta comu-
nicação se propõe é: apresentar processos diferenciados que garantam trabalhos acadêmicos voltados a educação inclusiva, 
garantir às crianças o acesso a leitura e recepção de textos literários infantis disponíveis no mercado editorial e, fundamen-
talmente, estudar formas de adaptação de linguagens, neste caso em LIBRAS, de oferta de textos literários.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, INCLUSÃO 

TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES FEMININAS POR MEIO DA LITERATURA: O CASO 
DA COLEÇÃO CLÁSSICOS HISTÓRICOS
AUTOR(ES): PATRÍCIA APARECIDA DO AMPARO 
RESUMO: Esta comunicação é parte do projeto de mestrado “Sonhando acordada: um estudo sobre as práticas de lei-
tura da coleção Clássicos Históricos”. A coleção Clássicos Históricos, fonte de nossa pesquisa, é composta por romances 
sentimentais, comercializados em bancas de jornal. Estes romances são traduções publicadas, originalmente, nos Estados 
Unidos e têm enredos ambientados na Europa, durante o século XIX. A principal hipótese do projeto se refere à idéia de 
que os romances sentimentais concorrem para a formação de identidades e sensibilidades femininas em suas leitoras, por 
meio das representações sociais femininas, masculinas, entre outras, que difundem. Para verificar a hipótese, realizamos 
três entrevistas semi-estruturadas com leitoras de romances sentimentais; e analisamos os depoimentos que elas deixam 
em sites de relacionamentos e blogs no espaço virtual. Dessa maneira, temos mapeado as práticas de leitura realizadas 
por essas mulheres e entendido como estas dão sentidos e significados para a leitura, constituindo identidades femininas 
(CHARTIER, 1991; CERTEAU, 1994). As falas das leitoras indicam que estas entram em contato com os livros por meio 
de mulheres mais velhas já conhecidas, passando a efetuar uma leitura conjunta, trocando impressões entre si. Ao mesmo 
tempo, ao levarem a leitura pela vida, criam sentidos pessoais para ela. Vê-se, assim, que a leitura de romances sentimentais 
possibilita a criação de identidades de grupo, na medida em que esta prática é compartilhada, e identidades individuais, 
pois ela tem imbricações com a vida de cada leitora. Outra faceta da construção desta identidade se refere ao fato de que o 
romance sentimental é uma leitura considerada inferior, por isso, as leitoras têm que lidar com a tensão de criar suas identi-
dades associadas a uma leitura socialmente desvalorizada, que segue uma lógica de mercado (SODRÉ, 1988).
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO, IDENTIDADE 

TÍTULO: MULHERES, LEITORAS DE ROMANCE
AUTOR(ES): PAULA VIRGÍNIA DE ALMEIDA ROCHETTI 
RESUMO: Vários estudos vêm sendo feitos a fim de investigar a relação que as mulheres têm com o romance. Alguns 
buscam as memórias da leitura feminina, outros trazem a imagem da mulher leitora presente no interior do próprio roman-
ce, outros ainda, investigam as estratégias de promoção da leitura de romance voltadas ao público feminino. Porém, poucos 
pesquisam como estas leituras se dão, nos dias de hoje. Os modos como se inserem na vida cotidiana das mulheres. Os 
sentidos que elas lhes dão e às sua histórias. Como tais colocações se cruzam com nosso contexto de vida contemporânea. 
Esta comunicação apresenta parte de uma pesquisa de Mestrado, que está em andamento na Faculdade de Educação da 
Unicamp, no grupo de Alfabetização, Leitura e Escrita (ALLE), e fala da busca por relatos de leitoras reais, atuais. Apre-
senta um grupo de mulheres, leitoras de romance, que freqüenta uma Locadora de Livros situada na cidade de Campinas, 
SP. É a continuação de um trabalho de Iniciação Científica, que investigou o espaço da locadora e seus leitores, chegando 
a descoberta de que grande parte dos leitores que freqüentavam a locadora eram mulheres de meia idade e que seu gênero 
predileto era o romance. Esta nova pesquisa procura então, conhecer e compreender, pelo ângulo dessas leitoras, as carac-
terísticas deste espaço, em suas especificidades ou não, em sua dinâmica de funcionamento de locação de livros; das práticas 
que ali ocorrem, das formas de mediação que ali se configuram, trazendo as falas e os gestos de um grupo de mulheres que 
freqüenta a locadora e lê romances.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, MULHER, ROMANCE 
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TÍTULO: A LEITURA DA MÚSICA E A PESSOA IDOSA: AVENTURA SONORA PARA A VIDA
AUTOR(ES): PEDRO LODOVICI NETO 
RESUMO: “O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas...mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.” É 
assim que a grande alma musical de Guimarães Rosa se manifesta em Grande Sertão e Veredas, dizendo como ninguém do 
essencial da vida humana: a capacidade de uma pessoa de, a qualquer tempo, poder encontrar seu lugar na sociedade. Vida 
humana que, se se aventurar pela leitura da música - assim evidenciam os resultados desta pesquisa antropológico-geronto-
lógica da música - seguramente se manterá resiliente diante das desventuras da vida, não se deixando afetar subjetivamente 
nem pelas marcas que lhe são impressas no decorrer do tempo. Para uma leitura ideologicamente adequada das relações 
do homem com a música, primeiramente foi preciso saber das modalidades de leitura tradicionalmente feitas da música. A 
partir daí, as perguntas a que buscamos resposta em pesquisa empírica: o que de diferencial ou de misterioso tem a música 
em termos de efeitos de sentido benéficos aos interlocutores, e que podemos recuperar da leitura da música pelos idosos 
e/ou junto aos idosos? Que nos dizem as falas desses musicistas-idosos da capital paulistana, entrevistados e filmados em 
documentário, que fazem dela um uso profissional no mercado, e/ou amador e/ou de lazer? 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DA MÚSICA, PESSOA IDOSA, MÚSICA NA VELHICE 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 20
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Biblioteca Central da Unicamp - BC  - SALA: Auditorio

TÍTULO: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE DISCURSO PRESENTES EM “SANTINHOS 
POLÍTICOS”
AUTOR(ES): PRISCILA LOPES VIANA 
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar como se dá a articulação entre os tipos de discurso presentes em qua-
tro exemplares do gênero textual “santinho político”. Para isso, utilizamos o aparato teórico-metodológico de Bronckart 
(1999), que admite duas modalidades gerais de articulação entre tipos de discurso presentes em um mesmo texto. Uma 
delas é a “articulação por encaixamento”, pela qual os tipos de discurso permanecem delimitados e ordenados, ou seja, 
observa-se que há diversas marcas linguísticas explicitando a relação de subordinação de um tipo ao outro predominante. 
A outra modalidade é a “articulação por fusão”, pela qual os tipos de discurso associam-se uns aos outros, em modalidades 
variáveis. A análise das operações constitutivas dos mundos discursivos demonstra que os textos dos “santinhos” (1) e 
(2) criam tanto o mundo discursivo “Mundo do Expor autônomo” bem como o “Mundo do Narrar autônomo”, o que 
nos sugere textos constituídos pela fusão entre o “discurso teórico” e a “narração”. Percebe-se que, ao mesmo tempo em 
que há segmentos expondo detalhes sobre situações que envolvem as vidas profissionais e/ou pessoais dos candidatos, 
há abordagens de acontecimentos que recobram seus passados. Linguisticamente, essa fusão pode ser percebida, por 
exemplo, pelas marcas entrecruzadas de subsistemas de tempos da narração com organizadores textuais de valor lógico-
argumentativo próprios do discurso teórico. Em relação aos “santinhos” (3) e (4) constatou-se que apresentam, sobretudo, 
o tipo discurso interativo. Contudo, estão presentes, também, segmentos que criam um mundo do narrar, isto é, segmentos 
do tipo relato interativo. Vale salientar que, sendo o gênero “santinho político” pertencente à modalidade escrita, esses dois 
tipos de discurso, por serem primordialmente da modalidade oral, são concebidos – por Bronckart (1999) – em textos 
escritos como “secundários” ou “monologados”. Assim, verifica-se que os “santinhos” supracitados trazem segmentos de 
relatos interativos secundários encaixados no discurso interativo secundário.
PALAVRAS-CHAVE: SANTINHO POLÍTICO, INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO, TIPO DE DISCURSO 

TÍTULO: PARA UM OLHAR FEMININO DA HISTÓRIA: O CASO DE A MULHER QUE ESCREVEU A 
BÍBLIA DE MOACYR SCLIAR
AUTOR(ES): RAFAELLA BERTO PUCCA 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o romance A mulher que escreveu a Bíblia, de Moacyr Scliar, a partir da 
perspectiva de revisão histórica pretendida pela obra, que reconta sob uma outra visão (o olhar feminino) episódios do 
primeiro texto canônico: A Sagrada Escritura. Para tanto, o enfoque estará no olhar da narradora e protagonista, ou seja, 
o olhar ex-cêntrico defendido por Linda Hutcheon (o das margens, fora dos centros produtores de sentido), tentando 
mostrar que ao dar a voz a uma mulher para narrar a trajetória da humanidade, pautando-se na versão bíblica, o escritor 
gaúcho nos mostra que a posição do discurso é uma questão de perspectiva, e não um dado natural, conforme propõe a 
historigrafia tradicional. Percebemos, portanto, que ao criar tal inversão, desconstruindo um discurso tipicamente patriarcal 
para retomá-lo a partir do olhar feminino, o autor de Sonhos Tropicais apresenta uma reflexão sobre como tem sido com-
posta a nossa História (ou nossa historiografia), isto é, elaborada de maneira excludente e unilateral, pautada unicamente na 
versão dos vencedores (ou heróis) na disputa pelo poder da palavra, ou seja, trata-se apenas da versão do homem (e nunca 
da mulher), sendo este branco (e não de outra etnia) e ocidental.
PALAVRAS-CHAVE: RELEITURA HISTÓRICA, LITERATURA CONTEMPORÂNEA, OLHAR EX-CÊNTRICO 

TÍTULO: ALTERNATIVAS APRESENTADAS PELOS PROFESSORES PARA O TRABALHO COM A 
LEITURA EM SALA DE AULA
AUTOR(ES): RAQUEL MONTEIRO DA SILVA FREITAS 
RESUMO: Essa comunicação objetiva apresentar dados relacionados ao plano de trabalho Práticas de leitura de professor 
que está inserido no projeto Práticas escolares de leitura e discursos sobre a leitura, coordenada pela Professora Doutora 
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Maria Ester Viera de Sousa. Especificamente, temos como sujeito o professor de escolas públicas e privadas da cidade de 
João Pessoa - PB, investigando o que ele diz sobre a leitura, do ponto de vista de suas práticas de leitura e de sua atuação 
como formador de leitor. Nosso objetivo específico neste trabalho é apresentar, através de dados quantitativos e qualita-
tivos, as alternativas apresentadas pelos professores para o trabalho com a leitura em sala de aula. Pretendemos discutir as 
atividades que os professores dizem realizar em sala de aula, sobretudo, quando reconhecem as dificuldades de seus alunos 
em relação à leitura. Em geral afirmam que os alunos não lêem, apresentam problemas de compreensão textual, muitas 
vezes apenas decodificando o texto. Nesse sentido, afirmam que têm de procurar alternativas para melhorar o processo de 
leitura e interpretação dos textos. De maneira geral, podemos constatar que há uma quantidade significativa de alternativas 
apresentadas pelos professores para se trabalhar a leitura em sala de aula para dar conta das dificuldades encontradas. Essas 
alternativas de trabalho apresentadas pelos professores serão nosso objetivo de investigação nessa comunicação, partindo 
da compreensão de que a leitura é um processo gradativo que carrega consigo degraus a serem alcançados e que oferece ao 
leitor a oportunidade de ir além cada vez que lê. Para isso, é papel do professor e da escola, como instituição, incentivar seus 
alunos, através de atividades que os auxiliem e os encaminhem de forma gradativa a alcançar o patamar almejado.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PROFESSOR, ATIVIDADES DE LEITURA EM SALA DE AULA. 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL
AUTOR(ES): REBECCA TAVARES DE MELO TOSCANO DE BRITO 
RESUMO: Nos dias atuais a prática da leitura está se tornando cada vez mais rara entre os educandos, o que favorece fracos 
desenvolvimento e desempenho na produção textual. Nas escolas, na maioria das vezes, a produção textual está sendo feita de for-
ma mecânica, como treinamento da escrita. Dessa forma o produtor (aluno) acaba escrevendo um texto incoerente e superficial. 
Assim, podemos perceber que, através da prática da leitura, o aluno torna-se capaz de conhecer novas palavras e aprender novas 
estruturas gramaticais, aperfeiçoando sua escrita. É de grande importância ressaltar também que é necessário haver um compro-
metimento não só por parte da Escola (professores), mas também um incentivo familiar, para que os alunos percebam que a 
leitura é o alicerce da interação da palavra com o mundo. A respeito dessa afirmação, Freire (1996) diz que a leitura de mundo an-
tecede a leitura da palavra, e que a leitura desta implica na continuidade da leitura daquele, isto é, da leitura de mundo. Desse modo, 
vemos o quanto a leitura é importante na formação de cidadãos (leitores) críticos, tornando-os capazes, ainda, de compreender os 
acontecimentos do mundo que os cercam. Logo, nosso objetivo é fazer uma reflexão teórica sobre a importância da leitura para a 
produção textual, enfatizando que o educador e o educando devem caminhar juntos e ter consciência de que a prática da leitura irá 
favorecer uma melhor produção da escrita. A partir do exposto, se faz necessário um trabalho mais comprometido, por parte da 
comunidade escolar, no que tange a iniciação à leitura, pois só a partir desta o indivíduo adquire uma bagagem de conhecimento 
pleno para ampliar sua visão de mundo, assim, teremos textos produzidos com mais conteúdo, clareza e criticidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, ENSINO 

TÍTULO: “NEGUINHO” E “NEGADINHA”: CONSIDERAÇõES SOBRE A NEUTRALIDADE DO 
DIZER
AUTOR(ES): REGINA CÉLIA DE CARVALHO PASCHOAL LIMA 
RESUMO: Este trabalho, que faz parte do projeto “Perambulantes: exclusão e resistência”, por mim coordenado na UNI-
FEOB, e que se inscreve no projeto “Projeto: Vozes (in)fames: exclusão e resistência”, coordenado pela profa. Maria José 
Coracini, na UNICAMP, tem por objetivo tecer considerações a respeito das palavras “neguinho” e “negadinha”, utilizadas 
em dois acontecimentos discursivos distanciados no tempo, mas próximos quanto aos efeitos de sentido provocados em 
enunciatários dessas situações de interlocução. Sustentando-se em conceitos advindos da Análise de Discurso de origem 
franco-brasileira em sua intersecção com os campos das Ciências Sociais e da Psicanálise, busca compreender como a 
historicidade dos sentidos, que constituem a memória discursiva desses dois termos, evidencia um ato político que, advin-
do de uma pressuposta reorganização da sociedade brasileira, interfere diretamente nos modos de dizer e de interpretar, 
uma vez que, como lembra Pêcheux (O discurso: estrutura ou acontecimento?): “só por sua existência, todo discurso é o 
índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo 
tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo 
modo atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço.“ A discussões a serem tecidas nesta 
comunicação procuram responder a duas questões: 1-poder-se-ia afirmar que o discurso não é neutro, mas a língua sim? 
2-nesse embate entre o simbólico e o político, estaria havendo uma inversão nos lugares tradicionais de poder em que 
grupos sociais menos prestigiados, como é o caso do negro no Brasil, objetivariam silenciar alguns termos considerados 
preconceituosos ou ofensivos por/a eles?
PALAVRAS-CHAVE: NEGRO, SILENCIAMENTO, NEUTRALIDADE 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 21
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: REPRESENTAÇõES DA LEITURA FEMININA NO DISCURSO DOS JORNAIS: O CASO DE 
PELOTAS-RS NO FINAL DO SÉCULO XIX
AUTOR(ES): RENATA BRAZ GONÇALVES 
RESUMO: O presente texto apresenta alguns resultados da pesquisa em desenvolvimento que tem por objetivo iden-
tificar representações da leitura feminina nos discursos difundidos nos jornais diários que eram produzidos na cidade de 
Pelotas – RS no final do século XIX. No final do século XIX já haviam sido produzidos cerca de 115 títulos de jornais em 
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Pelotas, alguns com vida efêmera, outros apenas com edição especial, e vários com circulação regular quinzenal, semanal 
ou diária por muitos anos. De acordo com Loner (1998), os jornais do século XIX existiam em quantidade extremamente 
significativa para “uma cidade que, no início da República, possuía cerca de 25.000 habitantes apenas em sua zona urbana, 
sendo que 34% desses eram analfabetos, descontados os menores de oito anos”. A partir do conceito de representação de 
Roger Chartier (1990) e buscando abordar a materialidade do suporte, do texto e alguns aspectos da apropriação de leitura 
foram analisados exemplares de 28 títulos de jornais (noticiosos, comerciais, literários, humorísticos etc.) publicados entre 
1875 e 1900, que estão disponíveis no acervo do Museu da Bibliotheca Pública Pelotense. A partir da Análise dos jornais 
verificou-se a existência de textos literários direcionados às mulheres, como é o caso da seção “Folhetim”, e de notícias, 
anúncios e editoriais que tratavam de questões relacionadas à educação feminina, sobre o papel da mulher na sociedade e 
críticas literárias que direcionavam as obras ora para homens, ora para mulheres. Foi identificada a publicação de textos de 
escritoras famosas na Europa e também de escritoras locais menos conhecidas. Constatou-se ainda, a publicação de cartas 
de leitoras ao jornal constituindo indícios de como poderia ser a apropriação da leitura dos periódicos. Os achados dessa 
pesquisa nos ajudam a conhecer as diferenças entre ser leitor e leitora no século dezenove e nos fazem refletir sobre essa 
condição na atualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; , HISTÓRIA DA LEITURA; , GÊNERO. 

TÍTULO: “A POÉTICA DO JONGO: RESISTÊNCIA NEGRA E CELEBRAÇÃO DA VIDA.
AUTOR(ES): RENATO DE ALCANTARA 
RESUMO: Nessa pesquisa, pretendemos apresentar a permanência e atualidade de uma manifestação cultural tão antiga, 
baseada na simples e arguta leitura de tudo aquilo está disposto no mundo: o Jongo. Originário dos batuques e danças de 
rodas da tradição Bantu, apresenta-se como dança comunitária de origem rural que remonta à época da escravidão. Pesqui-
sadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registram, em 2004, cerca de 15 comunidades jongueiras 
nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro 
Sabemos, através de suas frases poéticas, chamadas de pontos ou jongos, que os negros tiveram que pôr em prática suas ha-
bilidades de dizer de modo indireto e cifrado. Através de metáforas percebidas por seus iguais, os antepassados e as forças 
metafísicas eram reverenciados; a dura vida no eito era rememorada; fugas ou encontros combinados. As múltiplas e move-
diças posições sociais eram percebidas e cantadas, geralmente de modo irônico. Dessa forma, o Jongo é expressão cultural 
complexa, que transita no campo do sagrado e do profano. É uma instituição social na medida em que o conceito abrange, 
simultaneamente, a prática divinatória, dança, canto, canções, melodia, instrumentos, o momento da confraternização e o 
grupo social dos jongueiros. Se na diáspora a posse da terra é vedada, os cativos constroem, tomam posse e defendem o 
terreiro, espaço de chão batido enfrente às senzalas, onde se canta e dança. Nele se difunde e são recriados conhecimentos, 
concepções filosóficas e estéticas, formas alimentares, música, dança: um patrimônio de mitos, lendas, refrões, em constan-
te recriação, pois são respostas às demandas da realidade vivenciada por negros reunidos no cativeiro. É pólo irradiador de 
complexo sistema cultural no qual as manifestações orais, histórias sagradas, contos, adivinhas, lendas, expressões do canto, 
todos em constante recriação. Sua permanência mostra a teimosia de pessoas que lutam pela sobrevivência, sem deixar de 
sorrir ou celebrar a dádiva da existência.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E LITERATURA, JONGO, COLTURA NEGRA 

TÍTULO: A DIVERSIDADE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ENSINO DA LEITURA NO ÂMBITO 
JUVENIL.
AUTOR(ES): RILMARA ROSY LIMA 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo uma proposta pedagógica visando a auxiliar o professor no trabalho com 
produção de textos junto a alunos do ensino fundamental dos ciclos III e IV, a partir do ponto de vista da teoria do sujeito 
e linguagens apoiados na teoria sócio-histórica de Vygotsky, nas noções de dialogia e polifonia de Bakhtin e autores a eles 
relacionados e da didática. O interesse pelo tema se prende, por um lado, à oportunidade de se fornecerem ao professor se-
cundário subsídio para sua prática didática e, por outro lado, à de se analisarem as possibilidades de aplicação da teoria. Para 
verificar a adequação, ou não, do instrumental teórico à prática pretendida, desenvolvemos preliminarmente um trabalho 
com produção escrita junto a alunos do III e IV ciclos do ensino fundamental. A escolha do sujeito foi intencional, pois era 
nosso objetivo verificar se a nossa proposta poderia adequar-se a alunos de pouca escolaridade e de nível sócio-econômico 
não privilegiado.Os dado obtido na experiência em sala de aula, somados às reflexões teóricas sobre as variáveis interve-
nientes no processo de aquisição da modalidade escrita, forneceram-nos base para a proposta de intervenção pedagógica 
que configura o nosso objetivo central. Trata-se de oferecer ao professor fundamentação teórica, além de, evidentemente, 
detalhamento prático, que lhe possibilite a compreensão do texto como produto de várias injunções, em níveis diversos. 
Desvendar a construção do texto, por meio das estruturas narrativo-discursivas a ele subjacentes, possibilita ao professor 
condições de auxiliar eficientemente o aluno na sua árdua tarefa de se tornar um leitor competente e, num segundo mo-
mento, um redator igualmente capaz, para enfrentar os desafios de uma sociedade exigente e seletiva.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, LEITURA, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: PROFICIÊNCIA EM LEITURA: APRENDE-SE A SER UM LEITOR COMPETENTE?
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA SANTOS ALMEIDA 
RESUMO: Ler para entender. Ler para aprender. Ler para verificar o que aprendeu. Ler para se distrair. Enfim, conside-
rando que a leitura é uma prática que ocorre a partir da interação entre texto e leitor, que tipo de leitura é preciso ensinar, 
ou que as crianças do Ensino Fundamental I precisam “treinar” para que realmente cheguem à competência leitora? Como 
orientá-las? Ensinam-se estratégias? Que práticas devem ser orientadas para que se motivem as crianças para a autonomia 
competente em leitura? É em busca de caminhos e alternativas para essas questões que esta comunicação visa a conhecer 
mais profundamente os níveis de leitura a que chegam as crianças leitoras e que estratégias usam quando leem, consideran-
do KLEIMAN (1989), NASPOLINI (1996), e JOLIBERT (1998). SOLÉ (1994). A título de pesquisa serão empregadas 
questões de interpretação e compreensão leitora que abordam cinco níveis de competência, segundo NÓBREGA (2008), 
tendo como matriz, o projeto Leitores em Rede que tem como referência, as seguintes competências de leitura do PISA: 1. 
Compreensão global; 2. Recuperação de informações;3. Compreensão (relações e inferências);4. Reflexão sobre o plano do 
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conteúdo e 5. Reflexão sobre o plano da expressão. A expectativa é que esta pesquisa permita conhecer o nível de leitura 
desses leitores, a fim de compreender como se tornam leitores proficientes.
PALAVRAS-CHAVE: COMPETÊNCIA LEITORA, ESTRATÉGIAS DE LEITURA, NÍVEIS DE LEITURA 

TÍTULO: ENCONTROS E CONFRONTOS DA DIFERENÇA NO ESPAÇO ESCOLAR – A 
PRÁTICA COMO ALIADA NA REFLEXÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES-
PESQUISADORES
AUTOR(ES): ROBERTA SALES LACÊ ROSÁRIO 
RESUMO: Vivenciando o espaço escolar como um espaço multi/intercultural (Candau, 2006), um lugar de diálogo e 
interlocução de diferentes modos de ser, pensar e agir dos atores escolares, o que inclui docentes, discentes e outros agentes 
envolvidos no processo ensino-aprendizagem, proponho uma reflexão acerca das questões relacionadas às diferenças que 
docentes enfrentam no cotidiano escolar e que suscitam diferentes questionamentos sobre a sua própria prática pedagó-
gica. No interior da pesquisa “Constituir saberes didáticos para lidar com a diferença na escola – operando com a noção 
de jurisprudência pedagógica”, desenvolvida pelo “Grupo de Pesquisa Formação em Diálogo: Narrativas de Professoras, 
Currículo e Culturas” – GPFORMADI, detenho-me às situações de produção e reprodução das relações de poder presen-
tes no currículo da escola. Relações essas que anunciam uma violência simbólica, ou um poder que chega a impor signifi-
cações e ao impô-las como legítimas, simula as relações de força que estão na base de sua força. (Cf. Bourdieu e Passeron, 
1975: 19). Percebemos o currículo escolar como um “lugar” de diferentes práticas pedagógicas, constituído de diferentes 
“narrativas explícitas ou implícitas que corporificam noções particulares sobre conhecimento” (Da Silva, 2005:195). Nesta 
comunicação, direciono o meu olhar para as questões relacionadas ao meu próprio processo de formação e constituição 
como professora-pesquisadora frente aos desafios postos pela dinâmica dos relacionamentos no cotidiano escolar, consi-
derando a vivência de campo proporcionada pelo estágio voluntário de pesquisa numa escola pública localizada na zona 
norte do Rio de Janeiro. A partir da experiência vivida, defendo a pertinência da prática de pesquisa na formação inicial e 
continuada de professoras. 
PALAVRAS-CHAVE: COTIDIANO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA, VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 22
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Faculdade de Educação - FE - SALA: Salão Nobre

TÍTULO: MARIA E A CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE HUMANA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS BÍBLICOS E SUAS IMPLICAÇõES PARA A IDENTIDADE SEXUAL 
E DE GÊNERO
AUTOR(ES): RODRIGO AUGUSTO DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho analisa a construção da “santidade“ e da “virgindade“ de Maria, a partir dos textos bíbli-
cos, como um elemento repressor da sexualidade humana, particularmente feminina. Ao tomar os textos bíblicos como 
produção cultural, esse estudo procura se concentrar na Bíblia como literatura, considerando os aspectos socio-culturais e 
religiosos que originam o texto sagrado. A interpretação dos textos bíblicos sobre Maria teve um impacto significativo na 
construção da sexualidade humana na civilização ocidental de matriz judaico-cristã. Maria foi apresentada pela cristandade 
como modelo para a “mulher cristã“. Esse ideal de mulher legitimou uma repressão da sexualidade feminina, levando a 
uma submissão da mulher ao homem, uma vez que, uma idéia de feminino estabele relação com a concepção que se tem 
de masculino. Os textos bíblicos tem a marca do machismo e do patriarcalismo das civilizações da antiguidade, sobretudo 
no Oriente Médio. É possível também perceber a heterogeneidade dos textos bíblicos, mesmo em um campo semântico 
influenciado pela cultura patriarcal. Nota-se a construção de algumas mulheres como personagens da Bíblia que estão 
em uma atitude de ruptura com o machismo e androcentrismo que caracterizam os textos bíblicos. Esse estudo procura 
analisar qual o lugar de Maria nos textos bíblicos. Maria, como personagem bíblica, se insere no contexto das mulheres de 
ruptura com a ordem patriarcal ou está em sintonia com a mentalidade vigente da cultura machista? Como realizar uma 
nova interpretação bíblica da figura de Maria considerando a emancipação da mulher e a contribuição dos estudos de 
gênero? São essas questões que o presente trabalho pretende responder.
PALAVRAS-CHAVE: ESTUDOS DA RELIGIÃO, INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS SAGRADOS, SEXUALIDADE 

TÍTULO: IDENTIDADES E MULTICULTURALISMO EM TEXTOS E ATIVIDADES DE LEITURA EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS
AUTOR(ES): ROGÉRIO CASANOVAS TILIO 
RESUMO: Dando continuidade a minha pesquisa de doutorado (TILIO, 2006), na qual investiguei como o discurso dos 
livros didáticos para o ensino de inglês como língua estrangeira pode influenciar na construção de identidades dos alunos, 
este trabalho pretende, a partir do mesmo corpus, investigar as mesmas questões nas atividades de leitura dos mesmos 
livros. A discussão de questões identitárias foi proposta a partir de três eixos, que tomaram como base os princípios da 
Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2003): a análise dos tópicos 
e contextos culturais abordados (metafunção ideacional), a voz dada aos alunos através das atividades propostas (metafun-
ção interpessoal) e a organização do material didático (metafunção textual). A análise segue também os pressupostos da 
Análise Crítica do Discurso (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001), do multiculturalismo 
(CANDAU, 2008), e situa os livros didáticos sociohistoricamente na contemporaneidade (BAUMAN, 1999, 2003; FRID-
MAN, 2000; HALL, 1992), além de considerar as implicações pedagógico-sociais trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (BRASIL, 1998, 1999, 2002) e pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), com enfoque nas 
questçoes de inclusão social (MOITA LOPES, 2003). O corpus é composto por doze livros didáticos de seis séries didáti-
cas, considerando-se o livro iniciante e o livro intermediário de cada série. Foram escolhidas séries didáticas com diferentas 
objetivos comunicativos, diferentes públicos-alvo, diferentes filiações de inglês (americano, britânico) e diferentes contextos 
de uso, tanto micro (escola, instituto de idomas), quanto macro (mercado brasileiro, mercado internacional). Enquanto a 
pesquisa original focalizou os livros por inteiro, este trabalho ocupa-se especificamente das atividades de leitura e atividades 
com textos. Mais do que um recorte do trabalho original, trata-se de uma expansão daquele, pois um enfoque mais micro 
permitirá um olhar mais cuidadoso sobre uma determinada questão: o ensino de leitura e o tratamento de textos nestes 
livros didáticos.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, IDENTIDADE, TEXTO 

TÍTULO: O CORPO REMEMORADO - SENTIDOS DA CORPOREIDADE DA PROFESSORA NAS 
LEMBRANÇAS DE EX-ALUNAS.
AUTOR(ES): ROSELI APARECIDA CAÇÃO FONTANA 
RESUMO: Situado nas interfaces da história cultural, da antropologia, dos estudos da linguagem e da psicologia, o presen-
te trabalho inscreve-se entre aqueles que, interessados em compreender os processos de escolarização em passado recente, 
elegem a História Oral como uma possibilidade de captar a experiência efetiva dos sujeitos que deles participaram, buscan-
do em seus relatos e memórias, elementos que permitam questionar a naturalzação dos sentidos atribuídos a tais processos. 
O “corpo que ensina“, nele abordado, passou a despertar minha atenção no trabalho de formação continuada com profes-
sores, por sua recorrente emergência nos relatos dos tempos de escola. Silenciados em grande parte dos estudos sobre o en-
sino e suas práticas, os corpos das professoras, em sua gestualidade, posturas, movimentos e vestimentas, sobrepunham-se, 
naqueles relatos, à lembrança dos conteúdos e habilidades escolares deliberadamente ensinados por elas. Referidos como 
corpos reais, que respiravam, tinham cheiro, eram acessíveis ao aluno ou distantes dele, aceitavam ou opunham-se às regras 
de contenção, os corpos docentes rememorados levaram-me a indagar sobre o que teriam ensinado às jovens alunas, de 
modo a serem lembrados trinta a quarenta anos depois de suas experiências escolares. Para tanto, selecionei no conjunto 
de relatos orais obtidos durante encontros de formação, aqueles vividos nas décadas de 60 e de 70 do século passado, em 
escolas públicas de São Paulo, procurando neles apreender indicadores dos sentidos de que a corporeidade, tal qual vivida 
por aquelas professoras no desempenho de suas atividades docentes, se revestiu nas memórias de suas alunas; das formas 
de sociabilidade que tais comportamentos corporais instauraram na dinâmica da vida escolar e dos problemas e valores de 
que os gestos e posturas daquelas professoras foram portadores para as crianças e jovens a quem ensinaram.
PALAVRAS-CHAVE: CORPOREIDADE, MEMÓRIA, LINGUAGEM 

TÍTULO: PRÁTICA DE LEITURA DE GÊNEROS MULTIMODAIS: CONCEPÇõES, DIDATIZAÇõES 
E POSSIBILIDADES.
AUTOR(ES): ROSELMA DA SILVA MONTEIRO GOMES 
RESUMO: Novas perspectivas trazem aos manuais dos professores uma diversidade cada vez maior de gêneros vários 
modos de representação e com possibilidades de leituras mais amplas dentro da perspectiva de que o texto tem caracterís-
ticas multisemióticas ou multimodais. Assim, como textos e imagens trabalham juntos para construir sentidos? Professores 
de Língua Portuguesa têm se aproveitado dessa variedade como alternativa para a prática de leitura e para possibilitar 
letramentos para além do sistema de escrita? E ainda, quais as concepções dos professores de língua sobre o texto não-
verbal, sobre leitura de imagens e, se promovem, quais didatizações utilizam na exploração desses textos? Esta pesquisa teve 
como objetivo, analisar o uso de gêneros multimodais como instrumento didático na sala de aula, compreendendo como 
são explorados, quais didatizações são construídas a partir deles e em quais concepções de texto e leitura se embasam os 
professores que os didatizam. Um estudo piloto foi realizado e os resultados que ainda são preliminares apontam para prá-
ticas inventivas e criativas na intenção de trabalhar leitura e produção escrita numa perspectiva crítica. Os gênero utilizados 
foram a charge e o cartoom e metodologicamente investiga-se a práticas de professores e reflexões sobre elas a partir de 
um grupo focal com um tratamento dos dados e análise dentro de uma abordagem qualitativa. A metodologia do grupo 
focal acabou por permitir aos professores reflexões sobre sua prática no ensino da leitura e sobre a formação continuada 
no que diz respeito ao trabalho com gêneros com dois ou mais modos de apresentação. 
PALAVRAS-CHAVE: GÊNEROS MULTIMODAIS, LEITURA DO TEXTO VISUAL, DIDATIZAÇõES. 

TÍTULO: LEITURAS E SILENCIAMENTOS DO OPERÁRIO DA INDÚSTRIA CALÇADISTA DE 
FRANCA: INVESTIGAÇõES INICIAIS
AUTOR(ES): SHEILA FERNANDES PIMENTA E OLIVEIRA 
RESUMO: Neste artigo, o objetivo é apresentar e descrever os dados iniciais que compõem o corpus, coletado junto a 
operários da indústria calçadista, para verificar como ele se constitui, se considerado o aspecto de sua politização, princi-
palmente na área em que atua. O interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa ocorreu pela observação feita no meu 
discurso cotidiano – nas discussões informais da academia, na mídia, na roda de amigos etc - sobre a necessidade de se 
pensar o desenvolvimento local – no caso, de Franca–SP e região. Verifiquei qual seria uma possível contribuição da área 
de linguagem para desvelar a formação de operários de indústrias calçadistas. Optei por investigar a leitura que é feita pelos 
sujeitos-objeto de pesquisa e o respectivo impacto na sua constituição. A intenção deste estudo é contribuir para compor 
uma memória, deste tempo e deste espaço, do sujeito-operário da indústria calçadista francana, por meio de uma perspecti-
va discursiva de cunho bakhtiniano e foucautiano. O corpus apresentado é um conjunto de dados obtidos por meio de um 
formulário aplicado a trinta e nove operários da indústria calçadista de Franca-SP, em duas etapas: na primeira, é realizado 
um levantamento de cunho socioeconômico, que apresenta os sujeitos da pesquisa, e, na segunda, por meio de análise 
qualitativa, são constituídos indícios que revelam as considerações iniciais da investigação quanto à relação sujeito-leitor 
operário da indústria calçadista e sua respectiva politização.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E SUJEITO, LEITURA E DISCURSO, OPERÁRIO DA INDÚSTRIA CALÇADISTA 
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SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 23
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 

TÍTULO: O SUJEITO MARCADO PELA IDEOLOGIA NO POEMA “ESCURA-AÇõES” DO POETA DAS 
MORENINHAS
AUTOR(ES): SILVANE APARECIDA DE FREITAS, MICHELA MITIKO KATO MENESES DE SOUZA 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer uma leitura do poema “Escura-ações” do Poeta das Moreninhas, da 
Antologia Poética Afro Sulmatogrossense, cuja coletânea de poemas é intitulada Negras Raízes Pantaneiras, enfatizando 
a questão do sujeito regional marcado pela ideologia que o permeia. O referencial teórico a ser utilizado é a Análise do 
Discurso de linha francesa, abordando um sujeito social e histórico. Consideramos que o ser humano é constituído pela 
linguagem/língua e esta linguagem provém de uma formação histórica do sujeito, que só faz sentido se interagida no 
mundo entre os indivíduos. Somos capazes de apreender ou intuir diretamente a vida, mas seu sentido não pode captar-se 
nem expressar-se a não ser numa linguagem, seja ela qual for. (PRETI, 1987, 5). A linguagem é fundamentalmente dialógica 
e tem origem da oposição saussureana língua/fala, o que foi questionada no final da década de 20 (BAKHTIN, 1992). 
Partindo do princípio de que um discurso não se constrói por si só, mas é atravessado por um interdiscurso, o corpus a ser 
analisado neste trabalho será o referido poema, com o fito de interpretar a constituição dos sujeitos que formam o sujeito 
regional Afro Sulmatogrossense. Assim, verificou-se um sujeito que ora tem um discurso representativo de uma classe de 
indivíduos, ora um discurso que imagina ser só seu, homogêneo, próprio do seu eu negro. Portanto, percebe-se que o con-
texto sócio-histórico faz com que este sujeito lute por ações afirmativas, cotas, leis vivas em um Brasil de reparações.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, LEITURA, POEMA 

TÍTULO: LENDO E RECONSTRUINDO A IDENTIDADE: A IMPORTÂNCIA DO ENSINO 
DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL AFRO-BRASILEIRA PARA OS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
AUTOR(ES): SILVANIA NÚBIA CHAGAS 
RESUMO: Reconhecer a diversidade cultural que permeia a cultura brasileira torna-se necessário para a formação do 
cidadão. E uma das maneiras encontradas para preencher essa lacuna que a Educação ainda não conseguiu suprir junto 
a população afro-descendente é ouvir, contar, recriar, ressignificar e, de certa forma, resgatar as narrativas recriadas pelos 
povos africanos aqui no Brasil. Fala-se muito em diversidade cultural e nas comunidades remanescentes de quilombos, que 
ao longo da trajetória do país, ficou à margem da sociedade, algo mais grave aconteceu que ajudou a contextualizar essa situ-
ação: essa população esqueceu ou nunca soube das histórias de seu povo, pois, ou os mais velhos morreram ou a Educação 
brasileira não registrou e, com isso, não conseguiu dar conta dessa demanda. Um trabalho nessa perspectiva se faz neces-
sário, não somente para a conscientização, mas também para a formação dessa população enquanto cidadão brasileiro. O 
ensino da literatura infanto-juvenil afro-brasileira para os alunos do ensino fundamental das comunidades remanescentes 
de quilombo propiciará a esse público o entendimento sobre a formação da cultura do nosso país, a mestiçagem e o que 
vem a ser esta “diferença“ tão propagada na atualidade. E com essa contribuiçao, a Educação brasileira, finalmente, poderá 
atuar de acordo com os pressupostos que fazem parte da nossa cultura.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LITERATURA INFANTO-JUVENIL , LITERATURA AFRO-BRASILEIRA 

TÍTULO: GÊNERO, EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: PERCEPÇõES DE MULHERES E DE HOMENS 
SOBRE O MAGISTÉRIO PRIMÁRIO NO CONTEXTO DOS ANOS 1970
AUTOR(ES): SILVIA REGINA MARQUES JARDIM 
RESUMO: Com base nos estudos sobre gênero e educação, busca-se refletir sobre resultados de pesquisa realizada com 
mulheres e homens que cursaram o antigo Curso Normal durante os anos 70, em Araraquara, interior paulista. Por meio 
de entrevistas realizadas com 12 mulheres e 6 homens que lecionaram nessa época, observamos diversos aspectos que 
permeavam a docência. Destacamos nos discursos referências à profissão como “trabalho de mulher” devido a exigências, 
da profissão, de habilidades inerentes ao sexo feminino e a busca, pelos homens, de profissões mais rentáveis financei-
ramente. Ao visualizar a categoria gênero nos discursos, verificamos como se dá a constituição de indivíduos a partir de 
expectativas que produzem formas de agir nas diferentes instâncias sociais. A atividade docente é evidenciada como uma 
atividade provisória para os homens enquanto que, para as mulheres, ela se constitui como um instrumento de realização 
pessoal e de emancipação. Era um curso aceito e valorizado socialmente para ser desenvolvido pelas mulheres e que faz 
parte de gueto profissional ligado a atividades direcionadas ao cuidado (como enfermeira, secretária) e, o cuidar de outros é 
tarefa de mulheres. O estudo confirmou o que pesquisas sobre relações de gênero apontam: há muitos avanços no que diz 
respeito a práticas de exclusão sob a ótica de gênero, mas estão longe de serem superadas. Trazer à tona a categoria gênero 
nas pesquisas sobre educação contribui para abalar mecanismos sutis de discriminação e permite que práticas discursivas 
possam ser melhor analisadas, não apenas no que diz respeito às relações de gênero, mas sobre a diferença numa dimensão 
mais ampla.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: LEITURA EM SALA DE AULA - UM MESMO TEMA SOB A ÓTICA DE DIVERSOS GÊNEROS 
TEXTUAIS
AUTOR(ES): SIMONE MÜLLER 
RESUMO: O homem é um ser inerentemente social. É através das relações que estabelece com o outro que se torna ver-
dadeiramente humano. Sabemos que a interação humana se dá por meio de textos, sejam eles orais ou escritos. Consideran-
do esse aspecto, entendemos que a escola deve promover a aprendizagem significativa, através do ensino contextualizado, 
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para formar cidadãos capazes de compreender textos adequados aos diferentes contextos e práticas sociais, além de levar o 
estudante à compreensão dos elementos constituintes de sua língua materna, que é o seu meio de comunicação primordial. 
A prática de leitura constitui-se em um instrumento que possibilita a reflexão sobre o texto em todos os seus aspectos, 
sejam eles temáticos, organizacionais, estruturais, envolvendo aspectos semânticos, sintáticos e ortográficos. A proposta 
pedagógica está pautada na escolha e na abordagem de determinados gêneros textuais com o mesmo tema, de acordo com 
a série trabalhada: 4ª série (5° ano), levando-se em conta os diferentes níveis de complexidade e de possibilidades presentes 
em cada gênero, para que os estudantes apreendam características específicas e percebam as funções e intencionalidades 
das diferentes formas expressivas. Nessa perspectiva, o trabalho com a leitura é extremamente rico e gratificante, pois 
contribui para a formação de indivíduos conscientes, críticos e participativos em um mundo em constante mutação, com as 
mais diversas realidades. A postura do estudante, a partir do momento em que se torna um leitor autônomo e competente, 
possibilita a transformação individual, social e ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, GÊNEROS TEXTUAIS, COMUNICAÇÃO 

TÍTULO: A MANIFESTAÇÃO DA SEXUALIDADE E DO GÊNERO: MASCULINIDADES NO DISCURSO 
ESCOLAR
AUTOR(ES): SÍLVIO RIBEIRO DA SILVA 
RESUMO: Neste trabalho, objetivo mostrar como o discurso na sala de aula constrói masculinidades hegemônicas, su-
balternas ou homoeróticas na aula de leitura. Os procedimentos metodológicos seguem o percurso da Linguística Aplicada 
(LA) com base interpretativista, focalizando o processo de uso da linguagem no ensino-aprendizagem de língua materna 
(LM). Adotei a visão socioconstrucionista do discurso por ela contemplar a característica múltipla das identidades sociais. 
A geração dos registros seguiu o modo etnográfico de investigação e se deu a partir da gravação em vídeo de aulas numa 
classe de 9° ano do Ensino Fundamental e da resposta dos alunos a um questionário. Examinando a construção das 
identidades de gênero e sexualidade na sala de aula de LM, percebe-se ser a masculinidade hegemônica um ponto central 
para compreender as identidades de gênero e sexualidade no contexto onde estamos inseridos. O trabalho interacional 
desenvolvido na sala de aula é orientado pelos esforços dos meninos e meninas em definir aqueles como masculinos. Igual-
mente, a sexualidade e o gênero feminino devem ser construídos relacionados à masculinidade hegemônica. Para a análise 
dos dados, usei como fundamentação teórica Moita Lopes (2002), Hall (1990), Crawford (1995) dentre outros. Os dados 
mostram a efetivação de traços atribuídos ao gênero masculino e ao feminino, como a defesa das práticas heterossexuais. 
Esses traços são detectados nas masculinidades que estão sendo construídas nas interações observadas.
PALAVRAS-CHAVE: MASCULINIDADES, GÊNERO, LEITURA EM LÍNGUA MATERNA 

SESSÃO - PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO 24
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: Telão 

TÍTULO: DIALOGIZAÇÃO COM E A PARTIR DA LEITURA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PROTAGONIZANDO SABERES 
AUTOR(ES): SÔNIA BARRETO DE NOVAES PASCHOAL 
RESUMO: O presente artigo traz uma reflexão sobre os constantes fracassos nas realizações de rodas de histórias e sobre 
a prática de sucessivas tentativas de proporcionar as crianças e aos adolescentes em situação de abrigo, vivências culturais a 
partir da leitura, a qual nos leva a questionar a própria abordagem prevalecente, ou seja, a prática de uma mediação cultural e 
de leitura que afinal não alcança, de maneira generalizada, seu propósito: proporcionar a emancipação daqueles por meio da 
apropriação simbólica e, consequentemente, o protagonismo cultural e informacional. Considerando as rodas de histórias e 
posteriormente as oficinas de leituras como dispositivos culturais os quais discursam com essas crianças, as ações passaram 
a ser conduzidas de modo a dialogarem com o sujeito, pensando na sua individualidade, retirados do grupo, daí a atenção 
personalizada à criança e ao adolescente que estão passando por uma situação de abrigo. Na dialogia bakhtiniana e por meio 
da metodologia colaborativa de pesquisa, encontramos a possibilidade de uma outra abordagem. A essa aproximação deu 
se o nome de mediação cultural dialógica, uma prática pautada no diálogo, em aberturas, caracterizada pela responsabilidade 
e ética diante do ser humano, pela não-finalização e, enfim pelo continuum entre campo e teoria; sujeito e obra.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO DE LEITURA, DIALOGISMO, SITUAÇÃO DE ABRIGO 

TÍTULO: PRODUZIR LEITURAS E LEITORES 
AUTOR(ES): STELLA MARIS MOURA DE MACEDO, MÁRCIA MARIN VIANNA 
RESUMO: Leitura como informação, ensino, prazer, como possibilidade de traduzir e pensar o mundo. Escola e sala 
de aula, principalmente, nos primeiros anos do primeiro segmento, como tempos e lugares de ler, de produzir leituras e 
leitores. Este trabalho escrito tem a intenção de organizar academicamente experiências cotidianas para socializá-las, rela-
cionando-as com questões teóricas que sustentam nossas crenças de professoras das primeiras letras. Dentro de um projeto 
didático, numa escola pública, sobre a formação do povo brasileiro, numa turma de 2º ano do ensino fundamental, fizemos 
circular, em nossas rodas diárias de leitura, variada literatura: grandes navegadores, aventuras no mar, contos e lendas dos 
índios brasileiros e dos povos de África, tradições, culturas, crenças, diferenças e semelhanças entre variadas gentes. Olhan-
do para a diversidade na turma, na escola, nas famílias, a partir do lido, relido, contado, escutado. A leitura se coloca assim, 
como possibilidade de conhecimento, de debate e de reflexão sobre diferença e igualdade entre as pessoas. Livros passaram 
a ser disputados, estudantes desejando ler para os outros, ler em casa, mostrar as descobertas e as possibilidades de ver cada 
um e todos com suas características, cores, costumes, belezas. Como docentes pudemos ver concretamente como a palavra 
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escrita, o lido, pode mudar e/ou criar novos conceitos, opiniões, mover as pessoas. A leitura de livros que trazem variadas 
expressões culturais, que lidam com o tema da diversidade entre as pessoas, tem nos aproximado do que pensam as crianças 
e de como percebem e lidam com as diferenças. Temos visto as rodas de leitura tornarem-se uma expressão de cultura na 
nossa prática escolar, quase um rito de preservação de memória, um espaço da palavra que é lida, ouvida, retida, guardada, 
re-elaborada, transformada. Podemos ver griôs e anciãos dos povos indígenas no nosso dia a dia. 
PALAVRAS-CHAVE: RODAS DE LEITURA, DIVERSIDADE, FORMAÇÃO DE LEITORES 

TÍTULO: AS PRÁTICAS DE LEITURA PRESENTES NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO PRESÍDIO 
DE IGARASSU
AUTOR(ES): SUZAN KELLY NEGROMONTE 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo investigar as práticas de leitura presentes na população carcerária do Pre-
sídio de Igarassu - PE. Para tanto, foi necessário fazer uma revisão teórica de três concepções da leitura: cognitivista, socio-
interacionista e discursiva. Ao perceber que o meio social influencia diretamente no ato de ler daquelas pessoas, utilizamos 
os apontamentos teóricos da perspectiva sociointeracionista, que procura detectar as peculiaridades na própria atividade de 
construção dos sentidos na relação entre leitor e texto. Dentre os estudiosos ligados à leitura, utilizamos Kleiman (2007), 
Kato (2007), Bakhtin (199), Antunes (2005), Koch (2005) e Orlandi (2006). Com o intuito de analisar o grau de letramento 
dos detentos, fizemos um aprofundamento nas literaturas de Soares (1998; 1995), Costa (2000) e Correa & Saleh (2007) que 
abordavam os eventos do letramento nas instituições sociais e a relação entre o letramento e a alfabetização. Independente 
do meio social em que ocorre o evento do letramento há entre o sujeito e a linguagem um processo de intersubjetividade, 
pelo caráter dialógico que a palavra possui, como assevera Bakhtin (1999). Para validar este estudo, utilizamos os proce-
dimentos metodológicos da pesquisa de campo, exploratória e que recorre aos critérios de análise qualitativa. A partir das 
observações, resumimos nosso corpus aos indivíduos que frequentavam a escola e a biblioteca, buscando traçar o perfil 
de leitura dos encarcerados. Em seguida, para avaliar o nível de letramento dos detentos, diminuímos nosso corpus para 
apenas cinco entrevistados, que foram previamente selecionados pelo corpo docente para interpretar cinco textos, de 
diferentes gêneros e temáticas. Após analisar os resultados obtidos, acreditamos que um conjunto de políticas públicas 
subsidiadas pela leitura pode servir de modelo para as demais unidades prisionais do Estado de Pernambuco a fim de que 
o processo de ressocialização ocorra naturalmente.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LETRAMENTO, RESSOCIALIZAÇÃO 

TÍTULO: PROJETOS E TRAJETÓRIAS DE VIDA AFETIVA, SEXUAL E DE MATERNIDADE ATRAVÉS 
DE RELATOS DE JOVENS ESTUDANTES.
AUTOR(ES): TALUANA LAIZ MARTINS TORRES 
RESUMO: Apresento alguns resultados da pesquisa de mestrado em Educação, defendida no programa de pós-gradu-
ação em Educação da Unesp de Presidente Prudente, que teve como objeto o estudo as trajetórias afetivo-sexuais de seis 
jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola da periferia urbana de Presidente Prudente/SP, com idade entre 15 e 
18 anos. Objetivou-se tomar o contexto das emoções como elemento central na análise das experiências afetivo-sexuais 
vividas por essas jovens, o que implicou a interpretação dos significados que cabem aos sentimentos, sonhos e idealizações 
em torno da maternidade e do amor romântico. Estes foram relacionados com as suas declarações acerca de seus compor-
tamentos, práticas e projetos de vida. Foram utilizados os referenciais teóricos dos estudos sócio-históricos e culturais, para 
interpretar as múltiplas possibilidades de viver e pensar a experiência amorosa, em um lugar e tempo sócio-históricos deter-
minados. Os procedimentos metodológicos de pesquisa ligam-se às abordagens qualitativas, de cunho etnográfico, sendo 
os instrumentos básicos para a coleta de dados: questionários, registros das observações diretas em caderno de campo e 
entrevistas semi-estruturadas. A leitura que foi feita dos relatos colhidos revelou, para além das características culturais mais 
globalizantes, a presença de múltiplas territorialidades no campo da produção da vida subjetiva e das identidades sociais das 
jovens abordadas. Os resultados obtidos revelam também que a sexualidade juvenil configura-se enquanto um processo de 
aprendizagem das relações afetivas e relacionais entre parceiros. Por sua vez, o ideal de maternidade se traduz em uma forte 
experiência de gênero, além de conservar seus recortes próprios em termos de classe e de geração.
PALAVRAS-CHAVE: TRAJETÓRIAS AFETIVAS, JUVENTUDE, GÊNERO 

TÍTULO: PROJETO TRAVESSIA: DAS OFICINAS DE LEITURAS, NARRATIVAS À CIDADANIA
AUTOR(ES): TEREZA ELIZETE GONÇALVES 
RESUMO: O presente relato versa sobre um projeto extensionista desenvolvido pela PREX-UNITAU, e tem como 
objetivo implementar ações de prevenção junto a adolescentes e seus familiares em circunstância de vulnerabilida-
de social. Ao estreitarmos laços com a comunidade, oportunizamos-lhes um contato com os produtos culturais, 
de modo a instigá-los na direção de um pensamento crítico-reflexivo, que lhes possibilite transpor a realidade da 
violência para uma atitude pró-social e cidadã. Recorremos à Biblioterapia para além do gosto estético, como um 
patrimônio humano imprescindível e modo de incentivo ao protagonismo juvenil, em termos do sentimento de 
pertencimento e de participação sócio-cultural implicada, voltados ao combate dos preconceitos e desigualdades 
que abatem esses cidadãos. O desinteresse pela leitura e a consequente segregação cultural levam à expropriação de 
talentos e de oportunidades e disseminam a desesperança nos jovens quanto ao seu porvir. As Oficinas do Projeto 
Travessia ocorrem no âmbito institucional (em rede com órgãos públicos municipais e estaduais) e comunitário. 
Consistem em instâncias de escuta, narrativa e produção textual, plástica ou cênica, a partir da leitura, ferramenta 
principal deste trabalho. Na prática mostram-se propiciadoras do aumento das competências afetivo-culturais dos 
indivíduos para transformar as suas realidades adversas, com respostas culturais e sociais mais criativas e eficazes. 
Relatos, contos e cantos promovem ainda uma significativa articulação intrapsíquica nos leitores, com efeitos nos 
padrões de auto-percepção e de formação de valores, que se refletem nos laços sociais e no convívio familiar. A 
dimensão de trânsito e de passagem que está contida na sua denominação, favorece os deslizamentos necessários 
à constituição do sujeito, permitem-lhes encontrar formas renovadas de conferir significado à suas existências e de 
estar no mundo e nele se incluir condignamente.
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA, CIDADANIA, INCLUSÃO CULTURAL 
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TÍTULO: “PONDE NA ESCOLA O QUE DESEJAIS QUE EXISTA NO ESTADO”:
UMA ANÁLISE DAS OBRAS DIDÁTICAS ADOTADAS NOS PRIMEIROS GRUPOS ESCOLARES
CATARINENSES (1911-1918)
AUTOR(ES): GLADYS MARY GHIZONI TEIVE
RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa, em andamento, que  objetiva investigar os primeiros grupos escolares 
implantados no Estado de Santa Catarina na primeira década do século XX, de modo a desentranhar a inteligibilidade dos 
códigos que regularam a cultura escolar aí engendrada. Considerado a forma escolar moderna por excelência, posto que 
responsável pela produção do sujeito moderno, o grupo escolar, ao inaugurar uma gramática específica de escola é analisado 
neste estudo como locus da materialização da governamentalidade liberal/moderna, entendida na perspectiva foucaultiana 
como “um refinamento da arte de governar”. Busca-se, pois, nas normas,  saberes e práticas aí legitimadas, sinais deste refi-
namento. Neste ensaio, especificamente, privilegiamos o rol de obras didáticas prescritas para uso nesta escola, consubstan-
ciadas no “Parecer sobre a adopção de obras didacticas nos grupos escolares catarinenses”, de autoria do professor paulista 
Orestes Guimarães, contratado pelo governador Vidal Ramos para modernizar a instrução pública catarinense nos moldes 
da reforma paulista de 1892. Orientando-se pela máxima alemã “ponde na escola o que desejais que exista no Estado”, ele 
incluiu em seu Parecer, obras de cunho intuitivo, científico e, sobretudo, obras de conteúdo cívico-patriótico, consideradas 
indispensáveis para  a formação da consciência nacional. A predominância na escola primária catarinense de obras didáticas 
voltadas para outros povos e culturas e, mais do que isso, a prática que os imigrantes europeus tinham de manter escolas em 
que o ensino era ministrado na língua de seus países de origem feria radicalmente, segundo a sua percepção, os propósitos 
republicanos de através da educação escolar promover a civilização,  a  moralização e a virilização do povo, condição sine 
qua non  para a conservação da ordem, pré-requisito para o progresso desejado. A fundamentação teórica da pesquisa é 
apoiada nos trabalhos de Foucault, Popkewitz, Veiga-Neto e Dominique Julia, dentre outros. 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  

SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 1

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): ADAIR DE AGUIAR NEITZEL, ANDRESA NOTARI GONÇALVES MAGALHÃES 
RESUMO: Esta pesquisa investigou quais as concepções dos professores da rede municipal de Balneário Piçarras, SC, Brasil, 
acerca do ensino de música, linguagem cênica, literatura e artes visuais a partir dos estudos e vivências artísticas possibilitadas 
no Curso de Especialização em Docência na Educação Básica nas disciplinas Laboratório de Vivências Pedagógicas e Estudos 
Linguísticos, Artísticos e Literários. O objetivo foi avaliar o impacto dessas atividades propostas na prática pedagógica do 
professor. Esta foi uma pesquisa descritiva, em parte de análise documental cujo tratamento dos dados apresentou uma abor-
dagem qualitativa e quantitativa. Para coleta de dados propomos duas ações básicas: a) análise dos documentos norteadores 
do projeto, a saber: objetivos, concepção, metodologia e matriz curricular do projeto, ementas das disciplinas e instrumentos 
de avaliação aplicados junto aos docentes para conhecimento detalhado do programa; b) aplicação de questionários (10 pro-
fessores). Para a análise dos questionários adotamos a metodologia de conteúdo de Rose (2003) que prevê o delineamento de 
um referencial de codificação, a mecânica da codificação e a construção de tabelas de frequência para a análise de conteúdos. A 
partir dessas tabelas de frequência, efetuaremos análises em categorias. Como resultados podemos indicar que os professores 
perceberam a música, a linguagem cênica, a literatura e as artes visuais como uma temática que favorece a sensibilização da 
criança possibilitando o desenvolvimento de outras competências. As temáticas que mais afetaram os professores foram Li-
teratura e Música tendo em vista que são atividades que fazem parte do cotidiano dos CEIs. Além disso, são vivenciadas com 
mais frequência pelos professores no seu horário de lazer ou de estudo, reafirmando a premissa de que a formação continuada 
não é o resultado de horas de cursos, mas de um processo cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES. , ESTÉTICA., CULTURA. 

TÍTULO: AUTOCONHECIMENTO E REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE.
AUTOR(ES): ADALGISA CRISTINA MARQUES BONI 
RESUMO: Na atualidade, vivemos em constante fase de transformação cultural e histórica devido ao modo de vida da 
sociedade em que estamos inseridos. Consequentemente, a formação docente tem exigido maior cuidado por parte dos 
professores das universidades, a fim de priorizar temas que contribuam para a reflexão e preparação coerente dos futuros 
educadores do nosso país. Este trabalho está sendo desenvolvido com as alunas de Pedagogia do 3º semestre das Faculda-
des Integradas Einstein de Limeira, São Paulo, com o objetivo de proporcionar experiências referentes ao autoconhecimen-
to de cada aluna e a conscientização de suas trajetórias de aprendizagem. Utilizando técnicas projetivas, tenho conduzido a 
turma a questionamentos, busca de emoções relacionadas às suas aprendizagens na infância, levantamento das diferentes 
metodologias utilizadas desde o início da vida escolar, com o objetivo de proporcionar a abertura de pensamento e conhe-
cimento interior. Dessa forma, os momentos em sala de aula poderão estruturá-las emocionalmente a fim de elaborar suas 
próprias práticas educativas por meio da análise interna e externas (ambiente) ao mesmo tempo. Na visão psicopedagógica, 
não basta criticarmos as metodologias tradicionais, mas sim sermos capazes de adequar os aspectos positivos das diferentes 
abordagens. O autoconhecimento envolve o domínio da afetividade a partir da sua conscientização, pois muitas vezes a 
falta de percepção e sensibilidade bloqueia o pensamento e ação deixando os profissionais incapazes de entender o outro 
em sua singularidade. Com esta experiência, o grupo está conseguindo sair da mera visão crítica sem fundamentação sólida 
para a visão de que fomos educados muitas vezes de forma tradicional e que atualmente necessitamos de uma reelaboração 
de idéias e crenças para conseguirmos construir uma prática não só moderna, mas principalmente eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: DOCENTE, AUTOCONHECIMENTO, PRÁTICA 

TÍTULO: O MAL ESTAR DOCENTE E SUAS IMPLICAÇõES NA SAÚDE DOS PROFESSORES
AUTOR(ES): ADELÚZIA FERNANDES DE DEUS 
RESUMO: Um fato que tem ocorrido frequentemente ao longo da profissionalização do magistério é o afastamento do 
professor da sala de aula. Este fenômeno tem se intensificado a partir dos anos 90. O modelo econômico, político e social 
do Brasil, assim como o avanço tecnológico, trouxeram grandes desafios para a educação. O advento da modernidade 
minimiza as fronteiras entre o tempo e o espaço, desordenando o modelo educacional retilíneo proposto pelo currículo. A 
complexidade daí decorrente mina a autoconfiança, acarreta o sentimento de impotência diante de uma realidade que se afi-
gura ininteligível. O tempo, sempre escasso diante da quantidade de coisas que precisamos saber, transforma as atividades 
docentes em fonte de eterna insatisfação. Desta forma não se pode negar que os diversos atores das instituições escolares 
encontram-se muito sensíveis e fragilizados frente a tantas mudanças sociais, políticas e econômicas. Essas transformações 
e o descompasso entre sociedade e escola têm afetado os profissionais da educação, desencadeando em um cenário de 
efeitos perversos: um número significativo de professores abandonando a profissão e um conjunto de mal estares, em 
muitos casos desestabilizando a saúde, entendido aqui como bem estar físico, psíquico e social. O presente trabalho tem 
por objetivo compreender, sob a perspectiva do professor, quais os fatores associados ao trabalho que provocam seu mal 
estar. Dados parciais coletados junto à Rede Municipal de Educação de Vespasiano/MG que integram uma dissertação de 
mestrado, ainda em desenvolvimento, constituem-se em fontes que fundamentam a argumentação em torno da dinâmica 
da relação profissão docente e mal estar. Assim busca-se abordar questões que possibilitem uma séria reflexão sobre o 
processo de adoecimento dos professores das séries iniciais do ensino fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: PROFISSÃO DOCENTE, MAL ESTAR, BURNOUT 
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TÍTULO: PERCURSO DE FORMAÇÃO: INVESTIGANDO CONTEXTOS FORMATIVOS DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES EXITOSOS
AUTOR(ES): ADÉLIA DIEB UBARANA 
RESUMO: O presente trabalho objetiva investigar processos formativos de professores que alcançam êxito no processo 
de alfabetizar crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede pública, na perspectiva de identificar 
contextos percebidos por estes professores, como propiciadores de saberes definidores de sua prática de alfabetizar com 
sucesso. O interesse por essa temática emergiu de vivências como alfabetizadora na escola pública e como docente em 
cursos de formação de professores, bem como de inquietações frente à gravidade da situação atestada nas estatísticas ofi-
ciais acerca da (não) aprendizagem das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a língua escrita. O estudo 
orienta-se pela premissa de que esse problema tem múltiplas determinações e dimensões, dentre estas, uma dimensão 
pedagógica, ou seja, as ações docentes, dentre outros fatores, são constitutivas da efetivação – ou não – de aprendizagens 
dos alunos e, por sua vez, são constituídas em processos diversos. A investigação assume os princípios da abordagem qua-
litativa e realiza-se como um estudo de caso – com aspectos de multicasos – e do modelo indicial. Ancorada em princípios 
da abordagem histórico-cultural, toma como sujeitos, três professoras da rede pública cujos alunos dos dois últimos anos 
letivos apresentaram resultados efetivamente positivos em relação ao domínio de conhecimentos sobre a língua escrita. 
Mediante entrevistas semi-estruturadas e reconstrução de narrativas, esses sujeitos rememoraram e re-fazem seu percurso 
formativo, re-conhecendo contextos propiciadores de saberes que definem seus modos de pensar e fazer a prática. Entre-
laçando o passado com o presente, linguagem e memória (constituída/organizada pela/na palavra) vão sendo construídos 
indícios acerca de onde, quando, com quem, aprenderam a alfabetizar. Esses indícios podem fornecer pistas à estruturação 
de processos de formação de outros professores com vistas a uma alfabetização efetiva na rede pública.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, PROFESSOR ALFABETIZADOR, NARRATIVAS 

TÍTULO: A RECONFIGURAÇÃO DOS ESPAÇOS FORMATIVOS NA UNIVERSIDADE: DILEMAS E 
PERSPECTIVAS PARA A DOCÊNCIA SUPERIOR
AUTOR(ES): ADRIANA CAMILA DE NADAI, KARINA DE MELO CONTE, NOELI PRESTES PADILHA 
RIVAS 
RESUMO: A formação científica e pedagógica dos professores universitários é um dos fatores básicos de qualidade da 
universidade. O exercício da profissão docente requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos da dis-
ciplina, como também nos aspectos correspondentes à sua didática e ao encaminhamento das variáveis que caracterizam 
a docência e constante atualização. Nos processos de formação de professores é preciso considerar a importância dos 
saberes das áreas de conhecimento, saberes pedagógicos, didáticos e saberes da experiência do sujeito professor (Pimenta 
& Anastasiou, 2002). Formar professores implica compreender a importância do papel da docência, de forma a propiciar 
um aprofundamento científico e pedagógico e que tenha como eixo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Esta pesquisa, de cunho qualitativo investiga como a Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino (PAE) da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, tem se constituído em espaço formativo para 
docência superior buscando identificar na perspectiva do aluno stricto sensu, elementos que corroboram na construção da 
identidade docente. Para tanto, elegeu-se como categoria central a questão: “O que é ser um bom professor?” na perspec-
tiva dos alunos, descrita nos relatórios finais da disciplina “Universidade: formação, ensino e produção do conhecimento”, 
no período de 2000 a 2007, a qual foi examinada através da técnica de análise de conteúdo. Os dados parciais revelam que 
os alunos possuem uma concepção de docência ora centrada nas práticas tradicionais, ora centrada na concepção idealista 
de docência, confirmando o que as pesquisas sinalizam, ou seja, os saberes pedagógicos representam baixo prestígio acadê-
mico e o professor é visto como um depositário do saber, estabelecido pela ciência e cultura. Dessa forma, o desafio que 
se impõe está relacionado com a triangulação entre a docência, a pesquisa especializada e a pesquisa sobre a ação docente, 
considerando cada ângulo com suas especificidades. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE , PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA , SABERES PEDAGÓGICOS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 2

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: O FAZER/SER PROFESSOR NO EXERCÍCIO INICIAL DA PRÁTICA DOCENTE: O QUE 
REVELAM ESTUDANTES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA? 
AUTOR(ES): ADRIANA OFRETORIO DE OLIVEIRA MARTIN, ANNA REGINA LANNER DE 
MOURA 
RESUMO: O estágio curricular nos cursos de Pedagogia é o primeiro contato dos estudantes, futuros professores, com 
a prática de ensino em sala de aula e com as possibilidades de projeção do “vir a ser professor”. Produções investigativas 
de autores como Pimenta (1997, 2002) Freitas (1996), foram desenvolvidas no intuito de fomentar o diálogo sobre o 
planejamento da prática dos estudantes no estágio. Visando à contribuição para esse contexto de pesquisa, o presente 
trabalho trata do tema da formação inicial, sob o ponto de vista do aluno que desenvolve o estágio no curso de Pedagogia. 
Este trabalho se vincula ao projeto de pesquisa de mestrado intitulado, O espaço de formação no curso de Pedagogia no 
contexto de um Projeto Integrado do ensino de Ciências, Matemática e Prática Pedagógica, que pretende investigar quais as 
características formativas desse espaço, no que diz respeito ao projeto de ensino, do ponto de vista do aluno que frequenta 
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o Projeto Integrado. Neste texto, pretendemos discutir a visão do aluno sobre sua formação no âmbito do estágio docente 
representada nos depoimentos dados, em entrevista aberta, sobre seus processos de produzir e executar em sala de aula, na 
escola, um projeto de ensino. Os alunos, sujeitos desta pesquisa, desenvolvem o estágio no interior do Projeto Integrado 
que tem como meta mais específica, analisar e interpretar um contexto de ensino no qual se integram as disciplinas de Fun-
damentos do Ensino de Ciências e Matemática, de Prática de Ensino das Séries Iniciais e Estágio Supervisionado. Esta pes-
quisa de mestrado se insere num contexto de pesquisa qualitativa com análise interpretativa, das representações dos alunos, 
tendo por referência o paradigma indiciário de Ginzburg (2003). Temos por hipóteses que os alunos consideram o espaço 
do projeto de ensino como um espaço de formação contraposto ao espaço teórico do curso ou em combinação a ele
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, PROJETO DE ENSINO, ESTÁGIO 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE LEITURA EM INDICAÇõES BIBLIOGRÁFICAS DE CONCURSOS 
PÚBLICOS PARA PROFESSORES
AUTOR(ES): ADRIANA SANTOS BATISTA 
RESUMO: Várias esferas contribuem para a formação de discursos a respeito dos conteúdos necessários para a 
formação docente, como, por exemplo, a mídia, o mercado editorial e o meio acadêmico. Nesse contexto, este traba-
lho pretende discutir como esses discursos têm se evidenciado em concursos públicos para professores. Pretende-se, 
especificamente, verificar como os municípios têm encarado o papel da leitura ao determinarem as obras básicas 
para que a prova de concurso público seja realizada. Para tanto, serão discutidas as indicações bibliográficas de 
editais de concursos públicos da Grande São Paulo para professores de Língua Portuguesa. Os editais, documentos 
institucionais que circulam para a seleção e contratação de professores, apesar de serem lugares privilegiados para 
a verificação dos discursos correntes sobre esses profissionais, até então foram pouco discutidos. Para analisá-los, 
serão tomados como base pressupostos de Bakhtin e da Análise do Discurso de linha francesa, mais especificamente 
de Pêcheux, que compreendem o texto como resultado de uma complexa rede de relações sociais e de imagens que 
sujeitos formam de outros sujeitos. Com relação a Pêcheux, interessa principalmente a concepção de que os textos 
são determinados por discursos construídos socialmente. Desse modo, considerando o edital como um tipo de texto, 
será possível depreender quais discursos determinam sua formação e de quais esferas provêm as concepções sobre 
leitura presentes nesse documento. 
PALAVRAS-CHAVE: CONCURSO PÚBLICO, LEITURA, ANÁLISE DO DISCURSO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE: IDENTIDADE E DIVERSIDADE 
AUTOR(ES): ALDA MENDES BAFFA 
RESUMO: Esta pesquisa bibliográfica (em andamento) estuda a formação dos professores no contexto histórico-
social de transição da modernidade à contemporaneidade com o objetivo primordial de analisar como se constrói a 
identidade do professor(a) e seu respeito às diversidades encontradas no seu fazer diário. É procurar entender sua 
formação e sua atuação na prática da aula diária, compreender o significado dessa aventura de formação de uma 
identidade não estagnada, mas em permanente tensão construtiva. Diálogo com Freire (2004) e Larossa (1999) 
para tratar a questão da formação de professores(as), autores que me permitem aprofundar a reflexão de formação 
docente, não no sentido de dar forma ao sujeito, mas num movimento contínuo de idas e vindas como sujeitos in-
completos que somos. Apoiando-me nas metodologias implementadas pela Sociologia do Currículo, esta pesquisa 
traz o estudo da formação da identidade profissional do professor, suas implicações curriculares e as dificuldades 
em trabalhar com a diversidade. Ancorado em Silva (1999), Gallo (1998) e Severino (1991), este estudo aborda a 
formação da identidade como “singularidade do existir” nessa sociedade globalizada, do conhecimento e informa-
ção e mudanças rápidas. A subjetividade e a identidade pessoal só se sustentam numa estrutura de relações sociais 
bem tecida, na construção da autonomia desses sujeitos educadores, trabalhando com discentes de um enorme 
leque de diversidades (étnicas, sexuais, raciais, lingüísticas, etc.) resultantes de um processo de produção cultural e 
social, dos dispositivos que o constroem como tal. E como construir o conhecimento na diversidade? Este estudo 
procura contribuir para estudos posteriores que reflitam sistematicamente e criticamente na permanente busca da 
identidade profissional do professor. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, , IDENTIDADE,, DIVERSIDADE. 

TÍTULO: O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO CURRÍCULO 
DAS ESCOLAS BRASILEIRAS: CONHECIMENTOS E SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DE UMA 
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA.
AUTOR(ES): ALEIR FERRAZ TENÓRIO, JOAO LUIZ GASPARIN 
RESUMO: Há seis anos foi sancionada pelo presidente da República a Lei de nº 10.639 que altera a atual Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino 
da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional. Esta Lei determina que o estudo de tais conteúdos sejam realizados no âmbito de todas as 
disciplinas curriculares, com prioridade para as disciplinas de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. A 
sua aprovação representou a vitória, ainda que parcial, de um grupo de pessoas que lutam pelo desenvolvimento de 
uma pedagogia antirracista. Pessoas que entendem que os afrodescendentes negros foram submetidos, em nosso 
país, a um sistemático processo de invisibilidade e silenciamento refletidos no desenvolvimento de um currículo 
monocultural e eurocêntrico. Com base em pesquisa bibliográfica que evidencia parte da produção teórica sobre 
esta temática, este artigo tem como objetivo principal apontar como a veiculação dos conhecimentos a respeito da 
história e cultura afro-brasileira e africana oferece elementos essenciais no enfrentamento à discriminação racial e 
aos preconceitos vivenciados no interior da escola e na sociedade em geral. Para tanto buscou explicitar o processo 
em que se deu a promulgação da Lei 10.639/03, as lutas e os desafios que se colocam à sua implementação, sendo o 
principal destes o que está relacionado à formação docente. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA, EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA, 
FORMAÇÃO DOCENTE 
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TÍTULO: HABILIDADES DIDÁTICAS POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – TIC
AUTOR(ES): ALESSANDRA ALVES DE SOUZA NERY 
RESUMO: A base teórico-didática dos modelos educacionais instrucionais que as escolas no Brasil adotam em sala de aula 
influenciam na ampliação da informação e do conhecimento compartilhadas entre docentes e discentes. Acredita-se que, 
com as novas tendências educacionais propiciadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, se estabeleçam 
um inovador paradigma nas práticas pedagógicas. Considera-se que o essencial reside num novo estilo de pedagogia que 
favoreça, ao mesmo tempo, os aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. Para essa travessia acon-
tece uma revolução de idéias e renovação da prática docente e consequentemente uma ação inovadora para a construção 
do saber. Com base em estudos e pesquisas realizadas com professores do Ensino Superior, é possível perceber que as TIC 
não vêm para solucionar os problemas pedagógicos, mas dar outra visão deste processo. O docente, neste início de século 
XXI, vê-se chamado a tornar-se um “animador da inteligência coletiva” de seus de alunos, em vez de um reprodutor direto 
de informações. Suas habilidades didáticas devem contemplar tanto os processos de aprendizagem em cooperação entre 
discentes, bem como entre discentes e docentes, e também estimular o desenvolvimento individual dos alunos. Neste caso, 
o saber diferencia do conhecimento, pois o conhecimento pode ser extenso, dinâmico e simultâneo; por outro lado, o saber 
é estruturante e sólido. Portanto, o desenvolvimento das habilidades didáticas por meio das TIC necessita da mediação 
segura do docente para que o saber seja construído.
PALAVRAS-CHAVE: HABILIDADE DIDÁTICA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO 
DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 3

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: A PRÁTICA DA PESQUISA NA DISCIPLINA LITERATURA INFANTIL: : CONTRIBUIÇõES 
AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA
AUTOR(ES): ALESSANDRA CARDOZO DE FREITAS 
RESUMO: O trabalho é proveniente da atividade de pesquisa desenvolvida durante a disciplina Literatura Infantil, mi-
nistrada no Curso de Pedagogia, do Campus Avançado de Assú/RN. Nessa disciplina, os graduandos foram orientados 
a realizarem estudo experimental, com o propósito de analisar o discernimento de crianças acerca da relação entre ficção 
e realidade, com base na leitura de literatura. Os graduandos foram distribuídos em grupos, que atuaram em escolas e 
turmas distintas, implementando aula de leitura de literatura, com o gênero contos de fadas. Neste trabalho, analisamos 
as respostas/apreciações dos graduandos a essa experiência, focalizando as contribuições ao processo de formação de 
mediadores de leitura. Os dados foram constituídos com base nas exposições orais, desenvolvidas por eles sobre o estudo 
experimental, e nos relatórios escritos. No processo de análise, nos fundamentamos nos estudos sobre pesquisa, formação 
docente, professor reflexivo, dentre outros. Enquanto resultados preliminares, destacamos: nas exposições orais, a ressalva 
dos graduandos sobre a relevância da prática da pesquisa na graduação, principalmente por oportunizar a articulação 
teoria-prática; nos relatórios, foi constatada a fragilidade dos alunos em analisar dados provenientes de pesquisa, ação que 
pressupõe protocolos científicos refinados. Conclui-se que as respostas/apreciações dos graduandos sugerem ter sido o 
estudo experimental elemento provocador de aprendizagens, tanto no que diz respeito à construção do fazer científico 
como ao exercício da docência. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, PESQUISA, DOCÊNCIA 

TÍTULO: DEMOCRACIA E DISCURSO: IDENTIDADES EM (DES)CONSTRUÇÃO NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES
AUTOR(ES): ALEX PEREIRA DE ARAÚJO 
RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre a política educacional brasileira implementada a partir da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, particularmente sobre as implicações desta política na formação docente ao impor 
uma reconfiguração da identidade dos professores, concedendo-lhes uma autonomia de auto-conhecimento e resolução 
dos problemas cotidianos que, no nosso entendimento, não corresponde ao que acontece na escola (Vasconcellos 2000, 
Lawn 2001, Veiga 2002, Villa 2002). Além das Diretrizes de Lei e Bases, nosso olhar recai sobre algumas práticas discursivas 
(Foucault 1972, 1997) do governo brasileiro, a saber: os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares 
Nacionais para o ensino de língua portuguesa, os quais impõem uma nova postura teórica e prática aos professores. No 
dizer de Foucault (1997), as práticas discursivas não são puras e simplesmente modos de fabricação de discursos. Ganham 
corpo em conjuntos técnicos em instituições, em esquemas de comportamento, em tipos de transmissão e de difusão. 
Trata-se, nesse trabalho, de traduzir a política oficial de formação de professor e/ou desconstruí-la (Derrida, 2001), iden-
tificando a (s) identidade(s) e competências atribuídas aos professores, enfatizando as representações sociais da profissão 
do professor na sociedade contemporânea brasileira, abrindo a possibilidade para questionarmos a identidade unificada 
e transparente que os documentos oficiais desenham para os professores em serviço. Esperamos, com esse trabalho, 
contribuir para a construção de uma política de formação de professores sensível às diferenças culturais e identitárias dos 
professores no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSOR, IDENTIDADE, POLÍTICA EDUCACIONAL 



Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente

546 547

TÍTULO: FOUCAULT E AS (COM)POSIÇõES DE SUBJETIVIDADES ATIVAS NO EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO-EDUCADOR
AUTOR(ES): ALEXANDRE FILORDI DE CARVALHO 
RESUMO: As relações humanas emergentes do contexto de formação tendem à assimetria. Envolvem de um lado a po-
sição de sujeitos que sabem e, de outro, a posição de sujeitos que virtualmente irão saber. Como saber é poder, é inevitável 
que dessa configuração algum tipo de composição subjetiva seja extraída, ou no âmbito da sujeição ou no da dessujeição. 
Levando em consideração o pensamento de Foucault como instrumento de análise da constituição das relações subjetivas, 
trata-se de problematizar como no exercício da função-educador podem ser (re)pensadas certas experiências e atitudes que 
contribuam para a constituição de subjetividades ativas e quais as consequências disto. Nesse caso, os sujeitos envolvidos 
em todo processo de formação humana – sujeitos que educam e sujeitos que são educados – encontram-se, de maneira 
mútua, em um conjunto variável de (com)posições do modo de ser, responsáveis por terminações diferentes de constitui-
ções subjetivas. Ao ativar determinados modos de ser, a função-educador opera como canal aberto ou se fecha para outros 
tipos de composições de subjetividade. Sustenta-se que o desafio é o abrir-se aos canais de experiências subjetivantes ativas 
e diferentes. Desse modo, concebe-se a função-educador como um conceito intercessor em torno do qual são levadas 
em consideração a produção de ações de descontinuidade e de ruptura frente aos domínios de subjetividades extraídas de 
experiências de sujeição. Com efeito, evidencia-se que é possível ativar outros posicionamentos do modo de ser dos sujeitos 
em formação, com o intuito de deflagrar experiências ativas, consigo mesmos e com os outros. 
PALAVRAS-CHAVE: FOUCAULT, SUBJETIVIDADES, FUNÇÃO-EDUCADOR 

TÍTULO: UMA APROXIMAÇÃO À REALIDADE E SITUAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
AUTOR(ES): ALFONSO JIMENEZ ESPINOSA 
RESUMO: Diante a problemática da educação, o Estado Colombiano tem adiantado programas de reforma, sem reflexão e 
atendendo só a fatores externos, às vezes de moda ou estudos em áreas técnicas, ou pior ainda, pela exigência das agencias de 
financiamento. É dessa forma que os programas em educação se têm modificado. Alguns destes tem sido: na década de seten-
ta, a ampliação de vagas; na de oitenta a Renovação Curricular; e desde a de noventa o melhoramento da qualidade, aspecto que 
sem dúvida é fundamental, mas como tem sido concebido, resulta disfarçado no verdadeiro propósito: a busca da eficiência 
e da eficácia, tipo administrativo para a redução de custos, pois para nossos governos a educação não é um investimento, mas 
um custo muito pesado. Para isso tem-se feito empreendimentos, por tentativa e erro, como a descentralização e reorganização 
administrativa, a redução dos períodos de ferias; o aumento de tarefas burocrático-administrativas aos docentes sua avaliação, 
a reestruturação das escolas normais e as faculdades de educação e a mudança de um discurso distante dos docentes, em 
aspectos como a avaliação por logros, a promoção automática e a promoção flexível, padrões de qualidade e formação por 
competências. Mas como é evidente em todas as reformas do sistema educativo, os docentes, os verdadeiros artífices, com 
alguma possibilidade para que a educação mude para melhor, têm sido esquecidos e desconhecidos. Desta forma o projeto 
de pesquisa tenta dar resposta às perguntas: qual é a verdadeira condição dos docentes? Que elementos podem aportar os 
docentes para que a escola mude? Tem por objetivo analisar a condição dos docentes de matemática e as possibilidades que 
eles sejam instrumento de mudança da educação. A coleta de informação será feita com questionários de pergunta aberta e 
entrevistas individuais e grupais. Os elementos teóricos centrados no trabalho colaborativo e na condição pós-moderna.
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA EDUCACIONAL COLOMBIANA, CURRÍCULO, AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: PROFESSORES: SUJEITOS EM (TRANS) FORMAÇÃO - PARA UMA PROPOSTA DE ESCOLA 
INCLUSIVA A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO UMA DAS AÇõES POSSÍVEIS.
AUTOR(ES): ALINE GARCIA AMARAL 
RESUMO: Uma proposta de escola inclusiva permanece sendo um desafio para a maior parte das redes públicas de ensino e dos 
professores. Professores que relatam não estarem preparados para desenvolver uma ação pedagógica que contemple a diversidade 
presente na sala de aula, principalmente as crianças com deficiência. Para a implementação de um projeto de educação inclusiva, 
as equipes das escolas necessitam promover, progressivamente, ações para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que 
visa responder à diversidade de estilos, interesses e ritmos de aprendizagem das crianças. As decisões sobre currículo adotadas 
pelas escolas, bem como as ações pedagógicas propostas e o relacionamento estabelecido entre a comunidade escolar, exercem 
influência em todo o processo de mediação do professor para a construção de conhecimentos das crianças. Este texto tem como 
objetivo compartilhar uma experiência de formação continuada que vem sendo realizada em uma escola pública desde 2006, a 
partir dos saberes e das práticas cotidianas do grupo de professores. Assumir o desafio de uma ação pedagógica mais dialógica e 
comprometida com as crianças com deficiência tem se apresentado como uma questão relevante no cotidiano desses docentes. 
A inclusão de crianças com deficiência trás para os professores a tarefa de realizar uma reflexão sobre a práxis, e isso leva tempo. 
(Re)pensar a formação continuada dos professores faz-se necessário para descobrir que ações são fundamentais no processo de 
implementação e consolidação de uma proposta pedagógica de uma escola verdadeiramente inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA , EDUCAÇÃO INCLUSIVA , PRÁTICAS COTIDIANAS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 4

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: SABERES E FAZERES DOCENTES: UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA 
AUTOR(ES): ALINE SOUZA OLIVEIRA LANZILLOTTA, TIAGO RIBEIRO DA SILVA 
RESUMO: Esse trabalho pretende abordar a prática docente a partir do FALE (Fórum de Alfabetização, Leitura e 
Escrita), evento em que a práxis do/a professor/a é (com)partilhada, dialogada e narrada. Esses professores alfabe-
tizadores, participantes do FALE, estão preocupados em (re)pensar e (re)construir suas práticas, atribuindo sentido 
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a elas. Assim, a alfabetização dialógica, o valor dado aos diferentes gêneros textuais e a utilização da Literatura como 
ferramenta para uma leitura prazerosa ficam evidentes em suas falas. Como participantes do GEPPAN (Grupo 
de Estudos e Pesquisas das/os Professoras/es Alfabetizadoras/es Narradoras/es), grupo formado pela demanda 
de professoras com a finalidade de estudar ações cotidianas presentes em suas práticas, consideramos necessário 
discutir os saberes docentes, sua relação com os saberes discentes e a forma como ambos podem se relacionar, a 
fim de promover uma prática educativa não-mecanicista, privilegiando o diálogo. Trata-se de partir da prática, para, 
debruçando-se sobre ela, pensar na teoria articulada à própria prática, pois que, decerto, toda prática está diretamente 
embasada por uma teoria, embora quem a desenvolva pode não ter ciência disso. O FALE, nesse sentido, se con-
substancia como um espaço/tempo relevante para a discussão, a troca e a construção de práticas docentes firmadas 
e compromissadas com o diálogo, com o falar com o outro, como espaço privilegiado de formação permanente das/
os professoras/es alfabetizadoras/es. 
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO DIALÓGICA, NARRATIVAS DOCENTES , FORMAÇÃO PERMANENTE 

TÍTULO: AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA: PRÁTICAS EM (DES) CONSTRUÇÃO 
AUTOR(ES): ANA CRISTINA CORRÊA FERNANDES, SILVIA MENDES DOS SANTOS 
RESUMO: O presente texto discute a dinâmica que envolve o processo de construção de saberes docentes acerca da 
avaliação dos saberes discentes. Parte de inquietações vividas por duas professoras inseridas no grupo de pesquisa “A re-
construção do saber docente sobre avaliação: articulando a comunidade escolar na construção de práticas emancipatórias” 
na Universidade Federal Fluminense. Analisa, a partir do depoimento de uma das participantes do grupo, os processos de 
significação constituídos sobre avaliação, onde saberes se desmancham no/com o coletivo e as integrantes vêem-se, tal qual 
crianças/alunas, postas como sujeitos ativos de um processo de produção compartilhada do conhecimento. Na interação 
dos sujeitos, em suas buscas por uma avaliação emancipatória, saberes sobre avaliação são reelaborados e ressignificados, 
se entrecruzam, se descobrem, se revelam, inquietam, põem em xeque certezas do que se supõem saber acerca do que as 
crianças sabem ou não sabem no cotidiano das salas de aula. Tendo no paradigma indiciário de Ginszburg (1989) a referên-
cia metodológica dessa discussão, professoras buscam pistas e fazem descobertas no exercício de também compreenderem 
seus saberes e não saberes sobre o ato de avaliar. Nesse contexto, a avaliação como prática de investigação de Esteban 
(1999) auxilia na compreensão ao convidar o/a professor/a interrogar constantemente sua prática. O exercício da reflexão 
sobre a prática avaliativa ganha destaque nessa discussão, bem como sua contribuição para que as professoras participantes 
da pesquisa vejam, com outro olhar, o processo de avaliação e a sua própria formação.
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COTIDIANO ESCOLAR 

TÍTULO: PROPOSTA DA CENP E PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: OS SABERES 
INERENTES AO ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL
AUTOR(ES): ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO 
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa mais ampla intitulada “Produção textual e formação docente: uma 
relação possível” que tencionou identificar a concepção de linguagem assumida pelo professor de 1ª à 4ª séries, bem como, 
seu conhecimento no que tange aos padrões de textualidade e a metodologia utilizada por ele para o ensino do texto. No 
presente estudo, focalizaremos os aspectos atinentes aos saberes necessários ao ensino da produção textual, mais especifi-
camente os relativos à coerência e à coesão textuais, referenciados em dois documentos oficiais: a Proposta da CENP e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Além disso, mencionaremos ainda algumas dificuldades apresentadas pelas docentes 
da escola pesquisada, no que diz respeito à escrita. Após a observação do enfoque relativo à coesão e à coerência nos textos 
da Proposta Curricular de Língua Portuguesa (1992) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa (1997), 
observamos que o entendimento desse conteúdo, por parte do professor de 1ª à 4ª séries, torna-se essencial para a realiza-
ção de trabalhos que envolvam leitura e produção de textos. Nesse sentido, parece-nos que a formação teórica deficitária 
do professor justificará alguns equívocos cometidos em sala de aula, no ensino da produção textual. Dessa forma, torna-se 
necessário um investimento na formação contínua dos docentes, no sentido de que cada professor se sinta preparado para 
desenvolver uma prática proficiente de trabalho com textos. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, PRODUÇÃO TEXTUAL, ENSINO 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE: RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
COMO PRÁTICA DISCURSIVA
AUTOR(ES): ANA LÚCIA HORTA NOGUEIRA 
RESUMO: O presente estudo tematiza a elaboração e apropriação da profissionalidade docente no espaço das 
disciplinas de estágio nos cursos de formação de professores – Pedagogia e Licenciaturas. Para tanto, retoma 
a discussão acerca do “ensino como trabalho” e da “profissionalização docente”, no âmbito dos estudos da 
sociologia e da psicologia do trabalho, levada a efeito por Bronckart, Machado, Clot e Faïta. Nesta perspectiva, 
compreende-se que as condições e o objetivo da ação profissional vão além do sujeito e que as tarefas profissionais 
são prescritas e previstas de acordo com pressupostos cultural e historicamente constituídos. Realizada em uma 
perspectiva discursiva, as análises dos comentários dos estagiários, sobre as atividades do professor no campo de 
estágio, permitem destacar a elaboração de significados acerca da profissionalidade. Os relatos de estágio podem 
ser indicados como relevante prática discursiva articulada ao modo pelo qual os sujeitos organizam e regulam sua 
própria atividade (Vygotsky, Bakhtin). A profissionalidade se configura, portanto, como um dos elementos me-
diadores que regulam as formas de intervenção e atuação educativa. Deste modo, a explicitação da rede discursiva 
“no e sobre o trabalho do professor” permite compreender alguns meandros da função psicológica do trabalho, 
do trabalho como recurso para o desenvolvimento. O reconhecimento das mudanças e transformações, com 
relação ao modo como os estagiários ocupam o lugar de professor e constituem a profissionalidade docente, é 
também importante contribuição para o processo de formação de professores. Este trabalho integra pesquisa em 
andamento, realizada com financiamento FAPESP – 2008-2010.
PALAVRAS-CHAVE: PROFISSIONALIDADE DOCENTE, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
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TÍTULO: TRAMAS E TRILHAS DE EDUCADORAS POPULARES NA EXPERIÊNCIA DE ‘TRANSVER O 
MUNDO’: A RESSIGNIFICAÇÃO DA VIDA A PARTIR DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO POPULAR.
AUTOR(ES): ANA MARIA DE CAMPOS, GRAZIELA GIUSTI PACHANE 
RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo apresentar contribuições de uma experiência de formação de educadores 
populares e suas ações diárias para a superação dos problemas enfrentados na luta pela sobrevivência e no trabalho de 
alfabetização de jovens e adultos na cidade de Campinas, SP, durante os anos de 2003 e 2004. A relevância da experiência 
se manifesta através dos registros escritos elaborados por educadoras e educandos em diferentes gêneros discursivos, como 
narrativas autobiográficas, poesias, diários e pequenas crônicas. Essas fontes expressam os potentes movimentos de recria-
ção de saberes construídos ao longo da vida em contextos sociais desfavoráveis às práticas da leitura e da cultura escrita. As 
anotações reflexivas e autobiográficas, escritas pelas educadoras a posteriori da experiência vivida, revelam a compreensão 
da história pessoal imbricada na história social dos sujeitos/objetos como uma maneira especial de “transver o mundo“. A 
atitude autoral manifesta nos textos e nas opções de vida dessas educadoras sinalizam que a concepção emancipatória da 
produção do conhecimento experienciada na Educação Popular favorece o desenvolvimento da inteligência, das energias 
criativas e da solidariedade para a superação dos estigmas e condicionamentos sociais. Por meio desse trabalho acreditamos 
estar contribuindo com a circulação de um saber silenciado na cultura oficial e nos discursos acadêmicos tradicionais, tra-
zendo à luz outras versões para dialogar e problematizar os contextos sociais em que se dão as práticas educativas.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES, EDUCAÇÃO POPULAR 
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DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: CONHECIMENTO E PRÁTICA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
LEITURA
AUTOR(ES): ANNA MARIA LUNARDI PADILHA, MARTHA MARIA JOLY 
RESUMO: Como o professor trabalha a complexidade do processo educativo, depende de como significa sua prática, 
articulada com sua história de vida, formação, experiências como professor, seu posicionamento em relação à perspectiva 
assumida e de seu acesso aos conhecimentos produzidos historicamente. Este texto focaliza a dinâmica escolar no processo 
de aquisição da leitura, assumindo que o papel da escola é ensinar, promovendo o acesso dos alunos aos bens culturais sis-
tematizados. Ancoradas na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano de Lev Vigotski, nos fundamentos 
da abordagem enunciativo-discursiva de Mikhail Bakhtin e mantendo constante interlocução com outros autores que se 
aproximam dessas perspectivas teóricas, estudamos a prática pedagógica de uma professora da segunda série do Ensino 
Fundamental, numa escola pública estadual, durante suas aulas de Língua Portuguesa, focalizando as relações de ensino/
aprendizado, priorizando os momentos da ação pedagógica em relação à leitura. As observações foram registradas em 
caderno de campo, vídeogravações, conversas e entrevistas com a professora da sala. Atentando para os detalhes, optamos, 
para esse momento, por destacar núcleos temáticos que possibilitassem identificar e analisar como a atividade de leitura é 
oferecida nas relações de ensino: modalidades e modos de leitura; condução da prática da leitura pela professora e o pro-
cesso de mediação como apropriação de significados. Foi possível identificar fortes indícios de que a prática pedagógica 
desenvolvida pela professora e o seu trabalho com a presença constante de análise de textos escritos possibilitaram avanços 
no aprendizado e desenvolvimento da leitura de seus alunos tendo como resultado que todos eles liam e produziam textos 
no início do segundo semestre letivo.
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: SERÁ UMA QUESTÃO DE LÓGICA? UM ESTUDO SOBRE AS PERCEPÇõES DE SABERES 
DOCENTES
AUTOR(ES): ANA PAULA CARVALHO NOGUEIRA, HELENA AMARAL DA FONTOURA 
RESUMO: Esta comunicação discute as lógicas que regulam as percepções de saberes docentes de graduandos da Facul-
dade de Formação de Professores da UERJ. Com base na etnografia, a pesquisa teve como corpus 96 alunos de Prática de 
Ensino. Utilizando observação de aulas e questionários, constatamos que os licenciandos relatavam crenças ainda correntes 
em nossa sociedade, tais como as que evidenciam que o professor deva ter habilidade de “transmitir“ e “talento“ para 
extrair atenção. Por outro lado, notamos uma preocupação com um ensino para formar alunos ou professores mais críticos 
e produtores do conhecimento. Os graduandos, mesmo quando universitários com experiência de magistério, valorizavam 
principalmente características pessoais, sobretudo dos seus alunos. Nos relatos de experiência apresentados, constatamos 
a importância do exemplo. Percebemos também uma série de palavras modalizadoras no discurso dos licenciandos, como 
“talvez, deve ser, acho” ou frases que minimizavam a credibilidade de um determinado pensamento, como “No meu caso, 
com pouca experiência de magistério”, o que pode ter sido utilizado com intuito de diminuir o grau de adesão das idéias que 
defendem. Uma possível explicação para isso estaria no fato de, como nos provoca Boaventura, ainda estarmos vivendo 
sob o paradigma dominante das ciências, em que predomina a lógica quantitativa e matemática. Em nossa pesquisa nota-
mos oposições conceituais que parecem sugerir o tradicional desejo de praticar, de fazer, e não de teorizar sobre a prática, 
como costuma acontecer em abordagens distanciadas das práticas profissionais. Acreditamos que a formação deva ser um 
processo que se constrói e se reconstrói constantemente, interativa e dinamicamente, num espaço em que haja lugar para o 
diálogo entre os professores com vistas ao compartilhamento e construção de saberes. 
PALAVRAS-CHAVE: SABERES, FORMAÇÃO DOCENTE, PRÁTICAS DE ENSINO 
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TÍTULO: TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: PRESSUPOSTOS PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DA 
PRÁTICA NO TRABALHO COM A LINGUAGEM ESCRITA
AUTOR(ES): ANA PAULA SOUZA BRITO 
RESUMO: O presente projeto de pesquisa do mestrado representa inquietações sobre as práticas relacionadas com a 
linguagem escrita no interior da escola. Decorrida quase uma década de atuação docente no ensino fundamental, percebo 
que o trabalho com a linguagem escrita está atrelado a uma teoria empirista, desconsiderando os fenômenos complexos 
da atividade humana. Essa prática é resultado de uma trajetória na história da educação brasileira que, por longos anos, se 
fundamentou na concepção de que cada indivíduo ao nascer já possuía um conjunto de capacidades e habilidades, cabendo 
à escola apenas a facilitação e desenvolvimento dessas qualidades naturais. Mesmo diante do curso de formação inicial e de 
toda reflexão nele instaurada, a prática pedagógica, por vezes, não se (re)constrói. Este fato tem relação com a formação 
de conceitos e concepções do indivíduo sobre homem, educação e desenvolvimento. De acordo com os pressupostos da 
teoria de Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como a linguagem oral, o pensamento, a memória, o controle da própria 
conduta, a linguagem escrita, não são desenvolvidas de maneira espontânea. Nesse sentido, a ação do educador é de suma 
importância para dirigir intencionalmente o processo educativo e oportunizar condições para o desenvolvimento dessas 
funções humanas. Assim, no lugar de exercícios mecânicos relacionadas a letras e sílabas, há de se pensar no trabalho com 
textos utilizados socialmente, enfatizando a função social do ato de ler e escrever. Atualmente, no cargo de orientadora 
pedagógica na rede municipal de ensino de Sorocaba, percebo a necessidade de refletir sobre tais pesquisas, estudos e con-
cepções. O objetivo é buscar a (re)construção da prática pedagógica, no trabalho com a linguagem escrita, utilizando como 
pressuposto a teoria histórico-cultural. Para tanto, a ação estará focada nos HTPs, garantindo que o mesmo seja espaço de 
formação docente, através e estudo, reflexão e análise da prática.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, TEORIA HISTÓRICO CULTURAL, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: OS SINAIS DE PONTUAÇÃO E O LIVRO DIDÁTICO: (DES)CONSTRUINDO PERSPECTIVAS
AUTOR(ES): ANDERSON CRISTIANO DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho objetivou problematizar a maneira como os sinais de pontuação são abordados dentro 
de um livro didático de Ensino Fundamental. No que tange ao tema dessa pesquisa, podemos considerar que a pontu-
ação materializa-se junto aos signos linguísticos, corroborando para a constituição de sentidos. Pareceu-nos relevante a 
reflexão deste assunto, tendo em vista sua importância na leitura e, também, pela pouca importância dada a este recurso 
textual. Dessa forma, este trabalho pautou-se pela discussão dos sinais de pontuação no contexto da contemporaneidade 
(entendida também como pós-modernidade). Particularmente, a investigação abordou o assunto em um livro didático de 
5ª série, apoiando-se na perspectiva discursivo-desconstrutivista, dentro do arcabouço teórico da Análise do Discurso de 
linha francesa. À guisa de conclusão, verificamos que o ensino da pontuação continua veiculado a prescrições de ordem 
sintática, o que pode provocar um efeito negativo, tendo em vista que se os educandos não estiverem familiarizados com 
certos conceitos, não poderão apreender corretamente o uso e importância das pontuações. Como resultado parcial desta 
investigação, observamos que a ação dos sinais de pontuação também acaba contribuindo para revelar traços de subjetivi-
dade no discurso, constituindo-se como elementos dinâmicos que (d)enunciam as várias vozes que compõe a materialidade 
linguística. Com isto, espera-se ressaltar o uso da pontuação por caminhos que evoquem a questão do sentido. Nesta 
perspectiva, almeja-se atingir os (futuros) docentes, para que estes possam trabalhar os matizes que os sinais de pontuação 
exercem no texto escrito. 
PALAVRAS-CHAVE: PONTUAÇÃO, LIVRO DIDÁTICO, DISCURSO 

TÍTULO: PROJETO AÇAÍ: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM 
RONDÔNIA
AUTOR(ES): ANDREIA MARIA PEREIRA, EDINEIA APARECIDA ISIDORO, JANIA MARIA DE 
PAULA 
RESUMO: O Projeto Açaí Magistério Indígena de Rondônia instituído pelo Governo do Estado através do 
decreto nº 8516 de 1998, foi resultado da luta do movimento indígena por uma educação de qualidade nas suas 
comunidades. O projeto se desenvolveu ao longo de seis anos (1998-2004), executado em dez etapas presenciais 
e uma intitulada Açaí nas aldeias que aconteceu nas várias localidades com a participação das respectivas comu-
nidades. Uma das principais características do projeto foi atender uma grande diversidade linguística e cultural; 
participaram 126 professores, pertencentes a aproximadamente 53 etnias e falantes de cerca de 23 línguas. Por ser 
uma experiência inédita o projeto pedagógico do curso foi construído no processo, cujos ajustes foram realizados 
no decorrer da caminhada com as contribuições, diretas ou indiretas, de docentes, discentes e entidades parceiras. 
Nas etapas finais do Projeto foi possível perceber que temas trabalhados, tais como interculturalidade, políticas 
linguísticas, identidade, alteridade, entre outros, gradativamente, promoveram mudanças no discurso e prática na 
maior parte dos cursistas professores que demonstraram maior consciência da necessidade de valorização das 
culturas e línguas próprias. A fala do cursista professor Armando Jaboti, durante a aula de Práticas de Ensino, na 
VII etapa do curso registrada pela SEDUC (2002 p. 06), confirma tal afirmação. “Antes do Açaí eu não sabia que 
nossa cultura tinha valor, hoje sei que tem valor para todos os povos indígenas, para nosso país e para a humani-
dade, sei também que ensino não é modelo, ensino é construção”. É necessário que experiências como o Projeto 
Açaí se efetivem em Rondônia enquanto política pública destinada a assistir um seguimento populacional que cada 
vez mais busca garantir seus direitos à educação intercultural e de qualidade através da valorização das culturas e 
línguas próprias e o acesso aos conhecimentos universais. 
PALAVRAS-CHAVE: PROJETO AÇAÍ, EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, INTERCULTURALIDADE
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DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: UMA PERSPECTIVA SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA ANÁLISE DOS EX-
PARTICIPANTES DO CURSO DOS CIEPS
AUTOR(ES): ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA 
RESUMO: Implementado no início da década de 1990 em mais de cinqüenta municípios do estado do Rio de 
Janeiro, o Curso de Atualização de Professores para Escolas de Horário Integral pretendia capacitar professores 
recém-formados a trabalhar nos Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). O curso contou com a parti-
cipação de mais de seis mil profissionais, que foram denominados bolsistas por receberem uma bolsa auxílio 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante o período de realização do curso. Esse curso foi 
dividido em três módulos, de 640 horas cada, sendo realizado dentro dos próprios CIEPs. A pesquisa Construção 
de compromisso com a Educação pública: fatores mobilizados pelo Curso de Atualização de Professores para 
Escolas de Horário Integral e/ou pelo curso de formação de professores procurou mapear onde se encontravam 
esses ex-bolsistas no município de São Gonçalo. Posteriormente, levantou-se aspectos socioeconômicos de cada 
participante e questões a respeito da formação docente, educação pública e motivos para se tornar professor, para 
traçar representações sociais das ex-bolsistas sobre sua formação. O presente trabalho é um pequeno recorte da 
pesquisa citada e objetiva realizar uma comparação entre os cursos da formação inicial de formação em serviço 
desses professores analisando a representação dos mesmos a respeito desse assunto, obtida através da tematização 
dos grupos focais realizados com esses ex-bolsistas. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, REPRESENTAÇÃO SOCIAL, ESCOLA DE HORARIO INTEGRAL 

TÍTULO: A AQUISIÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E A FORMAÇÃO DOCENTE NO VIÉS DA 
ATIVIDADE
AUTOR(ES): ANDRESSA CEREZER 
RESUMO: A Teoria da Atividade é a linha de pesquisa iniciada por Vygotsky, Leontiev e Luria no século XX. 
Segundo Leontiev (1992), a atividade deve ser concebida pela tríade formada por sujeito, objeto e instrumentos, 
que são organizados em três níveis de análise: atividade, ações e operações. O primeiro é de ordem social e definido, 
conforme Leontiev, como os “processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo se dirige (seu 
objeto)”. O segundo é norteado por metas e indica as etapas para a realização da atividade, atuando na exteriorida-
de do espaço social. O último nível é orientado pelas condições instrumentais da atividade e conduz a relação do 
sujeito com o objeto. Além disso, cabe destacar que o sujeito, por sua vez, se constitui como tal na linguagem e pela 
linguagem. Assim, considerando esse quadro teórico, será investigado em que medida o desenvolvimento de um 
trabalho de auto-aplicação, pautado na metodologia de escrita-processo, o Process Writing (Write e Arndt, 1991), 
suscita nos licenciandos de Letras (habilitação espanhol e respectivas literaturas) uma metaconcepção da aquisição da 
escrita como processo útil para repasse aos futuros alunos em situação de exercício profissional. Desse modo, além 
de investigar possíveis tendências na aquisição instrucional da escrita e suas repercussões no enquadre da atividade 
de ensino-aprendizagem de espanhol língua estrangeira (E/LE), busca-se contribuir para a formação de conceitos 
de aquisição profissionalmente úteis aos egressos das licenciaturas em Letras. O corpus dessa pesquisa é constituído 
acadêmicos do curso de Letras, habilitação Português - Espanhol e respectivas literaturas da FAMES, uma instituição 
de ensino superior da região central do Estado do Rio Grande do Sul.
PALAVRAS-CHAVE: TEORIA DA ATIVIDADE, AQUISIÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: O SABER DA EXPERIÊNCIA NAS NARRATIVAS DOCENTES: A CENA COMO ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO
AUTOR(ES): ANDRÉA MARIA FAVILLA LOBO, VALESKA RIBEIRO ALVIM 
RESUMO: A emergência de manifestações teatrais no Estado do Acre foi marcada por características de resistência 
e crítica social. Os movimentos que se consolidaram a partir do final dos anos 70 por meio das produções teatrais de 
grupos amadores imprimiram, principalmente em Rio Branco, um cenário propício para que o fazer artístico se tor-
nasse também espaço informal de aprendizagem do teatro. Nesse cenário, surgem também processos de formação 
docente. São deslocamentos gerados pelo ir e vir entre espaços de produção de saberes sobre teatro e sobre se tornar 
professor de teatro. Um dentro e fora da escola, da Universidade, dos espaços culturais, das casas de espetáculo e dos 
grupos teatrais. O objetivo desta pesquisa, em andamento, é explicar as razões pelas quais os professores de arte das 
escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio que desenvolvem atividades teatrais, se tornaram professores desse 
campo, identificando e discutindo o seu processo formativo, bem como as concepções que orientam seu trabalho, 
a partir de seus depoimentos, tomando como referência as teorias do ensino de teatro e as orientações curriculares 
para a Educação Básica na subárea de teatro. Esse estudo se divide em duas etapas: a primeira etapa, já concluída, de 
caráter quantitativo, consistiu na aplicação de cinquenta questionários nas escolas, com a finalidade de selecionarmos 
os sujeitos que serão entrevistados na segunda etapa da pesquisa, de cunho qualitativo. Nessa fase, realizaremos 
entrevistas narrativas com os docentes selecionados a partir dos critérios contidos nos questionários. Acreditamos 
que as relações estabelecidas no campo da cultura, do contexto artístico destes professores, constituem também seus 
saberes docentes, atuando juntamente com os outros saberes, nas escolhas cotidianas de sua prática pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS, FORMAÇÃO DE PROFESSOR, SABERES DOCENTES 
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TÍTULO: BIBLIOTECA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES OU A BIBLIOTECA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES
AUTOR(ES): ANDRÉA PEREIRA DOS SANTOS 
RESUMO: Em “Miséria da biblioteca escolar”, de 1991, Waldeck Carneiro da Silva, afirma que os livros mais indicados aos 
alunos de licenciaturas das universidades do Rio de Janeiro, em grande parte, não mencionavam a biblioteca escolar como 
recurso de ensino-aprendizagem. A partir dessa afirmação, procura-se investigar se os programas e ementas dos cursos de 
licenciatura, da Universidade Federal de Goiás, mencionam a biblioteca como recurso didático tanto para a formação de 
professores quanto para que os futuros professores a utilizem como ferramenta de incentivo à prática de leitura e às pesquisas 
escolares. A última pesquisa “Retratos da Leitura” mostra que a formação do leitor está diretamente ligada ao estudo formal, 
ou seja, a frequência a escola. Para que esta prática de leitura se mantenha além do muro escolar é preciso um trabalho conjunto 
entre bibliotecários e professores. Não só docentes das áreas de português, redação e literatura, mas de todas as disciplinas 
escolares. A utilização da biblioteca deve perpassar por todas disciplinas sejam elas biológicas, exatas ou humanas. A leitura 
promove a ampliação do conhecimento dos alunos fazendo com que estes compreendam melhor o currículo de cada discipli-
na e, além disso, promova a integração de saberes como propõem Edgar Morin. Entende-se que a deficiência ou ineficiência 
da utilização da biblioteca por parte dos alunos se deve a não formação do professor nas disciplinas de licenciatura de forma a 
incentivar a prática. Assim fica a questão: os professores estão sendo preparados para a utilização da biblioteca?
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LEITURA E CURRÍCULO 

TÍTULO: OS NÚMEROS DECIMAIS NA ESCOLA FUNDAMENTAL: O QUE CONHECEM OS 
PROFESSORES?
AUTOR(ES): ANELISA KISIELEWSKI ESTEVES 
RESUMO: Este artigo apresenta dados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida através de investigação qualitativa jun-
to a sete professores de uma escola municipal de Campo Grande/MS, que teve como objetivo investigar os conhecimentos 
dos professores do 5º ano do Ensino Fundamental sobre números decimais e a relação com sua prática pedagógica. Para 
coleta de dados foram realizadas: observação de algumas aulas de Matemática; cinco sessões de atividades sobre números 
decimais com os professores, nas quais foram propostas atividades que envolveram o conceito de números racionais, as 
operações com números decimais e as relações estabelecidas entre os números decimais, o sistema de numeração decimal 
e os sistemas de medidas e monetário; análise de documentos (cadernos de alguns alunos e caderno de plano dos profes-
sores) e entrevistas semi-estruturadas. Os dados foram analisados e categorizados, tendo como referência os estudos de 
Shulman sobre a base de conhecimentos dos professores, focando três vertentes: conhecimento do conteúdo específico, 
conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular. Os dados analisados revelam que existem lacunas 
no conhecimento específico sobre números decimais desses professores, tanto nas estruturas substantivas, como nas es-
truturas sintáticas, as quais interferem em seu conhecimento pedagógico do conteúdo e também em seu conhecimento 
curricular, influenciando diretamente sua prática pedagógica. Os resultados encontrados apontam para a necessidade de 
nos cursos de formação inicial e continuada ser revista a atenção dada aos conhecimentos matemáticos, principalmente no 
caso dos professores que atuam na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS, NÚMEROS 
DECIMAIS 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA: COMPUTADOR NA SALA DE AULA
AUTOR(ES): APARECIDA DA SILVA BATAGLIN, NUCÉLIA MARIANO MOISÉS 
RESUMO: Este artigo tem por objetivo relatar os resultados obtidos a partir de um Curso de Extensão intitulado “Educa-
ção e informática: Computador na sala de aula“ destinado a um grupo de professores de séries iniciais do ensino fundamen-
tal da rede municipal da cidade de Engenheiro Beltrão-Pr, dos quais participaram dezessete educadores, sendo que o mes-
mo foi ministrado por duas acadêmicas do curso de Especialização em Educação a Distância ofertado pela Universidade 
Estadual de Maringá-Pr, visando discutir a necessidade de formação dos professores para a utilização da tecnologia em sala 
de aula. O curso teve por finalidade investigar se os professores destas séries utilizam o computador como apoio à prática 
pedagógica e também promover aos mesmos a proposta do uso do computador juntamente com as questões pedagógicas 
desse uso. Partindo do princípio de que na educação, muitas vezes, o computador tem sido utilizado apenas para o ensino 
de computação, é que percebemos que atualmente os programas educacionais tornaram-se mais adaptáveis às necessiddes 
dos alunos e muito mais motivadores, e a escola, por sua vez, não pode ficar alheia a essa evolução, principalmente quando 
o próprio docente não tem domínio desses recursos. Diante deste contexto, foi possível verificar quais eram as necessidades 
de reflexão do professor sobre o uso de tecnologia, mais precisamente o computador. Nessa perspectiva, é necessário ao 
professor uma formação constante que o prepare a utilizar os recursos que o computador oferece auxiliando-o na sala de 
aula em sua prática pedagógica. Sendo assim, importa ressaltar que no ambiente educativo, na era da informação, a presença 
do professor capacitado a usar o computador é fundamental. Essa capacitação faz a diferença, pois é necessária para que a 
tecnologia seja utilizada na educação, de forma reflexiva.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAPACITAÇÃO REFLEXIVA 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DA ESCRITA E A VALORIZAÇÃO DA SUBJETIVIDADE: (AUTO)REFLEXÃO 
AUTOR(ES): ARILENE MARIA SOARES DE MEDEIROS 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir a produção da escrita dos alunos do curso de Pedagogia da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Central, Mossoró, a partir da auto-reflexão que os próprios sujeitos 
fazem de suas experiências na construção do conhecimento. Discute-se a (auto)reflexão como categoria central da raciona-
lidade comunicativa, proposta por Jürgen Habermas. A (auto)reflexão consiste na compreensão do mundo a partir de um 
conhecimento crítico e problematizador da realidade circundante. Ao problematizar o conhecimento, os sujeitos percebem 
que podem enxergar a realidade sob diferentes ângulos e perspectivas. A valorização da subjetividade é a primeira condição 
pedagógica que o professor deve considerar na sua prática cotidiana. Tal compreensão me levou a conduzir a disciplina 
Gestão dos Processos Educativos, no Curso de Pedagogia da UERN, numa turma com de 25 anos, durante o segundo 
semestre de 2008, utilizando como estratégia pedagógica a produção da escrita, sendo esta a mediadora da valorização da 
subjetividade. A produção da escrita era resultado de visitas aos diferentes espaços formativos, e no retorno, tinham que 
relacionar suas experiências com as idéias dos autores estudados em sala. Com este trabalho, busca-se apresentar a experi-
ência não à luz das percepções da professora, mas dos alunos que, segundo eles, depois desse exercício pedagógico “não 
eram mais os mesmos”, pois, estavam acostumados a copiar os autores e não se sentirem autores de suas próprias idéias. 
Para apresentar as percepções dos alunos, será utilizada a entrevista reflexiva, conforme Heloisa Szymanski.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DA ESCRITA, AUTO-REFLEXÃO, SUBJETIVIDADE 

TÍTULO: A CRIATIVIDADE E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UM EDUCADOR EM CONSTRUÇÃO
AUTOR(ES): ARLEI PERIPOLLI 
RESUMO: A criatividade, como potencial inerente ao ser humano, deve ser cultivada e desenvolvida através do uso da 
imaginação, do conhecimento e da motivação. A relevância deste estudo tem sua gênese na pesquisa de Mestrado em Edu-
cação, que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria – RS, visto que o tema se apresenta como iné-
dito e de relevância para a comunidade acadêmica, educacional e social. Assim, enquanto objetivo, busca-se analisar como a 
criatividade influencia a formação dos educadores e suas práticas pedagógicas junto aos adolescentes em conflito com a lei 
e privados de liberdade. A pesquisa se caracteriza como bibliográfica porque os levantamentos das principais contribuições 
teóricas que envolvem o problema foram selecionados através da consulta de materiais publicados em periódicos, jornais, 
revistas, livros, monografias, dissertações, teses, artigos e etc. Descritiva, pois sua finalidade é observar, registrar e analisar os 
materiais publicados. O método de abordagem utilizado é o qualitativo, porque se faz uso de análise de aspectos subjetivos 
dentro das leituras realizadas. Em virtude da pesquisa estar em andamento, algumas conclusões se destacam: a criatividade 
mobiliza o educador na articulação e na construção de competências para responder às situações concretas do espaço 
escolar, instando-o a transformar o conhecimento científico em saber articulado às reais necessidades do fazer pedagógico 
vivenciado no cotidiano escolar, enquanto proposta para um caminho desenhante que reflita, construa, aprenda e apre-
enda o “aprender fazendo”, como elemento significativo no processo de construção constante do conhecimento criativo. 
Nessa concepção, o educador produz, no exercício da profissão, os saberes necessários à sua ação, (re) elaborando e (re) 
construindo sua intervenção pedagógica, numa atitude crítico-reflexiva, produzindo modos de Ser e de Agir essenciais no 
desenvolvimento de suas ações, acreditando-se que com o desenvolvimento da criatividade (re) signifique os sonhos, num 
movimento constante de: Existir, Sentir, Refletir e Ir. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCADOR, CRIATIVIDADE, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE NITERÓI: SABERES E FAZERES SOBRE AVALIAÇÃO NA 
ESCOLA ORGANIZADA EM CICLOS
AUTOR(ES): ARMANDO DE CASTRO CERQUEIRA AROSA, DEIZE VICENTE DA SILVA AROSA 
RESUMO: O presente trabalho registra a reflexão realizada sobre o processo de construção e implantação da proposta 
pedagógica Escola de Cidadania (Proposta), com foco específico nos processos avaliativos, no período compreendido entre 
2005 e 2008. Tal Proposta apresenta como objetivo fundamentar o trabalho pedagógico realizado na forma de Ciclos, pelas 
unidades de ensino fundamental e de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Niterói. Na pesquisa foram 
examinados os documentos produzidos pela rede municipal de educação, bem como abordados os saberes docentes, as 
práticas educativas e de gestão adotadas, tanto nas unidades educacionais, quanto no âmbito da Fundação Municipal de 
Educação, órgão executor das políticas educacionais da cidade. Nesse percurso analítico, foram formuladas algumas ques-
tões: Qual a concepção de avaliação expressa nos documentos? Em que tradição epistemológica se insere tal concepção 
de avaliação? Como se desenvolveram, nesse período, as práticas avaliativas? Qual o lugar da avaliação no processo de 
ensino-aprendizagem numa escola organizada em ciclo? Tais questões orientaram a pesquisa no sentido de esclarecer que 
concepções e práticas político-administrativas e político-pedagógicas estavam em conflito na construção de uma política 
educacional para a rede municipal de ensino. Por fim, a organização escolar em ciclos traz à tona múltiplos aspectos, mas 
em especial, coloca a questão da avaliação no centro das discussões, fazendo repercutir os embates ideológicos travados no 
âmbito dos processos produtivos globais, sobretudo quando se trata do papel da avaliação escolar na construção de uma 
proposta pedagógica que contribua para a consolidação de um modelo de cidadania autônoma e participativa.
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, CICLOS, SABERES DOCENTES 

TÍTULO: CONCEPÇõES FUNDAMENTADORAS NO ENSINO DE ARTE: UMA EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO INICIAL À LUZ DE L. S. VIGOTSKI
AUTOR(ES): ÁUREA CAROLINA COELHO MÓRE 
RESUMO: Vinculada à linha de pesquisa: “Práticas educativas na formação de professores”, esta pesquisa originou-se 
da experiência pessoal da autora como atriz e docente formadora de professores no curso de Pedagogia em Dracena, São 
Paulo. O objetivo geral desta pesquisa foi lançar um olhar para a formação de professores no curso de Pedagogia que são 
habilitados a ensinar Artes na Educação Infantil e primeiros ciclos do Ensino Fundamental. Analisou-se a consolidação 
do ensino de Artes, no Brasil, ao longo da História, as diversas concepções de ensino de Artes encontradas na realidade 
brasileira, identificação das concepções de educação estética apresentadas por Vigotski. Investiga através de um estudo de 
caso essa inter-relação. O olhar pesquisador permitiu ainda comprovar fatos já constatados mesmo antes desta experiência 
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relatada: as demandas dos alunos e alunas dos cursos de formação superior são voltadas para o “hoje” o “agora” de suas 
carreiras profissionais. Eles absorvem conceitos, teorias e práticas que são implementadas hierarquicamente, muito embora, 
possuam autonomia legal garantida para que isso seja evitado, mas encontram-se isolados das discussões que promovem 
as mudanças nas realidades escolares, por força do ritmo vertiginoso com que cumprem jornadas de trabalho extenuantes. 
Verificou-se a predominância de concepções contextualistas da Arte e de seu ensino: justificativa de um ensino de Artes 
subordinado a interesses diversos e considerados primordiais perante os interesses e objetivos estéticos. O emprego das 
categorias de educação estética sugeridas por Vigotski em sua obra Psicologia Pedagógica foram uma descoberta favorável 
nesta investigação. Os dados coletados possibilitaram a comprovação de tais categorias nas concepções expressas pelos 
sujeitos da pesquisa e que são fundamentadoras de suas práticas docentes. Tal constatação valida a importância do autor 
para a Educação e, mais especialmente, para a Educação em Artes. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES , ENSINO DE TEATRO., TEORIA DE VIGOTSKI. 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 8

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 04

TÍTULO: RELENDO A HISTÓRIA AO LER HISTÓRIAS
AUTOR(ES): BRASÍLIA ECHARDT VIEIRA 
RESUMO: Na Baixada Fluminense, uma professora que não está atuando no magistério, moradora da região, incorpora-
se ao projeto de Iniciação à Docência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Rodas de Leitura: Constituindo uma 
Comunidade de Leitores na Baixada Fluminense - que é desenvolvido no Centro de Atividades Comunitárias de São João 
de Meriti – CAC, uma instituição filantrópica que é fundada pelo movimento popular em 1987 com o objetivo de refletir 
sobre a qualidade dos serviços públicos. O CAC mantém uma escola, um programa de formação de professores e um 
Centro de Promoção de Leitura e Pesquisa. O trabalho trata do olhar e das relações estabelecidas dessa professora com 
o grupo, com a instituição e principalmente com o trabalho de rodas de leitura com as crianças da comunidade, realizado 
voluntariamente. No processo da organização das leituras para as crianças, ela vai refazendo as suas leituras dos livros e 
da realidade em que vive. Reflete sobre a sua formação profissional, sua trajetória de vida, suas leituras e sobre a realidade 
da formação de leitores nas escolas do bairro onde ela vive. É utilizado como referencial teórico os estudos de NÓVOA 
(1991) sobre as trajetórias de professores, VYGOTSKY (1989) sobre a zona de desenvolvimento proximal, FERREIRO 
sobre a cultura da leitura (1989) e de BRUNER (1998) sobre a narrativa.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, VIDA DE PROFESSORES, TRABALHO COMUNITÁRIO 

TÍTULO: REFEÊNCIAS PARA O ESTUDO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “ÍNDIA VANUÍRE” DE 
TUPÃ-SP-BRASIL (1957-1960): UM INSTRUMENTO DE PESQUISA
AUTOR(ES): BRUNA NÁTALIE SILVA DOS REIS 
RESUMO: A pesquisa de iniciação científica cujas etapas do seu desenvolvimento ora são apresentadas, está vinculada à 
linha “Formação de Professores” do Grupo de Pesquisa (GPHELLB) “História do Ensino de Língua e Literatura no Bra-
sil”, que decorre do Programa de Pesquisa (PPHELLB) “História do ensino de língua e literatura no Brasil” e do Projeto 
Integrado de Pesquisa (PIPHELLB) “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil”, ambos coordenados por Maria 
do Rosário Longo Mortatti. A referida pesquisa tem como objetivo contribuir para o surgimento de temas de investigação 
e de abreviar etapas do trabalho de pesquisadores interessados em compreender aspectos ainda poucos explorados sobre 
a produção de conhecimento, saberes e formação docente nos institutos de educação do estado de São Paulo. Por meio 
da utilização de procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de referências bibliográficas, será 
elaborado um instrumento de pesquisa contendo referências de fontes documentais para o estudo do Instituto de Educa-
ção “Índia Vanuíre” de Tupã-SP-Brasil (1957-1960), a ser assim estruturado: introdução, relação de referências elaboradas 
de acordo com as normas da ABNT. Conclui-se até o presente momento que há um importante acervo de fontes docu-
mentais referentes ao antigo Instituto de Educação “Índia Vanuíre” de Tupã-SP-Brasil que, possivelmente, desenvolveu as 
suas atividades de formação de professores entre 1957 e 1960, ainda, pouco inexplorado pelos pesquisadores da história 
da educação. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “ÍNDIA VANUÍRE“ DE TUPÃ-
SP-BRASIL (1957-1960), INSTRUMENTO DE PESQUISA 

TÍTULO: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. 
AUTOR(ES): CAMILA MOREIRA MARIANO 
RESUMO: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. Ca-
mila Moreira Mariano PROFª.DRª.Ana Lúcia Espíndola – Orientadora Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
Campus Três Lagoas Resumo No ano de 2005 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei n° 11.114 (BRASIL, 
2005), que tornou obrigatório o Ensino Fundamental a partir dos 6 anos de idade. Desde então, essa ampliação do Ensino 
Fundamental de oito para nove anos vem sendo discutida em todo o Brasil. A lei estipula o prazo até 2010 para que todos 
os estados e municípios brasileiros implantem o novo sistema. Assim, esta pesquisa pauta-se em investigar a implantação 
do Ensino Fundamental de Nove Anos, observando de que maneira a escola tem se estruturado perante essas mudanças, 
de forma a moderar os possíveis impactos que a mesma poderá trazer na vida dos professores, alunos, pais e a estrutura 
escolar. Utiliza-se como fonte de coleta de dados, a análise documental, observações, questionários e entrevistas semi-estru-
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turadas. A análise documental centra-se em analisar as leis que foram implantadas na modificação do Ensino Fundamental. 
As observações contribuirão na compreensão da estrutura escolar, especialmente no que tange a questão da organização do 
espaço e tempo. As entrevistas serão realizadas com professores e coordenadores de escolas públicas e privadas, objetivan-
do compreender como está sendo organizado o cotidiano escolar após a implantação. Sabe-se que a entrada das crianças 
na escola, não pode significar uma ruptura com o processo anterior, vivido por elas em casa ou na instituição de educação 
infantil, mas sim uma forma de dar continuidade às experiências anteriores, para que elas sistematizem os conhecimentos 
já adquiridos. Palavras chaves: Ensino Fundamental de Nove Anos. Implantação. Estrutura Escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURA ESCOLAR 

TÍTULO: A LINGUAGEM CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): CAMILA RIBEIRO MENOTTI, ESTELA MARIS GIORDANI, EVELLYN LEDUR DA 
SILVA 
RESUMO: O domínio da linguagem científica no processo de formação de professores é um tema que ainda merece aten-
ção nas pesquisas acadêmicas. Ao longo da atividade profissional, exercendo a formação de professores nos deparamos 
com situações que estão relacionadas não ao domínio da língua padrão, mas do domínio da linguagem científica. Trata-se 
de uma nova forma de racionalidade, novo modo de pensar e agir perante a realidade. A nova geração de pesquisadores 
nasce em grande maioria nas instituições de ensino superior a partir da sua inserção com os projetos de iniciação científica; 
esta cumpre um importante papel no aprimoramento destas habilidades. Ao se confrontar com a realidade acadêmica 
brasileira, a atividade de iniciação científica se depara com deficiências que comprometem o seu crescimento. Estas dificul-
dades persistem desde a formação da escola básica, com a ausência de uma iniciação à educação científica e à pesquisa. Ao 
realizarmos o projeto “A Iniciação Científica no PROLICEN/2006: os valores na formação docente”, tais deficiências se 
tornaram evidentes nas entrevistas realizadas com nossos sujeitos de nossa pesquisa. Entrevistamos 20 professores orien-
tadores e seus respectivos orientados (20 acadêmicos). Grande parte dos orientadores ressaltaram que uma das maiores 
dificuldades que os acadêmicos encontram, refere-se ao desenvolvimento da capacidade de leitura científica, isto é, compre-
ender o que se está lendo, as discussões que perpassam, os conceitos que os autores trazem em suas teorias. Os professores 
também dizem que os alunos vêm com vícios de escrita e possuem problemas com o uso correto da Língua Portuguesa. 
Outra dificuldade é fazer os alunos compreenderem como realizar as atividades de pesquisa, como articular a prática com o 
referencial teórico. Ao todo, percebe-se que o que falta para os estudantes são a cultura e a prática da reflexão científica.
PALAVRAS-CHAVE: INICIAÇÃO CIENTÍFICA, FORMAÇÃO DOCENTE, ORIENTAÇÃO 

TÍTULO: LETRAMENTO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO: UM 
ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE NATAL/RN
AUTOR(ES): CARLA ROSIANE CARLOTA ANDRADE 
RESUMO: A leitura é a habilidade solicitada em todas as provas nacionais – Prova Brasil, Saeb e Enem – e internacionais - PISA 
- que aferem o desempenho dos alunos do ensino básico. Os resultados vêm mostrando que a leitura, no Brasil, é um grande 
desafio não só para a escola, mas também para toda a sociedade. Por entendermos que as práticas de letramento dos alunos 
estão diretamente relacionadas às dos professores, realizamos uma pesquisa numa escola pública de Ensino Médio na cidade 
de Natal-RN com o objetivo de conhecer as práticas de letramento dos professores de língua portuguesa dessa escola. Foram 
entrevistados 08 (oito) professores com idade variando entre 39 e 68 anos, sendo 50% desses professores do sexo feminino e 50% 
do sexo masculino. Foi aplicado um questionário composto de perguntas abertas e fechadas, dividido em quatro partes, aplicado 
individualmente, sendo duas referentes à formação e à prática pedagógica desses professores. A análise dos dados mostra que os 
professores da escola pesquisada são experientes, possuem maturidade de vida e profissional, porém fica claro que há ausência de 
formação continuada por não haver uma política pública para o contínuo aperfeiçoamento desses profissionais. Outra constata-
ção é o individualismo de ações que visasse a um aprendizado comunitário com reflexos positivos para a escola e seus atores.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, LEITURA, ENSINO MÉDIO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 9

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: HISTÓRIAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DO SUJEITO-LEITOR: CONFRONTO DE 
EXPERIÊNCIAS COM PROFESSORAS BAIANAS
AUTOR(ES): CARLA VERÔNICA ALBUQUERQUE ALMEIDA, LUIZ FELIPPE SANTOS PERRET 
SERPA 
RESUMO: No transcurso da sua trajetória de vida, o ser humano constrói seu conhecimento e, nesse processo, a leitura 
configura-se como um dos elementos possibilitadores dessa construção por ser uma prática social das mais importantes. 
Partindo dessa premissa, este trabalho discutiu como as histórias de leitura dos sujeitos-leitores interferiram na sua forma-
ção docente, por meio do confronto de duas experiências: uma resultante de um projeto de formação de professoras do 
município de Salvador-BA em Pedagogia (convênio da Prefeitura com a Faculdade de Educação da UFBA), representada 
por três memoriais; e outra, com um grupo de dez professoras, oriundas do interior da Bahia, que se constituíram leitoras 
nas décadas de 30 e 40. A intenção foi centrar nos depoimentos escritos e orais visando responder o questionamento: até 
que ponto as professoras aproveitaram suas experiências leitoras para formar seus/suas estudantes em sala? Essa análise 
se pautou no método de história de vida. Concluiu-se que a leitura tem um papel preponderante na constituição docente, 
pois se temos professores leitores, que sentem prazer na leitura, que deem sentido ao ato de ler e instrumentalizam o de-
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senvolvimento dessa prática, teremos atividades e estratégias inovadoras que proporcionam o gosto da leitura, favorecendo 
a formação de bons leitores e, consequentemente, práticas educativas inclusivas de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO, PROFESSORAS 

TÍTULO: ATUAÇÃO DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO INICIAL: AS QUESTõES QUE EMERGEM 
NO ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AUTOR(ES): CARLOS TOSCANO 
RESUMO: Neste trabalho apresento parte dos resultados de uma pesquisa que realizamos nos últimos anos com alunas-
professoras do curso de Pedagogia da UEL, que teve como tema de investigação os desafios e as perspectivas que se 
apresentam para a formação docente para as séries iniciais do Ensino Fundamental, focalizando no percurso de formação/
atuação como se configura a relação com o saber na área das ciências. Para tanto, apoiamo-nos em estudos de Charlot, 
sobre a temática da relação com o saber, na teoria da enunciação proposta por Bakhtin e nos estudos realizados por Lahire 
que tematizam a escola, tendo em vista que esses autores, em suas especificidades, situam nas práticas sociais a gênese do 
especificamente humano, destacando nesse processo o papel do outro e da mediação semiótica. Os dados aqui comparti-
lhados resultaram das transcrições de encontros semanais, com duração de 2 a 3 horas, realizados entre abril e novembro do 
ano de 2007 e que viabilizaram a construção de uma narrativa dos acontecimentos vividos e dos seus respectivos contextos. 
Aqui me reporto a um dos sujeitos dessa pesquisa, que à época era regente de uma turma de 3ª série, em uma instituição 
educacional no município de Londrina, Paraná. O estudo, que buscou contribuir para ampliar o patamar de visibilidade das 
condições nas quais tem se tornado professoras das séries iniciais, alunas que ainda não concluíram sua formação inicial, 
põe em evidência uma conformação específica bastante problemática nessa concomitância interligando frágil situação 
profissional, que se dá a ver através de um vínculo precário, orientações contraditórias e/ou inconsistentes, imposição de 
materiais instrucionais, situações de sala de aula vividas como dificuldades pessoais e ausência de subsídios teórico-práticos 
dado o inconcluso processo da formação inicial voltada para essa atividade profissional.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SABERES DOCENTES, ENSINO DE CIÊNCIAS 

TÍTULO: CONTRIBUIÇõES PARA A LEITURA LITERÁRIA DE EDUCADORES DAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): CARMEM LUCIA EITERER, DAMIANA ANGELO MELO, LUCIANA DOS SANTOS LIMA 
RESUMO: O projeto de Extensão da FaE/UFMG Contribuições para a leitura literária de educadores do Ensino Fundamental, 
realizado a partir de 2008, tem como objetivo levar textos literários a educadores das séries iniciais da Educação Básica de escolas 
públicas de Belo Horizonte e da região metropolitana. Em 2008, especialistas em literatura e formação de leitores, professores, 
pesquisadores, alunos de pós-graduação e de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram um trabalho de seleção, 
reapresentação/recriação de contos de Machado de Assis, extraídos do site Domínio Público, criado pelo governo federal, que 
se transformaram no livro Machado Presente. Esse livro foi editado por equipe, publicado com financiamento da Pró-Reitoria 
de Extensão da UFMG e distribuído gratuitamente a educadores com o objetivo de contribuir para a formação literária desses 
agentes. O projeto tem ainda o propósito de realizar questionários e entrevistas com os educadores-leitores para avaliar a aceitação 
dos contos lidos, no sentido de acompanhar o processo de letramento literário em desenvolvimento. Em 2009, devem ocorrer 
visitas às escolas para conversar sobre a leitura da obra Machado Presente e verificar as dificuldades (de leitura) e impressões de 
caráter emocional e estético, de modo a ampliar a compreensão do livro. Além disso, o projeto segue com novas publicações ainda 
este ano, quando se pretende recuperar textos de autoria de Julia Lopes de Almeida levando-os aos professores. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, LITERATURA, EDUCADORAS 

TÍTULO: SABERES E FAZERES DOCENTES: CURIOSIDADE E DESEJO NO PROCESSO DE 
APRENDER/ENSINAR A LER E A ESCREVER 
AUTOR(ES): CARMEN SANCHES SAMPAIO, ANA PAULA VENÂNCIO 
RESUMO: Há quase duas décadas que professoras alfabetizadoras, de uma escola pública carioca, vem investigando a 
própria prática e, nesse movimento, em diálogo com a universidade, vivenciam um processo (com)partilhado de formação 
na experiência de ser professora. Modos de aprender/ensinar a ler e a escrever que afirmem a leitura e a escrita como prática 
dialógica, discursiva e significativa é a referência do fazer cotidiano. Nesse sentido, o objetivo desse texto ganha relevância: 
discutir e socializar saberes e fazeres de uma dessas professoras que, cotidianamente, tem se desafiado a praticar uma ação 
alfabetizadora legitimadora da voz, desejos e curiosidades infantis incorporando, a esse processo, diferentes lógicas e modos 
de aprender/ensinar das crianças. Perguntas e interesses infantis provocam projetos experienciados, revelando a sala de aula 
como espaço-tempo plural constituída por múltiplas e variadas formas de pensar, perceber, dizer, sentir, aprender, ensinar e 
criar. Relações mais democráticas, mais solidárias, com crianças e professora vivenciando o ensino não como aprendizagem 
do conhecido, mas como produção de conhecimentos, que podem resultar também de novas articulações entre conheci-
mentos disponíveis (Geraldi, 2004), abrindo possibilidades para um fazer pedagógico comprometido com o rompimento 
da colonialidade do poder nas relações cotidianas (Esteban, 2008). Pensar e praticar a alfabetização a partir de perguntas ao 
invés de responder perguntas que não foram feitas, o que habitualmente faz a escola, é tomar o acontecimento como lugar 
donde vertem as perguntas (…) (Geraldi, 2004), interrogando sobre o acontecido, pensando e praticando um currículo a 
posteriori, pois a curiosidade por conhecer, por saber o ainda não sabido passa a selecionar o “conteúdo programático”. 
Cenas do dia-a-dia da sala de aula explicitam aprendizagens realizadas pelas crianças e professoras – da escola e da universi-
dade – provocando-nos a voltar a olhar aquilo que já temos visto, ou de olhá-lo, talvez, de outro modo (Skliar, 2007). 
PALAVRAS-CHAVE: SABERES E FAZERES DOCENTES, ALFABETIZAÇÃO, COTIDIANO ESCOLAR 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADES COM FUTUROS PROFESSORES 
VISANDO EXPLORAR PROCESSOS DE VISUALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE CONCEITOS DE 
CÁLCULO DIFERENCIAL
AUTOR(ES): CAROLINA AUGUSTA ASSUMPÇÃO GOUVEIA 
RESUMO: O presente trabalho é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada “Processos de Visualização e Re-
presentação de Conceitos de Cálculo Diferencial e Integral com um Software Tridimensional”, que se encontra em fase de 
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elaboração. Nosso objetivo é apresentar um conjunto de atividades, elaboradas e desenvolvidas com um grupo de alunos da 
graduação em Matemática de uma universidade estadual do Estado de São Paulo visando trazer subsídios para compreensão 
das inter-relações das Tecnologias Informacionais e Computacionais com processos de visualização e de representações de 
conceitos matemáticos. Essas atividades tem por finalidade investigar a capacidade de justificação e generalização dos futuros 
professores, bem como os caminhos e estratégias abordados nestes processos, os conhecimentos de conceitos e conteúdos 
matemáticos, a interação com o grupo e a capacidade de visualização em ambientes em duas e três dimensões. Por fim, tam-
bém procuraremos investigar como futuros professores propõem estratégias de resolução dos problemas apresentados, para 
tanto será sugerido que eles elaborem um plano de aula com os conceitos construídos e os instrumentos utilizados. Para o de-
senvolvimento das atividades utilizaremos o software tridimensional K3DSurf, as obras de artes (pintura em tela, encontradas 
em sites de museus nacionais e internacionais), e os objetos concretos/manipulativos, buscando apropriações, pelos alunos, do 
conteúdo de sólidos de revolução presente no estudo do Cálculo Diferencial e Integral.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, SOFTWARE 
TRIDIMENSIONAL 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 10

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: IDENTIDADES DE PROFESSORES DE HISTÓRIA: LIVROS E LEITURA DE MUNDO
AUTOR(ES): CAROLINE PACIEVITCH 
RESUMO: Este artigo reflete sobre identidades e consciência histórica de professores de história e estabelece relações 
com alguns tipos de leituras demonstradas pelos professores participantes. A pesquisa básica consiste em entrevistas em 
profundidade com cinco professores e professoras, aliada a dados quantitativos de outros 67 docentes. Esses profissionais 
proporcionaram depoimentos a respeito de parte de sua história de vida e formação, e suas relações com o conhecimento 
histórico, tomaram posições sobre política e religião, conceituaram processo histórico, ensino de história e escola. Os eixos 
de sentido mais comuns encontrados são o conhecimento histórico como propiciador de visões ou leituras de mundo 
privilegiadas, a presença constante da utopia de transformação do mundo, em muitos casos, apoiada pela crença religiosa. 
Os cinco professores citam suas leituras prediletas, muitas delas afastando-se do círculo acadêmico comum. Oscilam entre 
a literatura de auto-ajuda e/ou religiosa, clássicos da literatura brasileira, documentos medievais, até livros de piadas. As 
opções literárias encontram-se localizadas nas formas de geração de sentido de sua consciência histórica e apoiadas nos 
principais eixos identitários e de significado. Dialoga-se com as teorias de consciência histórica descritas por J. Rüsen e A. 
Heller, as reflexões sobre identidade desenvolvidas por Z. Bauman, a idéia de professora-Xerazade proposta por S. Kramer 
e o conceito de leitura de mundo presente em P. Freire.
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADES, LEITURA DE MUNDO, CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 

TÍTULO: CURRÍCULO PARA A CRIANÇA DE SEIS ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - CRIAÇõES 
COTIDIANAS
AUTOR(ES): CELISA CARRARA BONAMIGO 
RESUMO: O currículo é espaço e resultado de um processo de luta entre diferentes tradições e diferentes concepções so-
ciais. O processo, nesse sentido, torna-se tão importante quanto o resultado. Ele é a tradução dos conhecimentos conside-
rados socialmente válidos e é construído para ter efeitos sobre as pessoas. Assim, o cumprimento da Lei 11.274, que institui 
o Ensino Fundamental de nove anos e a inclusão das crianças de seis anos nessa etapa, pressupõe ações, desde o aspecto 
estrutural e material da escola, passando por formação dos professores, da equipe gestora das unidades e da comunidade, 
até a criação de um currículo que de fato inclua as crianças no Ensino Fundamental. Qual será a identidade do novo cur-
rículo que se constitui? Revela-se um “não lugar” (Certeau, 2001), em que o discurso curricular novo para essa faixa etária, 
aponta para um movimento entre a Educação Infantil, referência para a idade até então e o Ensino Fundamental. O grupo 
de professores desenvolve “artes de viver no campo do outro” (Certeau, 2001, p. 86). As professoras que já trabalhavam no 
Ensino Fundamental, desenvolvem artes de trabalho com as crianças de seis anos e as professoras que vêm da educação 
infantil, desenvolvem artes de trabalhar com a mesma criança que elas já conhecem em outro lugar. Ambos os grupos 
apropriam-se de linguagens, práticas, espaços e formas de organização uns dos outros para poder resistir às mudanças e 
dificuldades e para tornar-se parte do grupo que acabou de se constituir.
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, ENSINO FUNDAMENTAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: AS REPRESENTAÇõES SOCIAIS CONSTRUIDAS POR ESTUDANTES DO CURSO DE 
PEDAGOGIA: PROFISSÃO DOCENTE E ESPECIFICIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): CÉLIA MARIA GUIMARÃES 
RESUMO: Estudar as representações sociais que futuros professores de educação infantil elaboraram sobre o trabalho 
docente é um meio de poder avaliar como temos realizado a formação inicial na universidade. Mas, também, favorece a 
compreensão da elaboração que o futuro professor faz sobre seu trabalho e a identificação que constrói a respeito do que 
é/como é ser professor de crianças pequenas; são aspectos-chave que moverão suas escolhas, ações e interações como pro-
fessor de crianças pequenas. Nesse sentido, amparados na teoria das representações sociais de Moscovici e seus seguidores, 
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pretendemos investigar a interferência dos processos de formação inicial nas representações que os futuros profissionais 
docentes tem e constroem sobre o trabalho pedagógico da Educação Infantil. Adotamos como objetivos específicos: 
identificar junto aos alunos em formação para a docência na educação infantil no curso de Pedagogia da FCT/Unesp e do 
CPAN/UFMS como se estruturam as representações sociais sobre a profissão docente, sobre a especificidade do trabalho 
pedagógico e sobre seus futuros “alunos”; analisar continuidades e transformações nas RS no decorrer do processo de 
formação inicial, procurando identificar se o processo formativo e as práticas educativas adotadas são capazes de imprimir 
alterações nas RS preexistentes e, comparar as concepções dos estudantes das duas universidades. O estudo, de caráter 
longitudinal, acompanhará os alunos do curso de Pedagogia da FCT/Unesp e do CPAN/UFMS no período de duração do 
curso, entre os anos de 2009 e 2012, utilizando como instrumentos para o levantamento dos dados questionários, texto nar-
rativo e entrevistas semi-estruturadas. O tratamento dos dados se dará com auxílio de softwares estatísticos (Alceste e SPSS) 
e a análise de conteúdo a luz da teoria de Bardin (1979). Estamos na fase de analise dos dados obtidos em março de 2009. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES SOCIAIS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: SABERES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIOS AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DA CRIANÇA
AUTOR(ES): CINTHYA CAMPOS DE OLIVEIRA 
RESUMO: O presente trabalho monográfico surgiu de discussões sobre a importância da Educação Infantil e da forma-
ção de professores que atuam nessa etapa de ensino, tendo em vista a construção da autonomia da criança. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, ampliada com atividades realizadas em campo específico, com a proposta de perceber a possível 
articulação entre saberes teóricos e prática docente. Da bibliografia consultada, foram selecionados estudos de alguns dos 
autores que tratam especialmente do tema proposto e que esclarecem e fundamentam os objetivos. Os sujeitos envolvidos 
nas atividades de campo são duas professoras e uma supervisora, que também atua como vice-diretora da Educação In-
fantil de uma escola pública do segmento, situada na região central de Belo Horizonte - MG. Para a coleta de dados foram 
realizadas observações, acompanhamento de atividades, questionário semi-estruturado e entrevista. A partir da análise de 
dados foi possível perceber que os professores de Educação Infantil, embora compreendam a necessidade da utilização de 
saberes e competências específicas da área, na maioria das vezes não articulam a teoria conhecida à sua prática. Através das 
experiências presenciadas e do registro de dados pode-se considerar, como essencial, que as formações acadêmica e conti-
nuada de professores sejam refletidas e atualizadas a fim de possibilitar o desenvolvimento de competências profissionais 
baseadas nos saberes pedagógicos adquiridos através dos conhecimentos científicos e nos saberes da prática cotidiana.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, AUTONOMIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA: UM DESAFIO AOS GESTORES EDUCACIONAIS
AUTOR(ES): CINTIA CRISTINA TEIXEIRA MENDES 
RESUMO: O presente relato tem o objetivo de apresentar os dados da minha dissertação de mestrado intitulada: HTPC: 
Hora de trabalho perdido coletivamente? E seus desdobramentos. Através desse trabalho pude apresentar aos profissionais 
da Educação Municipal de Presidente Prudente um resultado que desapontou a todos aqueles que acreditam nas possibili-
dades da formação centrada na escola. Todavia serviu também para impor uma necessidade urgente da política municipal: 
rever a organização da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo que é vista pelos professores do Ensino Fundamental ( Ciclo 
I) como hora de tempo perdido, tendo em vista sua forma de organização. Entre os elementos apontados pelos professores 
está principalmente a forma de organização deste momento de formação, garantida na carga horária semanal dos docentes. 
A forma de condução do orientador pedagógico, responsável pela formação continuada na escola, é apontada como um 
dos fatores para essa visão negativa desse momento de formação. Com a análise dos dados é perceptivel uma visão restrita 
dos profissionais a um modelo de formação docente baseado na heteroformação, ou seja, a formação vem de alguém ex-
terno e que é especialista em uma assunto, assim como na formação continuada. Os professores demonstram desconhecer 
ou atribuir menor valor aos processos de formação caracterizados pela interterformação e auto formação, ou seja, um tipo 
de formação que favoreça o diálogo entre os pares e até um esforço individual de cada profissional.
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ESCOLA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 11

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: A (TRANS)FORMAÇÃO DO LEITOR-PROFESSOR: RELAÇõES ENTRE SUAS CAPACIDADES 
E HABILIDADES E OS DESAFIOS PROFISSIONAIS
AUTOR(ES): CLAUDIA FINGER-KRATOCHVIL, LUCIANE BARETTA, ROSANE SILVEIRA 
RESUMO: Diferentes pesquisas, com leitores de várias idades, revelam a necessidade de um conjunto de capacidades e 
habilidades relativas à leitura, condição sine qua non para a construção de sentido de um texto. Alguns estudos desenvolvidos 
com alunos universitários, e.g. Finger-Kratochvil, Baretta e Klein (2005), Pressanto (2007) e Finger-Kratochvil e Silveira (2008), 
revelam a necessidade de investimentos na formação do leitor nos níveis que antecedem a chegada ao ensino superior. Diante 
disso, este estudo tem por objetivo investigar as capacidades e habilidades do leitor-professor, acadêmico do curso de Letras, a 
fim de compreender as competências construídas e as deficiências existentes. Para tal, essa pesquisa trabalhou com dois tipos 
de instrumentos: questionários e unidades de leitura (texto e tarefas de compreensão). Com base nos dados dos questionários e 
unidades de leitura, buscou-se identificar possíveis correlações entre o desempenho dos sujeitos nas tarefas de leitura e a com-
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petência do leitor-hábil, mediador do processo ensino-aprendizagem da lecto-escritura. Resultados apontam fragilidades e/
ou lacunas no conjunto das capacidades e habilidades de leitura desse leitor, principalmente nos níveis de processamento mais 
alto, i.e., que requerem maior elaboração mental para compreensão. Esses dados indicam a possível continuidade de lacunas na 
formação de novos leitores, caso não haja uma intervenção na (trans)formação do leitor-professor. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA., FORMAÇÃO DO PROFESSOR. , 
CAPACIDADES E HABILIDADES. 

TÍTULO: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A DOCÊNCIA (RE) PENSADA: LIMITES E POSSIBILIDADES 
AUTOR(ES): CLAUDIA FLORES RODRIGUES 
RESUMO: O crescimento exponencial do conhecimento requer que conceitos e procedimentos sejam aprendidos e desaprendi-
dos ao longo da vida. Este trabalho pretende falar brevemente sobre a inclusão da Educação à Distância como um meio que tem 
servido para modificar significativamente o lugar do sujeito sob o perfil educativo que o mundo atual demanda. Neste sentido, a 
EAD (Educação à Distância) tem se constituído como marca da determinação cultural e socioeconômica que sofre a pressão das 
mudanças deste século para que se pense com criatividade em uma outra maneira de educar em que sejam oferecidas pistas para 
se pensar com criticidade no real sentido dessa educação e da importância da capacitação docente para atuar nessa modalidade de 
maneira crítica, flexível e criativa. O século XXI requer acesso a um currículo diferente daquele utilizado até então, assim como 
o desenvolvimento das nossas capacidades para que a relação com o outro implique em uma vida diferente da vida cotidiana das 
próprias instituições educacionais, em que a relação entre professor e aluno é na modalidade (apenas) presencial. E é justamente 
neste espaço que o profissional em EAD age de forma a aliar a necessidade à qualidade que se propõe apresentar naquilo que faz 
e acredita. Assim, é possível considerar a Educação à Distância como um projeto capaz de dimensionar e explicar a própria vida 
oferecendo acesso a informações que vão desde a História Universal ao uso de ferramentas analíticas e afetivas. E é nesse sentido 
que encontra –o próprio sujeito- formas de se reconhecer como sujeito político no mundo.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇAO , DOCENCIA, MODERNIDADE 

TÍTULO: “UMA ABORDAGEM DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL” 
AUTOR(ES): CLAUDIA VIRGILIA ALVES ARAUJO LAMBIASI 
RESUMO: O projeto Arte, Memória e Meio Ambiente é o fio condutor do Projeto Pedagógico desenvolvido no Cemei 
“Alexandre S. Faria”, localizado em Joaquim Egidio, onde nós, professoras Katia e Claudia, trabalhamos a mais de dez anos. 
Inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA), temos preocupação extremada com o ambiente, a arte e a memória 
cultural dos distritos. Entendemos que a aprendizagem se concretiza pelo e com o indivíduo, agente da própria formação, 
e que as crianças pequenas (menores de 6 anos – faixa etária que atendemos), tem um modo diferenciado de aprender 
e necessitam de um modo especifico de organização do trabalho pedagógico, visando as experiências significativas, as 
especificidades do grupo etário e a realidade circundante. Dessa forma, encontramos apoio na Pedagogia de projetos, 
em que o trabalho se concretiza com a participação da criança em todas as etapas do projeto e o mesmo se embasa no 
ambiente sócio-cultural no qual elas estão inseridas. Possibilitando enfocar diferentes áreas do conhecimento, as múltiplas 
linguagens da criança sempre estão presentes no trabalho com tarefas reais, inseridas na vida cotidiana das crianças e 
educadores. Tendo o educador como mediador, procuramos proporcionar experiências significativas através de pesquisas, 
questionamentos, curiosidades e vivências que vão surgindo do tema sugerido pelas crianças ou da observação e leitura 
que as educadoras fazem do grupo. As temáticas são desenvolvidas tendo a arte perpassando a metodologia. Cada turma 
desenvolve um tema ligado ao entorno da escola, quese torna mais abrangente nas atividades e observações realizadas ao 
redor da escola. Trabalharemos com os registros dos projetos desenvolvidos, Prof. Claudia, agrupamento 3A:Cavalos e 
Prof. Katia - agrupamento 2A: Que animal botou este ovo???, com a intenção de mostrar que a metodologia de projetos 
na educação infantil é muito viável e prazerosa indo ao encontro dos interesses das crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGIA DE PROJETOS, EDUCAÇÃO INFANTIL, MULTIPLAS LINGUAGENS 

TÍTULO: INTERCULTURALIDADE E FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO AMAZÔNICO: UM 
OLHAR SOBRE A ESCOLA RIBEIRINHA.
AUTOR(ES): CLAUDIO GOMES DA VICTORIA, LUCÍOLA INÊS PESSOA CAVALCANTE 
RESUMO: Muito tem se falado sobre diversidade cultural e respeito às diferenças. Grande também tem sido a preocupa-
ção em fazer com que essa fala encontre maior ressonância no cotidiano escolar. Nesse sentido, trazemos a reflexão de que 
não basta à escola somente reconhecer as diferenças. É preciso valorizá-las, bem como discutir a necessidade de formulação 
de políticas públicas que correspondam ao discurso e à prática intercultural, que valorizem e respeitem as especificidades e 
diferenças regionais e, consequentemente, culturais que formam o país. Levando em consideração essa reflexão, voltamos 
nossos olhares para as especificidades do processo educacional vivido no dia-a-dia de uma escola ribeirinha no contexto 
amazônico, aqui entendida como aquela que encara o desafio de viver as especificidades de um espaço marcado primor-
dialmente pela relação com o rio. Espaço este que ainda sofre com o preconceito, na medida em que as diferenças culturais 
que caracterizam o cotidiano dos ribeirinhos são negadas e até mesmo apagadas, quando se toma como parâmetro a cultura 
dos espaços urbanos. Ressaltamos, pois, a importância de promover, no espaço escolar, as dimensões de uma educação 
e de uma formação docente pautada na interculturalidade enquanto processo dinâmico de reconhecimento e superação 
das diversas formas de discriminação e de luta contra a desigualdade social. A discussão sobre o respeito às diferenças, no 
âmbito da escola ribeirinha, encara também o desafio de consolidar uma identidade, bem como de articular um processo 
igualmente de luta em defesa de suas características/particularidades – processo este que nos possibilite construir novas 
formas de olhar a realidade constitutiva do cotidiano de uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA RIBEIRINHA, INTERCULTURALIDADE, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: O NEOLIBERALISMO. A ESCOLA E A FAMÍLIA: DISCUTINDO RESPONSABILIDADES 
PELO FRACASSO ESCOLAR
AUTOR(ES): CLAUDIO UEHARA 
RESUMO: Claudio Uehara – Pedagogia UFMS Ana Lucia Espíndola – (Orientadora) Na participação do grupo de estu-
dos ALLEM (Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Alfabetização, Letramento e Letramento Matemático) formado 
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por professores e alunos do curso de pedagogia da UFMS e professores de duas escolas municipais de Três Lagoas, verifi-
camos nas reuniões que sempre era lembrado e, muitas vezes, denominado problema pelos professores da rede de ensino, a 
falta de participação dos pais na vida escolar do filho. A partir disso começamos a nos indagar sobre essa problemática. Por 
que tanta demanda pela participação das famílias no processo de ensino-aprendizagem? Teria outras questões por trás dessa 
aparente necessidade de participação dos pais? Assim, estamos realizando um trabalho investigativo que tem como objetivo 
investigar as raízes das tensões existentes entre pais e professores em relação ao fracasso escolar, discutindo especialmente 
a manifestação dessa questão no que diz respeito a cobrança da participação das famílias nas atividades escolares. Para dar 
conta de tal objetivo estamos realizando uma pesquisa de tipo etnográfico que usa como instrumentos para coletas de 
dados questionário e entrevistas com um grupo de pais e professores de uma escola de uma periferia urbana da cidade de 
Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Acreditamos que há uma estreita relação entre a configuração do Estado Neo Liberal e 
as demandas feitas às famílias que têm filhos nas escolas públicas destinadas às camadas populares, suposição esta que nos 
será possível compreender melhor a partir da análise dos dados coletados. 
PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, ESCOLA, NEOLIBERALISMO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 12

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: O PROFESSOR-COORDENADOR COMO FORMADOR NA/DA ESCOLA BÁSICA
AUTOR(ES): CLÁUDIA ROBERTA FERREIRA 
RESUMO: A pesquisa advém de reflexões do/no cotidiano escolar em meu trabalho como professora-coordenadora e 
da reflexão sobre as ações formativas e seus impactos para a prática dos professores e para a aprendizagem das crianças. 
A pesquisa se realiza em uma escola de educação básica da rede privada de ensino de Campinas/SP, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e apoia-se na abordagem qualitativa de pesquisa através de um estudo de caso. O 
objeto de pesquisa é o trabalho da coordenação pedagógica na dinâmica da formação continuada de professores tomando 
a perspectiva da formação de adultos e da formação centrada na escola e sua repercussão no ensino e aprendizagem das 
crianças. Os materiais produzidos pela professora-coordenadora e pelos professores sejam nas reuniões pedagógicas e de 
formação e/ou nas reuniões de atendimento individual, bem como aqueles produzidos pelos professores para seu trabalho 
pedagógico, serão tomados para identificar pistas e indícios para compreender como se dá a constituição da professora-co-
ordenadora na escola e quais os saberes e fazeres necessários para esta função; e, assumindo que a professora-coordenadora 
é professora de professores, compreender em que se constitui o processo de formação centrada na escola e como isto afeta 
a aprendizagem das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, APRENDIZAGEM DE 
CRIANÇAS 

TÍTULO: REFLEXõES SOBRE A “GRAMÁTICA CORPORAL” DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NO ENSINO MÉDIO NOTURNO
AUTOR(ES): CLEOMAR FERREIRA GOMES 
RESUMO: O trabalho que trazemos a este fórum tem por objetivo suscitar uma reflexão, a partir dos dados de uma 
pesquisa feita com alunos e professores de Educação Física no Ensino Médio Noturno. Adotou-se uma tarefa etnográfica 
como o método por representar o caminho possível em virtude de sua especificidade descritiva e sua interpretação dos 
significados atribuídos pelos sujeitos e as suas ações no espaço em que ocorrem. Com esse método nos foi possível recons-
truir, pela via da descrição minuciosa, a dinâmica cultural e as formas de socialidade encontradas nas aulas de Educação 
Física e no terreno da escola. Os resultados desse modus operandi oferecem um painel no trato de professores e alunos 
que deixa revelar uma gramática que se imprime através uma linguagem específica que se faz corporal. Eles se parecem em 
sua corporeidade: faltam-lhes uma “gramática corporal” e objetivos quanto aos conteúdos e à sua finalidade. À alusão ao 
futebol como único conteúdo, este ensaio “sai de campo” com pontos de reflexão que sinalizam um processo de educação 
e a constituição da linguagem do corpo, no terreno das práticas corporais manifestas ou latentes. Temos que olhar o corpo 
dos alunos, para discorrer sobre a maneira como eles o modelam, sobre as técnicas mágicas, religiosas, reais ou simbólicas 
que utilizam para mantê-lo e aperfeiçoar seus desempenhos. Essa leitura pode notar que “a gramática corporal” é impressa 
no corpo do aluno, a partir de experiências vivenciadas no cotidiano das aulas e influenciada pelos respectivos efeitos 
político-pedagógicos desse processo de formação do sujeito. Há uma distância entre a teoria acadêmica e a prática escolar, 
entre a crença do professor e o desejo do aluno, entre a tarefa do espírito e o exercício do corpo: ambigüidades presentes 
no vir-a-ser daquilo que constitui a “gramática corporal” exercida na escola noturna de todos os dias.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM CORPORAL, ENSINO NOTURNO, EDUCAÇÃO FÍSICA 

TÍTULO: (...) “EU COMO PROFESSOR ME SINTO EXCLUÍDO NESSA INCLUSÃO...“: PERCEPÇÃO 
DE PROFESSORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL EM MG. 
AUTOR(ES): CLERA DE FARIA BARBOSA CUNHA 
RESUMO: [...]“eu como professor me sinto excluído nessa inclusão...” Percepção de professores de uma escola pública 
estadual em MG Este trabalho trata sobre a percepção de professores do Ensino Fundamental no trabalho de inclusão de-
senvolvido no Projeto Incluir - MG. O objetivo é compreender a exclusão escolar na concepção daquele que vivencia com 
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o aluno o acontecimento pedagógico na sala de aula. No que se refere à inclusão e à exclusão, os participantes deste estudo 
colocam-se como parte do processo. Nota-se que as incertezas rondam o imaginário desses profissionais com sentimentos 
de incapacidade, angústia e quase desespero por não saberem como lidar com a diversidade instalada no espaço escolar. 
Destaca-se neste trabalho, a contraditória situação de professores de uma “competência” negada por eles próprios e, por 
outro lado, a lucidez com que eles percebem o aluno na classe, nas múltiplas situações de exclusão no interior da escola e 
mesmo fora dela, ressaltando a complexidade e limites de sua atuação como professor. A inclusão escolar é muitas vezes 
tratada como questão exclusivamente de ordem pedagógica. Os professores percebem e identificam esta redução entre-
tanto sem conseguir evitar, eles mesmos, a produção de equívocos que geram sentimentos de incapacidade, inferioridade 
e isolamento. O que se destaca nessa relação é, contraditoriamente, perceber-se por um lado como excluído do processo, 
e por outro produtor dessa exclusão.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PROFESSOR, INCLUSÃO 

TÍTULO: RELAÇõES ENTRE O PERFIL LEITOR DO PROFESSOR, SUA FORMAÇÃO INICIAL E SUA 
PREPARAÇÃO PARA A PRÁTICA COMO MEDIADOR DE LEITURA NA ESCOLA
AUTOR(ES): CLEUDENE DE OLIVEIRA ARAGÃO 
RESUMO: Este trabalho nasce de uma experiência com professores e alguns bibliotecários da primeira turma do Curso 
de Especialização em Lingüística Aplicada: Letramento e Formação de Leitores, da Faculdade Sete de Setembro, no Ceará. 
A partir de reflexões surgidas na disciplina “A formação do professor leitor“, buscamos conhecer o perfil leitor desses 
profissionais, suas crenças sobre a importância da literatura, suas preferências de leitura, suas variadas experiências leitoras 
ao longo da vida e no exercício da profissão e sua formação inicial na universidade. Elaboramos um instrumento, a partir de 
nossas pesquisas anteriores sobre a formação de professores e o tratamento didático da literatura como objeto de estudo, 
recurso para o ensino e formadora de leitores. O questionário foi inspirado ainda em alguns elementos da obra “Letramen-
to e Formação do Professor“, de Angela Kleiman e Maria de Lourdes Matencio. Os resultados demonstram que a maioria 
dos entrevistados foi desenvolvendo o seu perfil leitor através de diversas experiências vitais, nem sempre diretamente 
relacionadas a estímulos à leitura recebidos durante sua vida escolar. Com relação à formação inicial proporcionada pela 
universidade, fica patente, nas respostas dos informantes, a inadequação dos currículos de Letras, Pedagogia e Ciências 
da Informação para a formação plena desses profissionais no que se refere ao trabalho de fomento à leitura em diversos 
contextos e quanto a sua preparação para atuar dentro da escola como sedutores mediadores de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: PERFIL LEITOR DO PROFESSOR, FORMAÇÃO INICIAL, PROFESSOR MEDIADOR DE 
LEITURA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE: LEITURA, REFLEXÃO E REGISTRO.
AUTOR(ES): CONSUELO PEREIRA DE SALES 
RESUMO: Por que os professores de Língua Portuguesa, inseridos num curso de formação continuada, demonstram difi-
culdades na reflexão e no registro de suas ações em sala de aula? Por que o discurso desses professores, tão coerentes ao que 
discutem os atuais teóricos de sua área de atuação, não se coadunam com sua prática docente? Tais questionamentos foram 
suscitados a partir da análise dos relatos de atividades pedagógicas e portfólios produzidos por professores licenciados em 
Letras, que participaram do curso de formação continuada em serviço no município de Feira de Santana – Gestão de Apren-
dizagem Escolar - GESTAR, e atuam na área de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries. Essas produções 
fazem parte das atividades desenvolvidas no curso, cujo objetivo é contribuir com a formação do professor reflexivo. Ao 
longo do curso são trabalhados referenciais teóricos buscando articular teoria e prática, incentivando-os a registrar o seu fazer 
pedagógico apontando limites e possibilidades. A análise dessas produções, realizadas no decorrer do referido curso, revela 
o quanto o professor se encontra distante da reflexão da sua prática e concomitantemente do próprio registro de suas ações. 
Também nos dá pistas que tais dificuldades estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do seu processo de leitura. Através 
desse olhar, o presente trabalho objetiva refletir sobre esse processo de formação e a sua influência no fazer pedagógico desses 
professores cursistas, buscando elementos que contribuam com a discussão teórica na área de formação de professores e no 
efetivar da prática pedagógica reflexiva. Neste ensejo, é premente a presente pesquisa na busca de subsídios para melhoria do 
processo de formação docente, e consequentemente, com a melhoria da educação.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, REFLEXÃO, REGISTRO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 13

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: A PESQUISA COMO FORMAÇÃO: OUTROS SENTIDOS
AUTOR(ES): CRISTIANA CALLAI DE SOUZA 
RESUMO: O presente trabalho versa sobre a pesquisa na Educação Infantil. Ao pesquisar, deparo-me com o desafio da 
pesquisa e da escrita, que vai se desdobrando nas experiências vividas com as infâncias, num pensamento sempre incabado, 
sempre em via de fazer-se. Eu acreditava que para pesquisar, precisava apenas de uma questão para começar, e que esta 
questão estava fora de mim. E também que era necessária uma certa distância entre pesquisador e pesquisado (sujeito/
objeto), fronteiras bem marcadas, que me deixavam na vertical de mim mesma. Essa marca da posição epistêmica, raciona-
lidade científica clássica, se fragiliza na experiência de dialogar com as crianças, e compreendê-las em suas descontinuidades, 
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rupturas e multiplicidades. O diálogo solicita de nós o aprendizado da escuta, que só é possível fazer quando reconheço o 
outro como alteridade, quando estou aberta a aprender com ele, acreditando que ele tem algo a me ensinar. Ao pensar a 
educação da infância a partir do lugar do “outro”, de um outro marcado, adjetivado pelo que lhe falta e condicionado pelos 
binarismos conceituais e suas formas de ver o mundo, encontro nas relações com os “outros” que habitam o cotidiano 
escolar da Educação Infantil faíscas que me permitem a desconstrução do mesmo na educação. É na experiência com a 
alteridade que vislumbro uma educação da infância como acontecimentos, possibilidades de encontros e de formação.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, FORMAÇÃO, PESQUISA 

TÍTULO: FORMAÇÃO CENTRADA NA ESCOLA: INTERLOCUÇÃO TECIDA NO COTIDIANO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO. 
AUTOR(ES): CRISTIANE CONCEIÇÃO SANTOS ROSSETTI, MARIA NATALINA DE OLIVEIRA 
FARIAS 
RESUMO: O referido trabalho foi realizado a escola EMEF Salvador Zacharias Pereira, uma escola municipal de Hor-
tolândia, no qual foram desenvolvidas diversas ações na formação centrada na escola. A interlocução entre os sujeitos: 
Centro de Formação e coordenação possibilitou diversas reflexões inerentes a formação dos profissionais envolvidos no 
processo educativo. Revemos nossas certezas, ao mesmo tempo, nos reconstituímos como pessoas e profissionais. Os pro-
fessores formam e aprendem a profissão imersa no trabalho nas escolas. Portanto, para que haja mudança nas organizações 
é preciso refletir sobre a socialização profissional dos professores, uma vez que o contexto de trabalho se caracteriza nesse 
prisma por um contexto eminentemente formativo. Nesse caso é possível e viável utilizar as situações de trabalho como 
material formativo por excelência. Planejar e realizar das práticas de formação a concretização de um projeto caracterizada 
como animação da formação (socialização). Assumir a escola como um cenário privilegiado para construção de saberes 
bem como a mudança de olhar o professor e a formação que se deseja, exige a escolha de um caminho de aprendizagem e 
de intencionalidade do coordenador no papel de articulador de idéias e de ações no cotidiano escolar. É certo afirmar que a 
escola é um espaço onde acontece a transmissão e produção de conhecimento, porém “as relações afetivas se evidenciam, 
pois a transmissão do conhecimento implica necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-
aluno, uma relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente”. (LEITE apud ALMEIDA, 1999, P.107). Um dos desafios 
da coordenação nesse caso foi estabelecer vínculos com os professores e estes por sua vez com seus alunos. O desafio 
então passa a ser o de vivenciar junto das professoras e alunos situações de cumplicidade e autonomia. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, COTIDIANO, APRENDIZAGEM 

TÍTULO: A CRISE DA EDUCAÇÃO E O AUTO-ESCLARECIMENTO HERMENÊUTICO NA 
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
AUTOR(ES): CRISTIANE LUDWIG 
RESUMO: O estado de crise da educação é um tema emergente e largamente discutido nas pesquisas sobre a formação 
docente. Neste trabalho objetiva-se, a partir das lições extraídas da crise na educação norte-americana, notadamente em 
suas consequências para a formação de professores, refletir hermeneuticamente sobre o alcance da crítica de Hannah Aren-
dt às teorias pedagógicas progressistas para as exigências teóricas da formação na contemporaneidade. Sob esse enfoque, 
pretende-se buscar apoio nas reivindicações da hermenêutica, enquanto abordagem preocupada com o distanciamento 
alienante provocado pela racionalidade instrumental, reduzindo a educação aos ditames da cientificização, em que o outro 
se torna objetivado em mera conformidade rígida através de princípios metódicos. Nesta pesquisa, ao se opor à unidade 
da razão metafísica, que enfatiza o lado homogêneo dos conhecimentos, propõe-se integrar as diversas racionalidades, não 
caindo no totalitarismo da exclusão e na decisão apriorística sobre a validade das teorias e das práticas, mas no sentido do 
reconhecimento da diversidade e da pluralidade. Sob o viés da linguagem, entende-se que o conhecimento está relacionado 
com sua justificação racional, desviando-se, assim, da busca pela exatidão de representação. Daí a necessidade de deixar 
que os próprios educandos digam a palavra (a palavra da ciência, do ético, do estético, da dor, da poesia), radicalizando a 
idéia de que o homem possui linguagem. A abertura de horizontes que o diálogo possibilita permite à educação fazer valer 
a polissemia dos discursos e criar um espaço de compreensão mútua entre os envolvidos. Tal posicionamento pedagógico-
político-ético-estético permite ao professor descongelar as definições produzidas pelo conhecimento e cristalizadas na 
história, libertando o significado dos acontecimentos da camisa-de-força dos conceitos.
PALAVRAS-CHAVE: CRISE DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LINGUAGEM 

TÍTULO: “AS MALAS DA LEITURA“
AUTOR(ES): CRISTINA ROLIM CHYCZY BRUNO 
RESUMO: O Projeto “AS MALAS DA LEITURA” foi desenvolvido no ano de 2008, junto a docentes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental., realizado na Escola Municipal Nympha Maria da Rocha Peplow, localizada no Município de Curitiba, 
Estado do Paraná. As malas compunham-se de malinhas produzidas artesanalmente, que continham diferentes obras literárias 
e não literárias e tratavam de assuntos diversos. As malas contemplaram a variedade de opção acerca da apreciação literária do 
grupo docente da escola anteriormente mencionada. Houve, realmente, a possibilidade dos professores vivenciarem o verda-
deiro prazer da leitura. A proposta do acesso às malas estava ancorada no processo de formação em serviço, tendo a leitura, 
enquanto princípio educativo dessa formação. As malas apresentavam o objetivo precípuo de “conduzir” os docentes a uma 
“viagem” pela leitura. É importante afirmar que nas malas haviam livros de diferentes abordagens, como: contos, fábulas, poe-
sias, textos lúdicos e instrucionais, obras de cunho educativo, DVD´s, CD´s com músicas e poesias. A intenção foi incentivar a 
prática da leitura enquanto fruição e prazer. A iniciativa foi adotada partindo do pressuposto de que quem ensina a leitura, deve 
ser bom leitor. E ainda, é preciso considerar que, por vezes, percebemos as dificuldades que os docentes têm no que se refere 
ao acesso a obras, músicas de qualidade. Tal fato acontece não por desinteresse, talvez em virtude da falta de tempo, ou mesmo 
de poder aquisitivo. Contudo, a verdadeira apreciação, poderia até ser estímulo à aquisição de uma ou outra obra, conforme 
diferentes desejos e necessidades. Esta modalidade de trabalho conduziu ricas reflexões no trabalho diário dos docentes da 
escola, até é possível arriscar e relatar que as leituras realizadas , se constituíram em um grande bem, que certamente reverterá 
em favor de uma prática docente mais sensível e que sabe valorizar o ato de ler. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO CONTINUADA, PRÁXIS PEDAGÓGICA 
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TÍTULO: ENSINO DA COMPREENSÃO LEITORA: PROPOSTAS DE LIVROS DIDÁTICOS E PRÁTICAS 
DOCENTES
AUTOR(ES): CYNTHIA CYBELLE RODRIGUES FERNANDES PORTO, ADRIETT DE LUNA SILVINO 
MARINHO 
RESUMO: Nessa pesquisa tivemos como objetivo analisar práticas de ensino de leitura desenvolvidas em turmas 
de 4º. ano do ensino fundamental de uma rede pública municipal. Considerando que nas duas últimas décadas houve 
mudanças qualitativas quanto ao ensino de leitura nas propostas curriculares e nos livros didáticos de Língua Por-
tuguesa, nos propusemos a aprofundar a discussão acerca desta temática, a partir da análise documental dos livros 
didáticos e das práticas de sala de aula adotadas por duas professoras. Quanto aos dois livros didáticos, encontramos 
em ambos um variado repertório textual, com gêneros de circulação extra-escolar, embora as atividades propostas 
não promovessem o desenvolvimento de idênticas estratégias de leitura. Verificamos que a adoção do livro didático 
não simbolizava um imobilismo na prática de uma das docentes (professora A) e que ela diversificava atividades e 
métodos no ensino de habilidades de leitura e compreensão de textos. Ao mesmo tempo em que valorizava as ati-
vidades propostas pelo livro didático, as recriava, buscando adequação e trabalhava com outros suportes textuais. Já 
a professora B, embora usasse um livro didático por nós julgado superior, quanto à proposta do ensino de leitura, 
fazia diversas adaptações e substituições das atividades de compreensão realizadas com os alunos, não conseguindo, 
contudo, proporcionar melhores alternativas para a promoção da compreensão leitora. O mau uso do tempo e a 
má formulação dos enunciados por ela criados, muitas vezes gerava obstáculos à aprendizagem. Podemos concluir 
que as mudanças nos livros didáticos são um dado concreto na direção de melhor ensinar a compreender textos, 
verificando-se importantes diferenças no que propõem autores distintos. A apropriação desses materiais didáticos 
pelos docentes requer uma análise crítica e formação continuada.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, LEITURA, COMPREENSÃO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 14

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: EDUCAÇÃO SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO RECUPERANDO DO SISTEMA PRISIONAL - A 
IMPORTÂNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR
AUTOR(ES): CYNTHIA SARAIVA GELAIS, MARIA BELLINI 
RESUMO: Este trabalho se propõe a apresentar resultados parciais de uma pesquisa do Curso de Mestrado em 
Educação da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) que trata da percepção sobre a Educação na a 
ótica do egresso do sistema prisional na Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG. O objetivo desta pesquisa 
consiste em buscar respostas para algumas questões que envolvem a (res)socialização dos egressos do sistema 
prisional e o papel que a educação tem neste processo. Mais especificamente aqui, trata-se de um estudo de caso 
para compreender a dimensão que o núcleo familiar representou nos relatos do egresso. Suas experiências em 
torno à questão familiar parecem se constituir elementos definidores na construção do modo de compreender sua 
educação, assim como a que ele , como pai, define para seus filhos e a que aplica para justificar a própria condição 
de detento. A importância do papel do pai e da mãe, as agressões físicas sofridas, os acontecimentos no núcleo 
familiar considerados “exemplares” perpassam profundamente uma rede de sentido que o egresso tece sobre a 
Educação de um modo geral, em particular sobre a escola e, como decorrência, do sistema prisional. Também 
os aspectos polissêmicos envolvidos no “estigma” do sujeito na condição de “ex-detento” são elementos de uma 
análise necessária aos acontecimentos e experiências de vida de dele como indivíduo e suas trocas sociais num 
processo de socialização secundária a que está submetido.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, NÚCLEO FAMILIAR, PEDAGOGIA SOCIAL 

TÍTULO: O ESTÁGIO COMO PRIMEIRA EXPERIENCIA DOCENTE: O “SER PROFESSOR”
AUTOR(ES): DAIANA BRAGA PEREIRA 
RESUMO: Este trabalho se originou a partir dos relatos dos alunos estagiários do Curso de Pedagogia da Universidade 
Federal de Santa Maria/RS, nos encontros para orientação de estágio e dizem respeito as experiências vivenciadas no 
desenvolvimento do Estágio Curricular na Educação Infantil. A experiência do “ser professor” que será relatada aqui, 
baseia-se no depoimento e nos registros de doze (12) alunas estagiárias que realizaram seus estágios no primeiro semestre 
de 2009 em dez (10) instituições – público e privado de ensino do município de Santa Maria Nesses encontros foi possível 
identificar alguns anseios - dúvidas, questionamentos, desafios, dificuldades etc. - sobre o que é “ser professor”. Diante 
do dia a dia das instituições de ensino, dos problemas de estrutura da escola – rotina, disponibilidade de espaço, recursos 
materiais – relações pessoais, falta de apoio familiar, indisciplina dos alunos, motivações, as alunas estagiárias questionam a 
formação que tiveram no curso de pedagogia e os problemas que a prática docente está suscitando. Logo, ao trazer esses 
elementos, espera-se contribuir com sugestões, subsídios e parâmetros para que possa ser utilizado no decorrer do curso 
de graduação e também nos processos de organização e desenvolvimento do Estágio Curricular com um todo, já que 
está experiência representa um aspecto primordial na formação do futuro docente, ou seja, em muitos casos, é a primeira 
experiência em ser professor.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR, ESTÁGIO CURRICULAR, PRÁTICA DOCENTE 
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TÍTULO: (RE)APRENDENDO A ARGUMENTAR: A CONTRIBUIÇÃO DE ESTUDOS COLABORATIVOS 
NA FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA 
AUTOR(ES): DALIANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 
RESUMO: O trabalho faz parte da pesquisa “Processo argumentativo na formação de mediadores de leitura – 1ª etapa” 
(UERN/CNPq 2007-2008), que investiga as contribuições da argumentação na mediação pedagógica com vistas à for-
mação do leitor no ensino fundamental a partir de pressupostos da teoria da Nova Retórica. Nessa investigação foram 
realizados encontros colaborativos entre pesquisadores e professores com foco na argumentação, mediação e formação 
do leitor. Os resultados desses estudos desencadearam a elaboração desse trabalho, cujo objetivo principal consiste em 
analisar as aprendizagens docentes provenientes dos estudos colaborativos. Para tanto, nos fundamentamos nas idéias de 
Amarilha (2007), Freitas (2005; 2006), Perelman e Tyteca (2000), Reboul (2000) e Fontana (2000), dentre outros. A análise 
revela que os encontros colaborativos proporcionaram avanços no modo como os professores compreendem o processo 
argumentativo, a exemplo da importância de se elaborar perguntas que mobilizem o pensamento divergente do aluno, bem 
como, o entendimento de que as respostas dos alunos precisam ser valorizadas e problematizadas. Os estudos colaborati-
vos proporcionaram, sobretudo, atitudes de metapensamento por parte dos professores sobre o seu fazer pedagógico no 
ensino da leitura, resultando em propostas de intervenções que visam a formação de uma comunidade de leitores, em que 
argumentar é parte constitutiva do processo. 
PALAVRAS-CHAVE: ARGUMENTAÇÃO, LEITURA, MEDIAÇÃO 

TÍTULO: O DIÁRIO DE ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: POSSIBILIDADE 
DE REFLEXÃO E ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
AUTOR(ES): DALVA HELENA DE MEDEIROS, CRISTINA SATIE DE OLIVEIRA PATARO 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da escrita na formação inicial de professores/
as, enfocando em especial as práticas desenvolvidas por ocasião do Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia. Consi-
deramos que a formação inicial proporcionada pelo curso de Licenciatura em Pedagogia deve instrumentalizar os futuros 
professores/as para que se insiram na realidade escolar e, por meio de sua atividade docente, possam também transformá-
la. Desta forma, partimos do princípio de que o Estágio Supervisionado adquire especial importância na formação de 
professores/as, por possibilitar a articulação entre teoria e prática – vistas de forma indissociada – por meio da vivência de 
ações e relações presentes no fazer docente e no cotidiano escolar. Tais vivências, no entanto, apenas adquirem sentido na 
medida em que os estudantes – futuros professores/as – têm a possibilidade de refletir criticamente sobre elas, compreen-
dendo melhor a realidade na qual irão atuar e re-significando expectativas, crenças e valores pré-formulados. Entendemos 
que esta possibilidade de reflexão é dada, dentre outros processos, por meio do exercício da escrita, enquanto forma de in-
terpretação, expressão e produção de saberes a partir das vivências do cotidiano escolar. Neste sentido, nosso intuito é o de 
evidenciar a importância da produção escrita – realizada sobretudo por meio dos diários de estágio – na formação docente. 
Para tanto, partiremos da análise da experiência das autoras como docentes na disciplina de Estágio Supervisionado em 
cursos de Pedagogia, no intuito de discutir de que forma os diários de estágio podem permitir reflexões, questionamentos 
e aprendizagens fundamentais para o início da docência.
PALAVRAS-CHAVE: DIÁRIO DE ESTÁGIO, ESTÁGIO SUPERVISIONADO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: A PESQUISA COM CRIANÇAS, AS LINGUAGENS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): DANIELA RUPPENTHAL MOURA 
RESUMO: Desde 2006 (UNISC/CNPq), venho acompanhando crianças na pré-escola, 1º ano e 2º ano do ensino fun-
damental da rede pública estadual no município de Santa Cruz do Sul/RS com o objetivo de favorecer experiências que 
considerem, nos projetos educativos, a ação do corpo no mundo enquanto pensamento em ato (Valéry, 1999), enquanto 
algo que nos passa, nos acontece, nos toca (LARROSA, 2002). Para afirmar a dimensão poética das linguagens, aquela que 
reivindica a inseparabilidade entre corpo, imagem e palavra nos processos de aprender a portar o mundo de inteligibilidade, 
semanalmente estudei e participei das discussões teóricas, dos planejamentos dos espaços e tempos com as crianças, das 
materialidades e procedimentos nas diferentes linguagens, buscando a interlocução com os registros em imagens, o diário 
de campo e as suas realizações nas diferentes linguagens. O percurso e as reflexões, nesses três anos, permitem afirmar que 
o modo como são planejadas e desencadeadas as ações na escola, cristalizadas em áreas do conhecimento e ancoradas na 
leitura e escrita da palavra, desconsideram que o corpo da criança é capaz de, simultaneamente, cantar, desenhar, escrever, 
pintar, ler, modelar, dançar; enfim, tem o poder de narrar e encenar o vivido, exige planejamentos e ações educativas que 
considerem que o corpo tem história (AGAMBEN) e, portanto, precisa aprender a “rebatizar o mundo“ (BÁRCENA). 
Planejar e organizar espaços e tempos, cuidar dos ritmos singulares no coletivo mundano, agir agregando a espera e a con-
fiança na criança, tornam-se aprendizados imprescindíveis na formação de professores que têm sob sua responsabilidade 
o acompanhamento de crianças em processo de inserção escolar. Porém tal aprendizado supõe o esforço da conquista 
(BACHELARD) de experiências que subvertam pré-concepções e permitam experimentar, com as crianças, o mundo de 
outros modos. Trata-se da diferença entre ser professor ou tornar-se professor.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGENS, POÉTICO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 15

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: REVENDO AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA: 
CONFRONTO E CONFLITO. 
AUTOR(ES): DANIELE MARQUES VIEIRA 
RESUMO: O foco dessa pesquisa é a prática docente em turmas de alfabetização que integram o primeiro ciclo dos anos 
iniciais do ensino fundamental em um município da região metropolitana de Curitiba (Paraná), durante o período de outu-
bro de 2007 a março de 2009. Seu objetivo é compreender o processo de construção da prática docente do alfabetizador 
frente às necessidades do processo educativo, por meio das ações pedagógicas do programa de formação continuada. 
Contextualiza as demandas educacionais desse município e a constituição do referido programa na intencional integração 
da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental frente ao desafio de implantação do primeiro ano do ensino 
fundamental de nove anos de duração. Teoriza também o desenvolvimento de uma proposta metodológica realizada ao 
longo dessa formação continuada inspirada na pesquisa-laboratório, que se fundamenta nos pressupostos teórico-meto-
dológicos do projeto de pesquisa permanente do curso de Pedagogia da Universidade Tuiuti do Paraná, “Alfabetização, 
Letramento e suas metodologias”. Tais pressupostos contemplam os princípios da proposta pedagógica do município, os 
quais se constituem parâmetros para as professoras direcionarem a sua prática e efetivarem o seu planejamento. A aplicação 
dos procedimentos previstos na proposta metodológica possibilitou às professoras ter acesso aos conhecimentos da turma 
acerca da escrita, assim como rever as práticas que representam métodos fechados de alfabetização em prol de práticas 
que propiciem atender à diversidade presente nesse processo. Nesse bojo, em que as professoras se confrontam com a sua 
prática e experimentam conflitos que podem gerar desconfiança e resistência, ou ainda, o prazer em descobrir novos cami-
nhos, é possível identificar sob a luz da teoria da relação com o saber, preconizada por Bernard Charlot, o sujeito de saber 
que sobrepõe aos conhecimentos construídos coletivamente, práticas que solidificam a sua relação com o saber, sobre as 
quais a formação continuada deve se dedicar.
PALAVRAS-CHAVE: SABERES, ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA 

TÍTULO: RESIGNIFICANDO AS PRÁTICAS DE LEITURA: DOS LIVROS DIDÁTICOS A AÇÃO 
DOCENTE
AUTOR(ES): DANIELLE DA MOTA BASTOS 
RESUMO: Sabemos que os livros didáticos são, na maioria das vezes, o único material de referência utilizado no processo 
de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, determinando conteúdos e modos de ensino, além de constituírem-se, 
em muitos contextos, no único material de acesso ao conhecimento que dispõem professores e alunos (Cf. SILVA,1996; 
LAJOLO,1996). Assim, ter contado com livros didáticos de qualidade e, sobretudo, com teorias que auxiliem as práticas 
pedagógicas, não se limitando apenas às sugeridas por estes manuais, são imprescindíveis para promoção de uma pedagogia 
de formação de leitores críticos, reflexivos e produtores competentes de textos. Desta forma, visando contribuir nas discus-
sões da melhoria da prática pedagógica do ensino de língua, tem este trabalho o objetivo de analisar e discutir duas ativida-
des de leitura propostas por dois livros didáticos distintos, como também, no intuito de ampliar essas discussões, e a partir 
dessas análises, apresentar e refletir diferentes possibilidades que devem subsidiar a prática docente no ensino da leitura de 
tal modo que fuja do uso artificial da linguagem, possibilitando ao indivíduo ter acesso a diferentes informações e participar 
de eventos de letramento na sala de aula que ampliem sua participação na sociedade. Para tanto, iniciaremos com as análises 
das atividades sugeridas nos livros didáticos escolhidos, em seguida, baseados em referenciais teóricos desenvolvidos por 
Marcuschi (2008), Kleiman (2004), Silva (2004), Solé (1998), entre outros, faremos uma reflexão sobre o que ensinar, os 
objetivos do ensino de leitura, as concepções de leitura e suas implicações pedagógicas. Acreditamos que discussões como 
estas, podem promover a reflexão e possivelmente a superação dos baixíssimos resultados em leitura evidenciados, por 
exemplo, nas provas do SAEB e a modificação de práticas de leitura desvinculadas da realidade e que concebem a leitura 
como processo de decodificação ao invés de um processo de construção de sentido, uma atividade interativa.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LÍNGUA, PRÁTICAS DE LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: É PRECISO TRANSVER O MUNDO: O DISCURSO FORMAL COMO IMOBILIZADOR DA 
TRANSFORMAÇÃO DO REAL
AUTOR(ES): DANILO DI MANNO DE ALMEIDA, EDSON FASANO, MARIA LEILA ALVES 
RESUMO: No presente estudo investigamos a questão da formalização do discurso no âmbito escolar, em sua relação direta 
com as condições atuais da realidade brasileira. Iniciamos nossa investigação com a análise da problemática do filme Entre 
os muros da escola, dirigido por Laurent Cantet. Considerando as relações culturais e sociais conflituosas no referido filme, 
interessa-nos especificamente a retórica imaterial evidenciada nos atritos insuperáveis das partes envolvidas. Neste ponto, pro-
curamos entender as implicações entre o desaparecimento da ação de sujeito histórico, reduzido a simples participante de seus 
processos, e uma prática pedagógica formal e burocrática que o educa ao longo de sua vida escolar. Em seguida, avançamos a 
discussão sobre a linguagem, destacando o processo alienante que ultrapassa o círculo escolar e nos remete a outros “muros 
invisíveis” constitutivos das relações humanas. Neste caso, evidencia-se no discurso vigente, um enfoque formal da cultura, 
uma retórica vazia, imaterial e imaterializante, que desenraiza as relações humanas de suas bases concretas. Predomina neste 
discurso um enfoque culturalista e social de situações institucionalmente e constituídas (a escola), De que estratégias poder-se-
ia lançar mão contra a formalização do discurso, na esfera da produção do conhecimento escolar? Que lições se podem tirar 
das relações didáticas, sociais, culturais e humanas, trazidas pelo filme? É possível transver a realidade dentro dos muros da 
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escola? Como romper a invisibilidade dos muros? Que olhar seria preciso para enxergar o grande campo de invisibilidade dos 
múltiplos muros que nos ensinaram tal retórica e a formalidade? Como dizer outras palavras e encontrar outros sentidos?
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESCOLAR, OLHAR ESTÉTICO, RELAÇõES CULTURAIS 

TÍTULO: A INTERVENÇÃO DE PEDAGOGOS DOCENTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL COM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO. 
AUTOR(ES): DEISE CRISTINA DE ARAUJO 
RESUMO: O presente trabalho socializa os resultados iniciais de pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Filosofia, História e Educação (GEPEFHE) junto à linha História da formação e do desenvolvimento profissional do 
pedagogo. Após a inserção da discussão da formação do pedagogo e também sua atuação como docente e não docente 
na educação formal elegeu-se como objeto sua possível atuação como docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
na área de Educação Ambiental. Indaga-se como o pedagogo docente desenvolve projetos didáticos com a temática da 
Educação Ambiental com o objetivo de investigar se tal prática existe e como ela se desenvolve. Os métodos que serão 
utilizados para a obtenção dos dados se arrolarão em análises de projetos didáticos ambientais (que foram ou estão sen-
do desenvolvidos nas escolas mais especificamente no Ensino Fundamental), observação das aulas e entrevistas com os 
pedagogos docentes nos anos iniciais. Partimos da reflexão da questão ambiental analisada em sua dimensão pedagógica 
com o principal benefício de colaborar para o futuro do meio ambiente, por meio da formação de cidadãos críticos e cons-
cientes que acerca do meio ambiente. Consideramos que os Parâmetros Curriculares Nacionais (Temas transversais: Meio 
Ambiente) são abordados na formação inicial do pedagogo, logo se pretende responder, na conclusão desta pesquisa às 
seguintes indagações: Os pedagogos docentes têm uma visão crítica referente à Educação Ambiental? Qual o julgamento 
dos alunos sobre a Educação Ambiental? Os possíveis projetos didáticos desenvolvidos pelos pedagogos conseguem 
constituir uma visão crítica nas crianças com relação à ação do homem no meio ambiente?
PALAVRAS-CHAVE: PEDAGOGO DOCENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PEDAGOGIA DE PROJETO 

TÍTULO: LEITURA SOBRE AS RELAÇõES ÉTNICO-RACIAIS EM SALA DE AULA
AUTOR(ES): DELTON APARECIDO FELIPE 
RESUMO: A aprovação da Lei 10.639/2003 que outorga obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira 
e africana na educação básica demanda um repensar das ações pedagógicas no espaço escolar e no currículo. Essa Lei a 
combate as sub-representações e os estereótipos vividos pela população negra ao longo da história brasileira. O presente 
trabalho tem por objetivo problematizar a leitura que os professores e as professoras da educação básica fazem sobre os 
conflitos étnico-raciais nas salas de aulas. Para verificar como essas representações se manifestam nas escolas realizamos 
uma pesquisa-ação participativa oferecendo um curso de extensão destinado aos docentes da rede estadual de educação 
do município de Maringá, PR e região. Verificamos que as reflexões realizadas no decorrer do curso, levaram os docentes 
a problematizar os conceitos de raça, etnia, igualdade, diferença, cultura e conhecimento. As análises dos dados obtidos 
indicam que as discussões contribuíram para ampliar o conhecimento dos docentes sobre sua prática docente enquanto 
formadores de posicionamentos sociais; os professores e as professoras tiveram a oportunidade de repensar as suas subje-
tividades, posturas pessoais e os preconceitos historicamente assumidos. Concluímos que o curso possibilitou experimentar 
uma reflexão coletiva: para enfrentar aspectos conflitivos e tensões que se apresentam nas relações etnico-raciais em sala 
de aula, evidenciamos a necessidade de uma formação docente que permita aos professores e professoras desconstruir 
concepções e visões estereotipadas dos africanos e negros brasileiros construídas ao longo da história.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS , RELAÇõES 
ETNICO-RACIAIS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 16

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: CONHECIMENTO, ALFABETIZAÇÃO E RELAÇõES DIALÓGICAS
AUTOR(ES): DENISE LIMA TARDAN, KATIA FERREIRA MOREIRA 
RESUMO: Este artigo apresenta a experiência de um trabalho com projetos de pesquisa, vivenciado durante o ano de 
2007, por duas professoras com turmas do primeiro Ciclo de Formação Continuada de uma escola pública do município 
do Rio de Janeiro. Unidas por um mesmo ideal - fazer da escola um espaço prazeroso, repleto de sentido, instigante, onde 
os sujeitos possam ressignificar sua relação com a escola e o conhecimento - as professoras optaram pelo trabalho com 
projetos de pesquisa para trilharem um caminho em busca da escola que desejavam. O trabalho modificou as relações so-
ciais, alterando a relação das crianças com o conhecimento e, consequentemente, com o processo de alfabetização. É difícil 
aprender algo pelo qual não se tem interesse. O mundo está repleto de coisas que despertam a curiosidade das crianças, mas 
a escola acaba oferecendo um conhecimento pré-estabelecido, fragmentado e desvinculado da vida do aluno. Perguntar 
para as crianças o que gostariam de pesquisar e aprender foi uma prática estabelecida e que tornou-se um hábito em seu co-
tidiano. Ouví-las era fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Motivadas pelo que pesquisavam sobre cobras, por 
exemplo,as crianças usavam a escrita para registrar um conhecimento vivo. A escrita aparecia por várias razões e diferentes 
funções, numa prática dialógica, discursiva e significativa. Os diferentes gêneros textuais lidos ou escritos durante o projeto 
emergiam de uma relação viva entre pessoas. Num intercâmbio de emoções e afetos, partilhando dúvidas e descobertas, 
trocando experiências, as professoras se tornaram pesquisadoras de novos conhecimentos e de sua própria prática.
PALAVRAS-CHAVE: PROJETOS DE PESQUISA, RELAÇõES DIALÓGICAS, ALFABETIZAÇÃO 
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TÍTULO: INTERAÇÃO – ESCOLA E UNIVERSIDADE: ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
COM SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FOZ DO IGUAÇU: CONSTRUINDO O 
COLETIVO.
AUTOR(ES): DENISE ROSANA DA SILVA MORAES 
RESUMO: Os debates acerca da formação docente, inicial e continuada têm sido apresentados como uma precípua neces-
sidade, tanto do ponto de vista dos profissionais da educação quanto em relação às políticas educacionais. A Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 institui a formação em serviço dos profissionais da Educação, garantindo 
a necessidade da formação do professor para atuação na Educação Básica. Nesse sentido, foi desenvolvido um projeto 
intitulado “Encontros de Formação Continuada com Supervisores das Escolas Municipais de Foz do Iguaçu, Construindo 
o Coletivo”, atendendo à solicitação da Secretaria da Educação, contribuindo com a formação da equipe dirigente das 
escolas da rede. A proposta se deu com a realização de encontros de estudos sobre a organização do trabalho pedagógico 
da escola, a partir das vozes dos professores e de sua prática cotidiana. Discussões acerca do desenvolvimento do processo 
educacional, articulando a função administrativa à pedagógica. Nessa perspectiva, as contribuições de Freire, Veiga, Saviani, 
Snyders, Suchodolski, entre outros, fundamentam a nossa análise sobre a defesa e concretização na formação dos profes-
sores em serviço, vinculada as Instituições de Ensino Superior. Entendendo o espaço da escola e da universidade como o 
lócus para a efetivação dessa formação, que se dá a partir das vozes dos professores como sujeitos do processo educativo, 
compreendendo ainda, a formação continuada dos profissionais da educação como um dever do Estado e uma das funções 
da universidade pública, assumimos essa política de valorização dos profissionais da educação, com o objetivo de promover 
a integração e a socialização de experiências, criar e desenvolver uma prática de reflexão educativa permanente e coletiva, 
contribuindo com a consolidação do sistema municipal de ensino, em relação à formação de seus educadores.
PALAVRAS-CHAVE: SUPERVISORES ESCOLARES, TRABALHO COLETIVO, FORMACAO CONTINUADA 

TÍTULO: ...ENLIADAS NA LEITURA...
AUTOR(ES): DIANA SUELI VASSELAI SIMÃO, MARISA SOARES KRÜGER 
RESUMO: ...EnLiAdas na Leitura... Diana Sueli Vasselai Simão Marisa Soares Krüger Esta formação surge da necessidade de 
um grupo que já participava de Formação Continuada em 1997, a partir de um projeto gerido pelo governo que estava a frente 
da Secretaria Municipal de Educação na época. Hoje o grupo tem o propósito de se encontrar para discutir, dialogar, estudar 
aspectos inerentes a leitura e literatura. Um dos critérios para a sua constituição foi que os participantes tivessem discussões 
anteriores em relação a leitura e literatura (participado de encontros do Proler, formação continuada, oficinas, palestras etc). 
Esse grupo iniciou em fevereiro de 2007 e se reune quinzenalmente, desde então. É um grupo autônomo, cada integrante é 
responsável pelo custo da sua formação, uma parte vai para a aquisição do acervo e outra para o pagamento da formadora. 
Tem normativas e diretrizes próprias. O registro é feito a cada encontro, repassado via e-mail a todos os integrantes para situar 
quem não esteve presente, nortear as discussões do próximo encontro e servir de memória do grupo. Até o momento os eixos 
das discussões foram: metáforas, o que é qualidade em literatura infantil, poesias, teoria da leitura e agenda de eventos culturais. 
Os teóricos que tem norteados estas discussões são Bartolomeu Campos de Queirós, Sonia Kramer, Marcel Proust. O grupo 
se entitulou de EnLiArt (Encontro de Literatura e Arte) e estamos enliadas numa teia de formação... 
PALAVRAS-CHAVE: ESTUDO, LEITURA, LITERATURA 

TÍTULO: CENAS DO COTIDIANO ESCOLAR:LEITURAS POSSÍVEIS
AUTOR(ES): DINA MARIA VIEIRA PINHO 
RESUMO: O presente artigo procura refletir sobre quem são os alunos excluídos. Buscando entender como a escola lida coti-
dianamente com a alteridae deficiente e como vem nomeando os alunos que são compreendidos como “deficientes“, indagamos: 
quem são as crianças que a escola diz não aprender? Em busca da origem das suas inquietações, a autora relembra o início de sua 
trajetória como docente em uma instituição para portadores de necessidades especiais e percebe que é esse o momento da gênese 
do seu inconformismo com os rótulos que limitam e aprisionam as potencialidades dos alunos. Continuando a viagem por sua 
história, retrata cenas do cotidiano escolar de uma turma do primeiro ciclo de formação em uma escola de horário integral da rede 
municipal do Rio de Janeiro e, a partir das produções de três alunos (dois meninos e uma menina, esta oriunda de classe especial), 
apresenta possíveis leituras buscando refletir sobre o lugar de “ausência“ onde eram colocados pela escola. Para compreender a 
lógica que possivelmente sustenta a cultura escolar e legitima a exclusão sofrida por alguns alunos das escolas da rede municipal de 
ensino, a autora “dialoga“, em seu texto, com alguns autores como Boaventura de Sousa Santos, Carlos Skliar, Carmen Sanches e 
Jorge Larrosa. Para finalizar é proposto um rompimento com essa racionalidde, para que, a partir de outras formas de olhar, seja 
possível, quem sabe, uma escola que de fato compreenda o outro em suas singularidades e potencialidades.
PALAVRAS-CHAVE: COTIDIANO ESCOLAR, ALTERIDADE (D)EFICIENTE, INCLUSÃO 

TÍTULO: LIVRO DIDÁTICO: SUA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE AO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 
AUTOR(ES): DJACI PEREIRA LEAL 
RESUMO: Neste trabalho discutiremos a necessidade e função do Livro Didático para o trabalho docente. Elencaremos 
algumas questões apresentadas pelos Professores de Filosofia, a partir de um questionário que responderam com o objetivo 
de entender como o Livro Didático Público de Filosofia – LDP de Filosofia – foi implantado nas escolas paranaenses e 
qual a interpretação do professor que o utiliza. Ressaltamos que o LDP foi escrito por professores da rede pública de ensi-
no e que contempla os saberes do professor de Filosofia ao contemplar as Diretrizes Curriculares de Filosofia do Ensino 
Médio. Procuraremos demonstrar que, a nosso ver, o Livro como material didático para o trabalho docente-discente é 
quase imprescindível diante da realidade nacional do ensino. Ao mesmo tempo verificaremos em que medida ele é aceito 
ou recusado sem que haja, muitas vezes, uma análise do livro. Nosso trabalho, mesmo que tenha como foco o LDP de 
Filosofia, buscará, de fato, discutir a presença de material didático nas escolas e o papel direcionador e condutor da ativi-
dade pedagógica inerente ao material didático e seu confronto com os saberes inerentes à docência de Filosofia no Ensino 
Médio. Para nós, os recursos didáticos exigem do professor conhecimentos para além dele, posicionamentos críticos e 
reflexivos para que possa fazer bom uso do LDP de Filosofia em seu trabalho docente.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, FILOSOFIA, LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE FILOSOFIA 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 17

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DOCENTE: SABERES NARRADOS
AUTOR(ES): DORIS PIRES VARGAS BOLZAN, GABRIELA DA ROS DE ARAÚJO, KARLA MADRID 
FONSECA, TATIANE CRISTINE FROELICH 
RESUMO: A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo compreender a reciprocidade existente entre o domínio 
do saber e o domínio do saber fazer, instigando o professor a uma permanente reflexão sobre o cotidiano pedagógico. Uti-
lizamos a abordagem sociocultural de cunho narrativo através da qual buscamos compreender como ocorre a construção 
do conhecimento de ser professor em formação inicial e continuada e como estes conhecimentos se refletem na prática 
pedagógica e nas concepções de docência por eles explicitadas. A partir da análise das narrativas coletadas, foi possível 
evidenciar que existe um distanciamento entre os ditos dos professores da educação básica e da educação superior, que 
evidenciam movimentos construtivos próprios de cada nível de ensino. Ainda, observamos que o processo de aprender a 
ser professor se faz no cotidiano da prática pedagógica, constituindo-se através de múltiplos movimentos de avanço e de 
recuo diante da realidade da sala de aula. É possível afirmar que a formação docente é um processo no qual a busca por 
princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, independente do nível de formação em questão, efetiva-se através da 
criação de uma rede de colaboração capaz de proporcionar a aprendizagem para e na docência. Nas duas primeiras etapas 
da pesquisa emergiram três categorias: aprendizagem docente, professoralidade e atividade docente de estudo. A partir des-
sas categorias, evidenciamos que aprendizagem da docência é um processo que se dá através da atividade de estudo, marca 
da professoralidade. Os docentes ao narrarem suas concepções acerca do processo de ensinar e de aprender retomam suas 
ações didáticas, o que lhes permite a reorganização do trabalho pedagógico. Acreditamos que esse processo implica uma 
série de movimentos que perpassam a profissão, proporcionando a mobilização dos sujeitos a produzirem novos conheci-
mentos, a fim de qualificar as ações docentes, como estratégia capaz de colaborar para o avanço do trabalho pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE CONHECIEMNTO, SABERES DOCENTE, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: TEXTOS LITERÁRIOS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UM RESGATE DAS 
EXPERIÊNCIAS DE LEITURA
AUTOR(ES): EDA MARIA DE OLIVEIRA HENRIQUES, GLAUCIA COELHO CAMPOS GOMES, JANE 
DO CARMO MACHADO 
RESUMO: A presente comunicação relaciona-se à pesquisa intitulada “Processos de formação: Construindo novos sen-
tidos para o conhecimento e a aprendizagem”, que procura identificar e analisar concepções de professores sobre várias 
dimensões do processo de conhecimento instituídas ao longo de suas experiências de formação. Este trabalho específico 
volta-se para as concepções de leitura de um grupo de professores do ensino fundamental, que ministram aulas do 6º ao 9º 
anos, de duas escolas públicas da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A metodologia utilizada privilegiou a Literatura, 
por meio da análise do relato dos professores a partir da leitura de um conto intitulado Primeiras Leituras de Paulo Mendes 
Campos que aborda as experiências iniciais sobre o tema. A possibilidade de estabelecer relações entre a temática do conto 
e as experiências de leitura do próprio leitor, viabiliza um canal de expressão capaz de afetá-lo emocional e cognitivamente, 
tornando-se para ele um veículo de revelação e de expressão de vivências, crenças e concepções, permitindo que o leitor fale 
sobre a obra e se deixe falar através da obra. Nesse prisma, as contribuições de Vigotsky expressas em seu livro intitulado “A 
Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca” sobre leitura, e análise estética subjetiva nomeada crítica de leitor, legitimam as 
variadas interpretações oferecidas pelo texto, não determinadas por um único modelo semântico, mas ao contrário, infinita-
mente aberta para poder revelar a diversidade de universos onde cada leitor constrói seu próprio sentido. As considerações 
apresentadas por Benjamin em “O Narrador” ao destacar a importância da narração, constituem-se em outra referência 
teórica importante na análise dos relatos dos professores. Esses relatos impulsionaram a uma reflexão não só sobre suas 
experiências enquanto leitores, mas também a uma reflexão crítica sobre o papel da escola nessa trajetória.
PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA DE LEITURA, ESCOLA, FORMAÇÃO 

TÍTULO: O IMPACTO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇõES 
ÉTNICO-RACIAIS NA PRÁTICA DE DOCENTES QUE ATUAM EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS.
AUTOR(ES): EDALMA FERREIRA PAES, SHEILA GOMES RANGEL, SORAYA CASTRO DE LIMA 
RESUMO: Esta proposta de trabalho apresenta resultados de pesquisa de campo desenvolvida no contexto de instituições 
escolares localizadas em comunidades remanescentes de quilombos, nos municípios de Campos dos Goytacazes (Con-
ceição do Imbé, Aleluia, Cambucá, Batatal) e Quissamã (Machadinha), na região Norte Fluminense do Estado do Rio de 
Janeiro. Paralelamente foram entrevistados representantes das Secretarias de Educação dos respectivos municípios com o 
objetivo de compreender as possíveis mudanças ocorridas nas práticas destes docentes, após a instituição das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e da lei 10.639/03, que tornam obrigatório a inclusão 
da temática “História e cultura Afro-Brasileira” em toda rede de ensino. A metodologia adotada foi a de levantamento de 
dados através de questionários e entrevistas não estruturadas, realizadas com professores e representantes das Secretarias 
de Educação dos municípios citados. A análise dos dados aponta para o desconhecimento por parte dos docentes das 
exigências legais sobre a questão afrodescendente, mesmo tendo a maioria concluído seu curso de formação após 2005. 
Também os referidos sistemas de ensino ainda não desenvolvem ações pedagógicas com o propósito de educar para as 
relações étnico-raciais. Considerando que o diferencial marcante destas comunidades é a luta pelo reconhecimento e valo-
rização do seu processo histórico, a ausência de uma prática docente alicerçada nesta cultura aponta para o real significado 
que a educação vem dando a valorização das matrizes da formação do povo brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: AFRODESCENDÊNCIA, SABERES DOCENTES, PRÁTICA PEDAGÓGICA 



Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente

568 569

TÍTULO: CONHECIMENTOS PARA O ENSINO E FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 
DOCENTE
AUTOR(ES): EDNA FALCÃO DUTRA 
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido no Projeto de Pesquisa “Dilemas e Perspectivas para a Inovação Educacional 
na Educação Básica e na Formação de Professores”, que visa contribuir para melhor compreensão da organização das 
atuais configurações curriculares de Cursos de Licenciatura (CL). É consenso nas produções do campo educacional que a 
formação inicial é um momento importante para a identificação do licenciando com a futura profissão e que uma profissão 
requer conhecimentos próprios para seu desenvolvimento. Nesse sentido, pretendemos neste trabalho sinalizar possíveis 
contribuições das formas de organização de componentes curriculares de CL, especificados na legislação para Formação 
de Professores da Educação Básica, para a construção de conhecimentos necessários ao ensino e, assim, para a formação 
da identidade profissional docente de licenciandos. Dentre as diferentes tipologias de saberes docentes, utilizamos como 
referência a base de conhecimentos para o ensino proposta por Shulman (1987), pois consideramos que a natureza desses 
conhecimentos parece corresponder melhor aos conhecimentos desenvolvidos por alunos em formação inicial. Como 
fontes de informação, tomamos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) de CL em Química de cinco Instituições de Ensi-
no Superior: UFAL, UFPel, UFSCar, UFSJ e UFSM. A escolha por centrar nossa atenção em CL em Química decorre 
do envolvimento da autora com assuntos dessa área. As informações coletadas foram analisadas mediante roteiro pré-
estabelecido. Constatamos que, nos PPP dos CL analisados, não há referência explícita aos conhecimentos para o ensino. 
Porém, conseguimos identificar, nas ementas das disciplinas, referências implícitas ao desenvolvimento dos seguintes co-
nhecimentos: pedagógico geral, pedagógico do conteúdo, das finalidades, objetivos e valores educacionais e dos contextos 
educacionais. Dessa forma, consideramos necessária uma melhor definição dos objetivos das disciplinas ofertadas nos CL, 
baseados em conhecimentos apontados na literatura como fundamentais e específicos à profissão docente, bem como um 
apontamento mais claro sobre aspectos referentes ao ensino e ao processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONHECIMENTOS PARA O ENSINO, IDENTIDADE 
PROFISSIONAL 

TÍTULO: ENCONTROS E DESENCONTROS NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AUTOR(ES): EDUARDO ADOLFO TERRAZZAN 
RESUMO: Este trabalho originou-se de uma pesquisa realizada em Escolas Públicas de Educação Básica (EEB), das 
Redes Municipal e Estadual de Educação, nos anos de 2006 e 2007, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, a qual 
partiu do pressuposto que as funções atribuídas a todo e qualquer processo escolar pelos diferentes profissionais que parti-
cipam de sua organização e realização é ponto de partida para a elaboração de suas propostas. Neste sentido, nos propomos 
neste trabalho compreender as diferentes funções atribuídas aos Processos de Formação Continuada de Professores em 
Serviço e suas implicações nas formas de organização e realização desses processos nas e pelas Escolas de Educação Bási-
ca. As informações foram coletadas por meio de entrevistas individuais aos profissionais responsáveis pela organização e 
realização dos Processos de Formação Continuada de Professores nas EEB e aos profissionais convidados a realizarem os 
encontros formativos e por meio de grupos focais aos professores que participam dos encontros. A partir dos resultados 
podemos dizer que os profissionais envolvidos nestes processos parecem condicionados por um ritualismo já interiorizado, 
no qual os papéis assumidos já encontram-se pré-definidos e aceitos sem quaisquer questionamentos sobre eles. Os proces-
sos formativos acabam por se constituir em espaços de inúmeros desencontros de idéias, concepções e práticas.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA , DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EXPECTATIVAS DE 
FORMAÇÃO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 18

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: ALMANAQUE COMO CONTEXTO ALFABETIZADOR:UMA EXPERIÊNCIA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): ELAINE CRISTINA BORBA RUSENHACK 
RESUMO: A presente comunicação remete à produção do Almanaque da Cidade pelas professoras de ensino fundamen-
tal (e alunas do 4º ano do curso de formação de professores – ensino médio) do curso de extensão (A) gente do patrimô-
nio: oficinas de alfabetização patrimonial e formação de professores na cidade de Rio Bonito. Pensamos na utilização do 
almanaque como texto alfabetizador por ser um tipo de literatura irreverente, muito diferente dos livros didáticos que as 
alunas estão acostumadas a manusear e tem como princípio a característica principal de toda literatura popular: é prazeroso, 
educativo, divertido e útil. Visando construir junto as professoras um maior conhecimento sobre patrimônio material e 
imaterial da cidade. Conhecimento este que se traduz numa “alfabetização patrimonial” e que entende a escola como local 
privilegiado de cultura e circulação de saberes a respeito de fatos da memória e história da cidade. O processo de produção 
do almanaque, por si só, possibilitou que as alunas ampliassem a ótica sobre a cidade, articulando com diversos campos do 
conhecimento. O (re)conhecimento dos chamados “bens de pedra e cal” - patrimônio material e do acervo de expressões 
culturais, se qualificam como ferramenta indispensável para a produção da palavramundo - que possibilita ao sujeito (re)
fazer a leitura do mundo que o rodeia ampliando sua compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória histórico-
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temporal em que está inserido. Articulamos a investigação sobre os patrimônios materiais e imateriais à formação de 
professores. Nesse sentido, nossa proposta de investigação transversaliza alfabetização, história e memória local e educação 
patrimonial constituindo-se como uma intervenção no processo de formação inicial, quanto continuada de professoras do 
ensino fundamental das escolas de Rio Bonito. O almanaque toma como eixos temáticos: patrimônio e cidadania, a cidade 
e suas histórias, patrimônio, memória e cultura local.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO PATRIMONIAL, ALMANAQUE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: SUAS E NOSSAS VOZES: O QUE AS CARTAS, NOS DIZEM SOBRE OS PROCESSOS 
EDUCATIVOS?
AUTOR(ES): ELAINE REGINA CASSAN, RENATA ESMI LAUREANO 
RESUMO: No ano de 2008 desenvolvemos uma prática de troca de cartas entre duas turmas de educação infantil de 
escolas diferentes do município de Campinas. O resgate dessa experiência para esta apresentação tem o objetivo de dialo-
gar com uma concepção de educação escolar fundada nos princípios da cooperação (Freinet), sistematização do trabalho 
pedagógico, da visibilidade do processo educativo (PRADO E SOLIGO, 2005). O texto das cartas resultou da/na siste-
matização das atividades realizadas pelas crianças e professoras, durante o ano. A necessidade de contar às outras crianças 
como era o cotidiano da nossa escola, o que fazíamos, o que aprendíamos, possibilitou evidenciar o processo educativo 
para/com os sujeitos envolvidos, na condição de produtores de conhecimento. Conforme as cartas iam sendo enviadas 
e recebidas pelo correio, íamos traçando um diálogo com outras linguagens (desenhos, fotos, mídia digital) acerca das ex-
periências infantis na escola, e com isso, pensando em outras formas de organizar o trabalho pedagógico. Na atividade de 
escrita coletiva, a troca de correspondências entre turmas foi o resultado de um esforço intencional em dar voz às crianças 
no processo de produção e sistematização do conhecimento. O que esteve em foco foi encontrar meios de reconhecer a 
criança como protagonista de seu processo educativo. E ainda, no caminho de uma reflexão mais alargada sobre a presente 
experiência, encontramos elementos para discutir as fontes documentais na perspectiva teórica da história cultural, a qual 
amplia o olhar sobre os objetos de pesquisa na história da educação, valendo-se do cotidiano escolar, seus sujeitos, suas 
ações, e a própria materialidade da escola, sendo as cartas uma dessas possíveis fontes.
PALAVRAS-CHAVE: CARTAS, DOCUMENTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO 

TÍTULO: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNDO DA VIDA 
ESTETIZADO
AUTOR(ES): ELIANA REGINA FRITZEN PEDROSO 
RESUMO: Este trabalho tem como base o projeto “Formação no Contemporâneo: Racionalidade Discursiva e Esteti-
zação do Mundo da Vida” desenvolvido no Grupo de Pesquisa Formação Cultural, Hermenêutica e Educação do Centro 
de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa propõe o debate sobre o valor que a pluralidade assume 
na atualidade, redimensionando a discussão da formação de professores em uma perspectiva mais ampla da formatividade 
humana. Nesse sentido, a formação constitui-se no campo cultural de seu tempo, recorrendo ao olhar retrospectivo para 
produzir um estranhamento com relação aos moldes do pensamento totalizador e uniformizador ainda hoje vigentes. 
Aqui, o agir instrumental e manipulativo conforma as gerações a processos tributários e servis, endurecendo-se frente às 
exigências de convívio com as diferenças. Com esta investigação, objetiva-se refletir sobre as possibilidades de redenção do 
processo formativo no contexto da estetização do mundo da vida, através de uma racionalidade discursiva, em que a educa-
ção valoriza a alteridade em seu sentido ético e estético. Para tal, propõe-se uma hermenêutica do conceito de estetização do 
mundo da vida, resgatando suas origens históricas de forma reconstrutiva e crítica, na tentativa de contribuir com reflexões 
filosóficas e pedagógicas no cenário da formação docente. Nessa perspectiva, a educação pode fornecer amostras de um 
processo de formação interpretativo das experiências vividas, fornecendo aos sujeitos elementos de transposição da razão 
produtivista em razão discursiva, capaz de agregar a dimensão crítica à esfera criativa do humano.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ESTETIZAÇÃO DO MUNDO DA VIDA, RACIONALIDADE 
DISCURSIVA 

TÍTULO: PESQUISA FORMAÇÃO E NARRATIVAS: FERRAMENTAS DE DESCOBERTA DA 
CONSTRUÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): ELIANE GREICE DAVANÇO NOGUEIRA, EDILENI GARCIA JUVENTINO DE CAMPOS 
, LOHANNA CARRILHO DE MELO 
RESUMO: Neste relato apresentaremos a análise de resultados parciais de um trabalho do Grupo de pesquisa “Práticas 
pedagógicas e suas relações com a formação docente”, da Universidade Católica Dom Bosco, de Mato Grosso do Sul. 
Especificamente, uma pesquisa-formação com professores, mediante estudo de narrativas, envolvendo relatos de suas ex-
periências, histórias de vida, memórias e análise de situações problema ou de casos. O estudo se propõe a identificar alguns 
elementos que contribuem no processo de formação da docência, bem como os fatores que condicionam essa aprendiza-
gem, além dos processos cognitivos subjacentes à aprendizagem da docência, tendo em vista fundamentar propostas de 
formação de professores. De um total de 15 encontros previstos (mensais), o grupo já realizou nove reuniões, tendo como 
participantes professores de diferentes níveis de ensino, áreas de conhecimento e tempo de magistério. As reuniões cons-
tituem momentos para reflexão, debates e trocas, tomando por base as questões que motivaram essa pesquisa. Os dados 
trazidos por meio de depoimento oral e das narrativas escritas produzidas pelos professores participantes são objetos de 
análise da pesquisa. Um exame preliminar das narrativas produzidas no/pelo grupo de pesquisa formação indica que o 
sentimento de solidão vivido pelos professores, principalmente na fase inicial de suas carreiras, só foi superado quando eles 
puderam contar com o apoio pedagógico das equipes das escolas em que atuavam; que reconhecem a existência de um 
crescimento profissional nas suas atuações em sala de aula, tendo como consequência uma certa mobilidade profissional. 
Os professores participantes constroem seus relatos dizendo o que querem e precisam, como forma de desabafo ao que 
vivem nas instituições escolares, demonstrando com isso a falta de espaço para compartilharem seus dilemas e angústias 
dentro das escolas, com seus pares.
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA FORMAÇÃO, NARRATIVAS, FORMAÇÃO DOCENTE 
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TÍTULO: DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): ELIANE REGINA MARTINS BATISTA 
RESUMO: Neste artigo apresentamos um estudo-reflexão do tema ao qual nos propusemos a investigar. A temática 
direciona-se para a formação de professores do ensino superior, elencando os questionamentos relacionados à docência e 
a formação de professores para atuarem neste nível de ensino, como também indaga-se a relevância da formação didático-
pedagógica nos processo formativos. Considerando a docência uma atividade complexa que requer saberes específicos e 
articulados para exercê-la, acreditamos que deve haver um olhar específico para a formação de professores que exercem a 
docência universitária, pois esta se constitui como mediação no processo de ensino e aprendizagem, como também deve 
ser comprometido com o processo educativo. Os debates em torno dessa temática ganharam contornos mais fortes no 
Brasil a partir dos anos oitenta, pois durante muito tempo não havia uma preocupação inicial com a formação de profes-
sores para exercer a docência no ensino superior, pois estava mais voltada para a formação de professores da educação 
básica. Para ser professor do ensino superior bastava o domínio de uma determinada área do conhecimento; evidente que 
não se desconsidera a necessidade desta formação, pois os diversos saberes são considerados pertinentes e legítimos na 
docência universitária. Atualmente destaca-se a relevância de uma formação específica para exercer a docência no ensino 
superior, que se faz realmente necessária para atender as exigências desse espaço dinâmico de construção de conhecimento, 
considerando a pluralidade de saberes e a especificidade do processo educativo.
PALAVRAS-CHAVE: DOCÊNCIA, FORMAÇÃO, ENSINO SUPERIOR 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 19

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: PROCESSOS FORMATIVOS E CICLO DE VIDA DE UMA PROFESSORA ALFABETIZADORA: 
UMA APROXIMAÇÃO COM SEUS SABERES E PRÁTICAS DOCENTE
AUTOR(ES): ELINARA LESLEI FELLER 
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar os processos formativos e o ciclo de vida de uma 
professora alfabetizadora e os elementos que influenciaram sua permanência por 30 anos na classe de alfabetização. Den-
tro de uma abordagem qualitativa, através do método biográfico História de Vida, os procedimentos metodológicos para 
a produção de informações deram-se através do relato autobiográfico oral e entrevista semi-estruturada. A escolha pelo 
procedimento da autobiografia contribuiu no sentido de dar visibilidade à história de vida de uma professora com 30 
anos de carreira nas classes de alfabetização. A partir de sua história de vida, suas lembranças do tornar-se alfabetizadora 
e permanecer alfabetizando, foram se mobilizando, na descoberta de competências e saberes construídos ao longo de sua 
escolarização, seus processos formativos e seu ciclo de vida profissional. Essa pesquisa destaca a afetividade como um dos 
elementos que tiveram forte influência na trajetória enquanto aluna e que contribuíram nas ações educativas enquanto 
docente. Além disso, outro elemento que influenciou a permanência nas classes de alfabetização foi a constante reflexão 
sobre suas práticas o que tornara uma professora pesquisadora dos processos de ensinar a ler e escrever, bem como, uma 
professora flexível no sentido de rever, transformar e adequar a melhor maneira de alfabetizar. Perceber a história de vida 
como uma possibilidade de refletir sobre as memórias que percorreram o tempo das transformações oportunizou uma 
aproximação dos elementos que a levaram a atuar por 30 anos em classes de alfabetização, bem como das práticas que 
foram diversificando-se ao longo de sua carreira docente. 
PALAVRAS-CHAVE: PROCESSOS FORMATIVOS, SABERES DOCENTE , ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: O EXERCÍCIO DOCENTE NA REDE PÚBLICA ESTADUAL PAULISTA: CONDIÇõES DE 
TRABALHO, FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES.
AUTOR(ES): ELISA GOMES MAGALHÃES, LUCI FÁTIMA MONTEZUMA 
RESUMO: A docência é vista no contexto atual como uma função complexa e árdua, além disso requer profissionais cada 
vez mais especializados e mais capacitados para desempenhar tal tarefa. Desse modo, os professores recebem inúmeras 
cobranças e precisam atuar em condições educacionais e sociais muito diversas. Ocorre que no emaranhado dessa conjun-
tura há aspectos que facilitam e aspectos que dificultam o exercício docente, principalmente nas escolas da rede pública. O 
objetivo desse estudo é compreender alguns fatores que influenciam nas salas de aula e principalmente no exercício da pro-
fissão dos professores. Além disso, trata-se de uma breve análise das condições de trabalho dos professores, das questões 
da profissionalidade e da identidade do professor. Esse estudo decorre de uma investigação inicial sobre a profissão dos 
docentes que atuam no ensino médio da rede pública estadual paulista, em uma cidade do interior do estado. Tratando-se 
de uma pesquisa de cunho qualitativo, elaborou-se um questionário semi-estruturado, aplicado com sete professores que 
lecionam em classes de Ensino Médio, todos na mesma escola.Por meio de nossas análises e com base em autores como 
Esteve (1999); Guimarães (2004); Mello (1998); Facci (2004), entre outros, é possível perceber algumas dificuldades que 
se apresentam à docência como o mal-estar docente que acarreta em um impasse ao exercício profissional. Além disso, 
percebem-se as idealizações dos professores, com relação aos fatores que eles acreditam que possam ser facilitadores no 
exercício de seu trabalho, quando, na verdade, nos apresentam uma gama de fatores dificultadores da prática pedagógica, 
dentre eles a questão da desvalorização profissional e o desinteresse dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, CONDIÇõES DO TRABALHO DOCENTE, PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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TÍTULO: PROCESSO DE PESQUISA E FORMAÇÃO DE EDUCADORES: REFLEXõES A PARTIR DO 
CURSO DE PEDAGOGIA
AUTOR(ES): ELISABETE CARDIERI, SANNY SILVA DA ROSA 
RESUMO: O trabalho tem como objetivo trazer algumas reflexões sobre o papel da pesquisa no processo de formação 
de educadores da educação básica, por meio do relato da introdução da pesquisa como uma das dimensões curriculares 
do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privada no município de São Paulo. Os desdobramentos 
dessa experiência resultaram na criação de um grupo de pesquisa que reúne os professores orientadores e colaboradores 
de orientação dos trabalhos de conclusão de curso. Os primeiros resultados desse estudo, iniciado em 2007, são aqui apre-
sentados sob a forma de dados quantitativos preliminares, por meio dos quais são levantadas algumas pistas para discutir o 
sentido e importância da pesquisa na formação inicial de professores, particularmente nos cursos de graduação, além das 
possibilidades e limites do trabalho de formação do professor pesquisador. A perspectiva de investigação e os procedimen-
tos de pesquisa de vem ser propostos e estimulados no processo de formação acadêmica. Particularmente, no curso de 
Pedagogia, tais aspectos vinculam-se ao perfil de formação de um educador reflexivo, pesquisador, que estabeleça diálogo 
constante com a prática cotidiana, com suas questões e impasses inéditos que solicitam novas respostas e encaminhamen-
tos. Os dados organizados, nessa fase preliminar, revelam a opção por temáticas suscitadas na própria atuação docente do 
aluno-pesquisador ou por questões provocadas nas atividades de estágio supervisionado. O processo de problematização, 
a sistematização dialógica com autores e contribuições teóricas diversas, bem como a opção por procedimentos meto-
dológicos que implicaram o diálogo com educadores da educação básica e educação não formal constituíram elementos 
fundamentais para o reconhecimento da importância da pesquisa, da sistematização e aprofundamento para atuação dife-
renciada do educador.
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA EM EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PEDAGOGIA 

TÍTULO: UMA ALTERNATIVA DIDÁTICA: A PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS POR 
ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DAS NARRATIVAS POPULARES
AUTOR(ES): ELIZABETH DA SILVA 
RESUMO: O presente trabalho discute como se configura, no plano expressivo, os valores culturais de determinado gru-
po social e a importância desse conhecimento para o professor de língua materna dessa comunidade. O desenvolvimento 
desta pesquisa utiliza a teoria bakhtiniana que entende a linguagem no processo dialógico constitutivo que participam o eu e 
o outro. Os estudos centraram-se nas obras: Marxismo e Filosofia da Linguagem (1995) e Estética da Criação Verbal (2003). 
Entram como suporte teórico, além das obras de referência, os leitores críticos dessa teoria: Brait(2005;2006), Luz(2003), 
Fiorin (2006), Fernandes (2007), Machado (2005), entre outros. A pesquisa envolve a coleta de material relacionado a rela-
tos orais e escritos de habitantes do município de Piranguinho, Minas Gerais e a produção de uma revista em quadrinhos, 
resultado do projeto de produção do gênero discursivo história em quadrinhos, realizada pelos alunos de sétima série da 
rede estadual de ensino explorando a temática das narrativas populares. Tais textos buscam estabelecer uma relação entre 
o texto oral, a reelaboração para a escrita e a produção verbo-visual do texto selecionado, considerando os aspectos cons-
tituintes do gênero; variações em função do tema, da forma composicional de cada um em função do contexto histórico, 
social e da posição do enunciadores. A conclusão é a de que o conhecimento das peculiaridades de produção lingüística da 
comunidade pode auxiliar docentes a exercerem atividade de ensino efetivo da língua; podendo servir também de material 
didático auxiliar da atividade docente, como um diálogo entre as diversas formas de manifestação linguística. 
PALAVRAS-CHAVE: DIALOGISMO, GÊNERO DISCURSIVO, PRÁTICA DOCENTE 

TÍTULO: A DISCURSIVIDADE NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AUTOR(ES): ELIZABETH OROFINO LUCIO 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos produzidos no domínio da formação docente no Bra-
sil, focando-se, mais diretamente, no lugar construído para o professor nos documentos oficiais governamentais da rede 
nacional de formação continuada de professores da educação básica brasileiros no programa Pró-Letramento . Analisamos 
as implicações que as designações do termo professor possam ter, em termos de sentidos apontados para a construção sub-
jetiva dos leitores em formação continuada. Realizamos, em seguida, um entrecruzamento das discursividades acadêmicas 
presentes no material didático do programa, especificamente nos fascículos do Programa Pró-Letramento, e as oficiais, re-
gistradas nos documentos governamentais. Para nossa análise, embasamo-nos em categorias teóricas propostas por Mikhail 
Bahkhtin (2002) e Norman Fairclough (2001), no que diz respeito à linguagem, e por Ane-Marie Chartier (1998), Antônio 
Nóvoa (1998), José Contreras (1999) e Ludmila Thomé de Andrade (2004), no que concerne à formação de professores. A 
análise do material, em uma perspectiva sincrônica, possibilitou identificar, em germe, os processos discursivos presentes na 
formulação de sentidos sobre a identidade profissional docente que circulam no âmbito da formação continuada no país. 
Concluímos que no Brasil as políticas públicas de formação continuada de professores constituem-se uma necessidade e 
têm contribuído para a qualidade do ensino básico.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ANÁLISE DO DISCURSO, POLÍTICA PÚBLICA 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 20

DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: IMAGENS E NARRATIVAS BIOGRÁFICAS EM O LUGAR DO ESCRITOR, EM EDER 
CHIODETTO (2002)
AUTOR(ES): ELIZEU CLEMENTINO DE SOUZA, VERBENA MARIA ROCHA CORDEIRO 
RESUMO: Nesse trabalho pretende-se analisar imagens e excertos biográficos, ao tomar como fonte e corpus de análise 
o livro ‘O lugar do Escritor“, de Eder Chiodetto. Intenta-se tematizar sobre a construção das identidades dos escritores 
abordados, a partir de situações representativas de seus percursos criativos, figurados em expressões, gestos e cenários, 
fixados em imagens fotográficas, que serão nosso guia de análise. Busca-se os sentidos sugeridos nas fotos, na perspectiva 
de refletir em que medida elas nos servem como meio simbólico de compreensão da vida criativa dos escritores a serem 
examinados. A imagem congelada nas fotos pode ser lida como documento de trajetórias de vidas, complementares aos 
demais dados biográficos que compõem o perfil de cada escritor. Essas fotos impregnadas de índices de vida permitem 
uma possível leitura que renova nossos olhares sobre o ato de criação artística. Buscar-se-á, também, sistematizar questões 
relacionadas às pesquisas que recorrem às (auto) biografias e histórias de vida, no campo educacional brasileiro, ao destacar 
a emergência dos grupos de pesquisas, trabalhos publicados e pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação. 
Trata-se de produzir um mapeamento das produções que nos permita situar “o que fizemos com o que lemos“ ou como 
transformamos a partir de nossos próprios referenciais, de nossa realidade “as proposições do trabalho com histórias de 
vida“ no domínio da formação e das práticas culturais de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS BIOGRÁFICAS, FORMAÇÃO DE LEITORES/PROFESSORES, LUGAR DO 
ESCRITOR 

TÍTULO: VIVÊNCIA COM ECO BRINQUEDOTECA: FORMAÇÃO DE EDUCADORAS(ES) EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AUTOR(ES): EMILE MIACHON, TEREZA MIRIAM PIRES NUNES 
RESUMO: Promover a vivência de educadoras(es) com eco brinquedos, jogos, banda e o teatro de bonecos no aspecto da 
criação de esquetes temáticas, são práticas que realizamos desde 2006 na região de Campinas. Acreditamos que essa forma de 
realizar o trabalho educativo, ludicamente, contempla uma educação que inclui as diferenças, revela aspectos de várias culturas, 
valoriza a história, defende a formação do ser humano em sua totalidade: razão, emoção, sentimento e intuição. O planeta 
sofre consequências da devastação humana: temos questões e problemas emergentes sobre como lidar com nosso ambiente, a 
legislação solicita que educadoras(es) trabalhem os conceitos da educação ambiental, mesmo sem termos formação adequada 
nessa área de conhecimento. Entendemos educação ambiental não apenas algo que seja para comemorarmos em uma data 
especial ou que considera somente o que é verde, mas sim que inclui todos os seres vivos e inanimados. Um dos aspectos 
relevantes para compreendermos a complexidade do nosso tempo, passa necessariamente pelo aprendizado permanente, 
encontramos nesssa via, na atividade lúdica, essa potencialidade que partilharemos. Nossa abordagem tem foco nas práticas de 
leitura, não apenas da comunicação escrita tradicional, mas uma leitura que abrange o mundo, a comunicação, o diálogo que 
algumas brincadeiras especialmente escolhidas permitem, mais especificamente em atividades como apoio a alfabetização: são 
baralhos com temas e curiosidades, percursos desafiadores em busca de objetos, contação e montagem de pequenas histórias 
com situação, problema e resolução – tudo materializado a partir de sucatas.
PALAVRAS-CHAVE: ECO BRINQUEDOTECA, TEATRO DE BONECOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

TÍTULO: TENSõES ENTRE MOVIMENTOS INSTITUINTES E PRÁTICAS RACISTAS: DESAFIOS DA 
IMPLANTAÇÃO DA LEI 10639 NA ESCOLA AMAPAENSE
AUTOR(ES): EUGENIA DA LUZ SILVA FOSTER 
RESUMO: Não obstante diversas iniciativas que vêm sendo tomadas em termos de políticas educacionais visando a 
superação do racismo na escola, nossas pesquisas sobre o processo de implementação da Lei 10639/03 nas escolas da 
rede pública estadual macapaense desde 2005 têm indicado que a memória racista que impregna nossa escola constitui 
poderosa barreira ao processo de construção de uma visão positiva da negritude, como prevê a lei 10639/2003. Todavia, 
essa memória depreciativa tecida historicamente vem sendo fraturada, paulatinamente, por movimentos instituintes de 
uma nova racionalidade mais includente racialmente, fator fundamental na reconstrução da identidade racial negra, no 
espaço escolar. Temos como hipótese que um dos responsáveis pela disseminação dessa memória, no espaço escolar, são 
os(as) professores(as), além das narrativas ficcionais tanto populares como literárias que trazem ou não referência ao negro, 
usadas por eles(as) em suas atividades pedagógicas. Acreditamos que a pouca atenção dada à memória afetiva racial desses 
sujeitos e ao uso que fazem ou podem vir a fazer dessas narrativas, no processo de formação dos professores (inicial e con-
tinuada), pode comprometer a efetivação da referida lei e contribuir na perpetuação das práticas excludentes. Compreender 
esse processo é o objetivo da investigação a que se refere este trabalho. Tomamos como referência autores que criticam 
essa racionalidade divisionista, binária e racista que sustenta nossa educação e nossa escola e propõem outras formas de 
pensar e educar, tendo em vista um projeto social mais amplo. Na busca de apreender os processos de reinvenção da escola 
e endereçando nossas análises à formação docente, escolhemos como campo de pesquisa as experiências escolares, com 
possibilidades instituintes. Ou seja, aquelas que objetivam provocar mudanças nesse cenário por priorizarem outros saberes, 
lógicas e formas de organização social para além dos padrões instituídos.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, MEMÓRIA RACIAL, MOVIMENTOS INSTITUNTES 
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TÍTULO: MOVIMENTOS DE PESQUISA COM O COTIDIANO: ESCREVENDO E LENDO 
NARRATIVAS NA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): EUNICE MARIA FERREIRA SILVA 
RESUMO: Neste ensaio busco pensar a escrita como resultado da prática de pesquisa com o cotidiano. Pesquisa em 
movimento que transita da leitura da própria escrita à reescrita, como processo inacabado. Uma reescrita que se fortalece 
no momento mesmo do ato de ler e pensar para (re)escrever a pesquisa. Nesse movimento, estreitas relações são entre-
tecidas com os sujeitos da escola. Penso que do processo de escrita-leitura-reescrita nasce à pessoalidade do texto que 
necessariamente não implica em uma despolitização da escrita, mas diz respeito às diferentes outras formas de estar e de 
ver o mundo. Então, (re)escrevo, (re)leio para (re)pensar outras formas de leitura de mundo e conversar com os sujeitos 
de minha pesquisa? Nesse processo, opto por uma investigação que não mais priorize as grandes explicações totalizantes 
de conjuntura global, muitas vezes impositiva, cheia de concepções que trazem verdades absolutas e respostas únicas. No 
estudo, procuro entrelaçar minhas impressões às dos sujeitos porque permite pensar a respeito do que sentimos, pensamos, 
fazemos ou podemos fazer de diferentes formas. Vejo nessa escrita uma forma de pesquisa que trabalha com as diferenças. 
Diferenças que fogem às padronizações e que trazem pluralidades ou, diferentes pontos de vista e/ou enfoques das práticas 
político-pedagógicas de uma escola, na contramão de dualismos. Para isso, busco a contribuição dos estudos culturais que 
aprofundam as relações entre política e cultura. Busco, ainda, problematizar em que medida a escrita narrativa possibilita 
diluir armadilhas hegemônicas que classificam, hierarquizam e aumentam o isolamento entre os sujeitos na escola? Em 
que medida essa escrita-leitura-reescrita produz outros modos de pensar a pesquisa, outros modos de pensar a educação 
escolar?
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISAR, ESCREVER, LER 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE TRÊS LAGOAS – MS: O PROCESSO DE LEITURA E ESTUDOS RE-SIGNIFICANDO A 
PRÁTICA
AUTOR(ES): EVERLYN JONAINA DA SILVA ARAGÃO, DÉIA LOURENÇO DE ARAÚJO, SILVANA 
ALVES DA SILVA BISPO 
RESUMO: Este trabalho apresenta um recorte no contexto de formação continuada junto a um grupo de profissionais 
que atuam na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas/MS. Trata-se de um projeto de pesquisa e extensão, que acontece 
há quatro anos e é coordenado por pesquisadores e bolsistas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria 
com a Secretaria de Educação do município de Três Lagoas/MS. O objetivo da formação continuada que envolve profes-
sores, diretores de escolas, especialistas de educação e coordenadores de Centros de Educação Infantil é promover uma 
reflexão sobre o cotidiano escolar envolvendo questões ligadas à gestão, avaliação e prática pedagógica com o intuito de, a 
partir do mapeamento da realidade encontrada, promover mecanismos que promovam mudanças qualitativas e significa-
tivas nos diferentes locais de trabalho dos cursistas. Optou-se por procedimentos pertinentes à metodologia da pesquisa 
qualitativa: registros reflexivos, observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Estes procedimentos de coleta de 
dados possibilitaram delinear o perfil e efeitos da formação na prática cotidiana dos sujeitos pesquisados. Constatou-se que 
as teorias sobre políticas públicas, gestão escolar, identidade e competências profissionais inspiradas em Andrade (1976), 
Baquerro (2008), Barroso (1998), Bolívar (2007), Fazenda (2001), Ferreira (2003), Gardner (2008), Goodson (2007), Imber-
nón (2007), Izquierdo (2007), Macedo (2008), Libâneo (2001), Silva (2007) entre outros, permitiram, por meio de leituras 
e reflexões realizadas, situar a temática da gestão escolar e posicionar os profissionais como sujeitos ativos no contexto em 
que atuam. O processo de mudança desencadeado se deu devido às leituras textuais realizadas que proporcionam aos edu-
cadores a reflexão de mudanças quanto aos conceitos pedagógicos e pessoais que possuem de sua profissão. A leitura como 
um método de trabalho contribuiu para melhor estruturação pessoal da identidade desses profissionais, transformando-os 
em sujeitos mais participativos no processo educacional e contribui para melhor desenvolvimento pessoal, profissional e 
humano.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, LEITURA, GESTÃO ESCOLAR 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 21

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: DESCOBRIR A REALIDADE ATRAVÉS DA LEITURA DE IMAGENS: ABORDAGEM 
SOCIOCULTURAL NA PRÁTICA EDUCATIVA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): EVERTON FÊRRÊR DE OLIVEIRA 
RESUMO: O trabalho desenvolvido parte da problematização e da organização das práticas com educandos do ensino 
superior numa universidade federal interiorana. Os processos educacionais vividos pelos estudantes de um curso de Pe-
dagogia e do docente formador contextualizados pelas abordagens socioculturais pedagógica freireana e de aprendizagem 
vigostskiana levam a busca de uma compreensão não totalizante, mas mais abrangente sobre o conjunto de identidades 
culturais e relações escolares, sociais, econômicas e políticas estabelecidas na realidade circundante e que acabam por con-
figurar a ilustração do conhecimento teórico a ser aprendido na formação de professores. O uso de imagens como ponto 
de partida para problematização da realidade amplia também as possibilidades de refletir acerca dos processos e demandas 
de parcerias entre os próprios estudantes na produção de conteúdos relacionados tanto à cultura escolar quanto a relações 
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presentes em gerações na sociedade. Acredita-se que a dinamização do conhecimento a partir da imagem captada pelos uso 
de recursos das tecnologias digitais permitiu associar os elementos teóricos da formação vistos na dinâmica problematiza-
dora presente na abordagem pedagógica freireana e na sistematização dos conceitos espontâneos e científicos declarados 
na teoria de aprendizagem vigotskiana, além de identificar outras perspectivas teórico metodológicas como o ciclo de 
aprendizagem experimental. Conclui-se portanto que existe a necessidade de mediação pedagógica e tecnológica que im-
plica direcionar para um perfil docente que compreenda o uso dos recursos tecnológicos da atualidade como instrumentos 
capazes de ilustração, análise e decodificação, armazenamento de informações e capacidade de registro sistemático da 
reflexão sobre os processos de aprendizagem na construção de uma política educacional e cultural que emerge da inserção 
e comprometimento com a realidade.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DE IMAGENS, ABORDAGEM SOCIOCULTURAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: FORMAÇÃO PERMANENTE: DESENVOLVIMENTO DO CORPO DOCENTE
AUTOR(ES): FABIANA APARECIDA DE ALBUQUERQUE 
RESUMO: Esta comunicação sobre o processo ensino-aprendizagem é uma ação contínua de orientar propostas teórico-
metodológicas, o esclarecimento e o domínio de outrem, sobre algo que o mesmo desconheça de modo a que ele assimile o 
conhecimento e que o mesmo determine uma mudança permanente de comportamento resultante de experiências anterio-
res. Esse processo não visa simplesmente transmissão de uma informação, mas sim o crescimento e o desenvolvimento de 
uma pessoa em sua totalidade, incluindo não somente o conhecimento, mas também as habilidades em lidar com diferentes 
situações e as atitudes ou valores que o indivíduo irá assumir e, possivelmente, transmitir ao longo de sua vida. Este projeto 
não tem o interesse em dar respostas prontas, para todas as questões que envolvem o trabalho docente e sim contribuir na 
formação de professores. Com este trabalho, foi possível perceber que o ambiente de ensino-aprendizagem, instrução e 
comportamento, têm sido estimulados pelas mudanças tecnológicas, por mudanças econômicas e por mudanças culturais. 
Os profissionais interessados no ensinar, com rigor pedagógico e preocupados com o aprender, demonstraram muita aten-
ção aos estudos e durante o acompanhamento dos trabalhos em sala de aula atuaram com dedicação. Os controles serão 
organizados com base nos resultados e em pesquisas. Os medidores por área do conhecimento trarão benefícios. Com tudo 
diminuir a evasão do corpo discente deve ser um processo que exige mais tempo e estudo, e potencializar a atuação docente 
será realizado durante todo o processo de formação.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, METODOGIAS, PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO. 

TÍTULO: O DEBATE ACERCA DA ATUAÇÃO DOCENTE EM ÂMBITO HOSPITALAR - UMA LEITURA 
A PARTIR DE DISSERTAÇõES BRASILEIRAS PRODUZIDAS ENTRE 1989-2008
AUTOR(ES): FABIANA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA 
RESUMO: O objetivo desta apresentação é analisar o debate acerca da formação e do trabalho docente realizado em 
hospitais brasileiros. Almeja-se, assim, problematizar a interpretação de pesquisadores que investigaram tal temática no 
contexto de produção de suas dissertações. Trata-se de uma pesquisa cujo referencial teórico-metodológico está centrado 
nas contribuições da nova história cultural. O corpus analisado é composto por 25 dissertações produzidas entre 1989 e 
2008. Tais materiais, em sua maioria, foram coletados em bancos de teses virtuais. No momento atual da pesquisa, quando 
a coleta de fontes foi concluída e a análise apenas se inicia, é possível perceber que todas as produções enfatizam a necessi-
dade de se repensar a formação e atuação docente. Na maioria dos casos, defendem-se cursos específicos para a habilitação 
de professores que atuarão em hospitais. Há que se destacar, ainda, uma quantidade significativa de produções expositivo-
explicativas, apoiadas na paráfrase da legislação e, muitas vezes, permeadas por perspectivas assistencialistas. Outro lugar 
comum em muitas dissertações é a preocupação em discutir conceitos como saúde, hospital, equipe multidisciplinar em 
detrimento à temática da produção e veiculação de conhecimento dos alunos presentes em tais loci. Minha hipótese é a 
de que muitas das questões recorrentes em parte das dissertações analisadas advêm do discurso em prol de uma educação 
hospitalar voltada à aceitação do tratamento médico - fato que põe em xeque o debate sobre a inclusão e o direito a uma 
educação deveras de qualidade para todos, o que, de modo geral, não parece distanciar-se das dificuldades mais amplas das 
escolas públicas brasileiras. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

TÍTULO: O ENSINO E O APRENDIZADO DE QUESTIONAMENTO DE TEXTOS DISSERTATIVOS 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): FABIANA ROSA VILELA DE OLIVEIRA GUILHERME 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma prática didática de questionamento de textos dissertativos 
por uma professora de 4ª série (ou 5º ano) do ensino fundamental de uma escola municipal do Estado de São Paulo, tendo 
como apoio teórico a proposta sócio-construtivista por Pedagogia por Projetos de Josette Jolibert. Esta prática será descrita 
buscando dar ênfase ao processo de construção do significado do texto, os indícios criados (pelos discentes com o apoio 
do professor) para atingirem a compreensão do texto, as ferramentas de sistematização metacognitiva e metalinguística 
(JOLIBERT, 1994) dos conhecimentos trabalhados, elaboradas com a mediação do professor, para estudos e consultas 
no momento de leituras ou escritas posteriores. Tais práticas inserem-se em situações significativas para o grupo, dado o 
enfoque à leitura e à escrita enquanto função social, por meio de estratégias, ferramentas e atendendo às reais necessidades 
dos alunos, visando o aprendizado do comportamento de leitores e escritores autônomos. A apropriação dos saberes 
referentes ao apoio pedagógico foi sendo apropriado pela professora, durante a participação e interação com o Grupo de 
Estudos “Raios de Sol” na Universidade Estadual Paulista - Campus de Rio Claro, Encontros da “Red Latinoamericana 
para a transformação da formação docente em Linguagem” e congressos. Em suma, não são apenas os alunos que estão 
em processo de aprendizagem. Os professores atuais, a maioria educada pelos meios tradicionais, devem buscar em suas 
formações inicial e continuada a diferença para a sua prática docente, numa educação mediadora, com aprendizagem signi-
ficativa, pois hoje os educandos iniciam sua frequência escolar munidos de muita informação, mas precisam da escola para 
saber como sistematizá-las, transformando-as em conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: APROPRIAÇÃO DE SABERES, MEDIAÇÃO DO PROFESSOR, PEDAGOGIA POR PROJETOS 
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TÍTULO: A INFLUÊNCIA DAS PERGUNTAS NA CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇõES DE 
AQUISIÇÃO DA LEITURA EM LÍNGUA MATERNA
AUTOR(ES): FABRÍCIA CAVICHIOLI BRAIDA, ANA LUCIA CHELOTI PROCHNOW 
RESUMO: Entender como acadêmicos-professores do Curso de Letras (em formação inicial) constroem seus conceitos/
representações em relação ao processo de aquisição da leitura de língua materna é considerado um caminho promissor 
para que ocorra a auto-identificação desses futuros professores no processo de engate para a mudança na atuação, na es-
cala de construção de valores, bem como no arcabouço conceitual. Para tanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
proposta de tese que tem como problema principal investigar em que medida as perguntas (elaboradas em um design de 
curso) influenciam na construção de conceitos/representações acerca do processo de aquisição da leitura de acadêmicos-
professores do Curso de Letras. Para investir nessa questão, num primeiro momento, serão desenvolvidas oficinas com o 
intuito de elaborar unidades de curso de leitura, e, como segunda etapa, aplicar-se-ão tais unidades nos próprios designers 
de curso, os acadêmicos-professores. Tendo a pesquisa-ação como abordagem principal e o Modelo Holístico (Richter, 
2007, 2006) como filosofia de trabalho, optou-se pelo programa WordSmith Tools como instrumento de trabalho, recurso 
que possibilita uma análise automática do corpus. Dessa forma, pretende-se, com o desenvolvimento da proposta de tese 
apresentada nesta comunicação, conhecer os conceitos formados pelos acadêmicos-professores sobre o que é aquisição 
da leitura em língua materna, tendo como objeto norteador as perguntas. Apoiadas nos pressupostos teóricos de Guedes 
(2007), entende-se que para ensinar leitura, o professor precisa saber leitura, isto é, colocar-se no papel do aluno a fim de 
que possa vivenciar os efeitos da provável prática por ele planejada.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, AQUISIÇÃO , LEITURA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 22

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: AS METÁFORAS DA SALA DE AULA
AUTOR(ES): FÁTIMA BEATRIZ DE BENEDICTIS DELPHINO 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultados preliminares de um estudo sobre a linguagem metafórica utilizada por 
professores de diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Para Clandi-
nin (1986), as metáforas comumente usadas na sala de aula emergem das experiências de professores e alunos e podem 
auxiliar no estudo de conceitos teóricos. Revelam também, de forma analógica, a própria prática do professor, fazendo 
aflorar seus conhecimentos conceituais intuitivos. A partir de uma abordagem sócio-cognitiva (Vygotsky,1988), o obje-
tivo deste trabalho é investigar as metáforas que aparecem no discurso de professores, “buscando discutir as concep-
ções de ensino-aprendizagem que subjazem a essas escolhas discursivas, bem como que práticas pedagógicas tais crenças 
favoreceriam”(Almeida,2005,p1). Segundo Kress (1989, p.450), os “textos são locais de emergência de complexos de sig-
nificados sociais, produzidos numa história particular de situação de produção e guardando em vias parciais as histórias 
tanto dos participantes na produção do texto quanto das instituições que são evocadas”. Nessa etapa inicial da pesquisa, a 
abordagem metodológica será intencionalmente eclética, inspirada em Berber Sardinha (2007), cruzando as várias vertentes 
existentes sobre a metáfora, desde a visão tradicional, mais ligada à definição de ornamento da linguagem e desenvolvida 
posteriormente por Black como teoria da interação, a visão conceitual e cultural desenvolvida por Lakoff  e Johnson (1980), 
até a visão sistemática, cujos estudos iniciaram-se em Cameron (2000), que enfatiza a relevância do uso das expressões 
metafóricas e a sistêmico-funcional por meio do estudo das metáforas gramaticais. Neste trabalho será apresentada uma 
análise da transcrição da linguagem oral e escrita, utilizada por 2 professores, um de Biologia e outro de Língua Portuguesa, 
no desenvolvimento de aulas expositivas.
PALAVRAS-CHAVE: METÁFORA, SALA DE AULA , PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: DISCUTINDO A DIDÁTICA NUMA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR ATRAVÉS DA 
FORMAÇÃO, DO COTIDIANO E DA MEMÓRIA
AUTOR(ES): FERNANDA PEREIRA DA COSTA 
RESUMO: É visto que a educação vive em constantes altos e baixos, principalmente no que se refere às questões de trato 
metodológico disciplinar dos diversos campos do conhecimento. Tais questões são percebidas quando surgem termos 
nomeadores das formas desse trato: interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, soando como uma 
esfinge a ter seu enigma desvendado pelos professores em suas salas de aulas: “Decifra-me ou devoro-te!”. Estes termos 
buscam propor uma “maneira diferenciada“ de trabalhar com os conhecimentos, não de uma forma estanque, como 
uma parte única e exclusiva de uma campo ou área, mas busca as possibilidades relacionais destes conhecimentos com o 
todo contextualizado, concretizado, globalizado. Talvez seja esta a maior ousadia de um pensar transdisciplinar para um 
professor: abordar questões vitais sem ser especialista, pois o pensar disciplinar é rígido, limitado, não permitindo que você 
veja o todo, mas apenas uma parte do conhecimento que está sendo estudado, como um especialista daquela área. Assim, 
trabalhar com uma disciplina que em sua origem é técnica – a palavra Didática (didáctica) vem da expressão grega Τεχνή 
διδακτική (techné didaktiké), que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar -, instrumental, metódica, com um olhar 
transversal parece difícil. Como esta disciplina pode “dar conta“ daquilo que não encontra-se prescrito? Ou, daquilo que 
foi apresentado pelo aluno como algo “anormal“? Foi essa intranquilidade causada pelo inesperado que conduziu-me, aos 
poucos, a um trabalho transdisciplinar com as alunas do Curso Normal partindo da memória e história do município de Rio 
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Bonito. Inspirando-me em autores como Walter Benjamin, Michel de Certeau, Margareth Park e Paulo Freire, debruço-me, 
junto com as alunas, sobre as narrativas de memórias e histórias deste município, buscando responder a lacunas conceituais 
e de conhecimentos da região, e que percebemos existir na formação desses sujeitos que estarão, mais tarde, atuando nas 
salas de aula.
PALAVRAS-CHAVE: DIDÁTICA, FORMAÇÃO, COTIDIANO 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE O APRENDIZADO DE PROFESSORES SOBRE A LEITURA DOS ALUNOS 
NAS SÈRIES FINAIS DO E.F. SEGUNDO A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
AUTOR(ES): FLAVIANA DEMENECH 
RESUMO: Este texto refere-se a um estudo preliminar do conceito de aprendizado dentro da Teoria Histórico Cultural 
(THC). Os processos do aprendizado tornaram-se indispensáveis para esta pesquisa, pois trata da constituição intelectual e 
mental do ser humano na relação homem/natureza/sociedade. Assim, pretendo explanar elementos desses processos de 
aprendizado. A THC supera a compreensão de que o ser humano ao nascer, traz um conjunto de aptidões e capacidades 
acabadas, contudo, acredita que o aprendizado se desenvolve na cultura de cada um, sendo o mesmo, contínuo e desen-
volvido ao longo da história do indivíduo. Dessa forma, o homem é simultaneamente obra da natureza e agente da sua 
transformação no aprendizado. O conceito de aprendizado e educação traz um salto qualitativo para nós, pois estão inter-
relacionados desde o nascimento do ser humano, tendo interação com o mundo físico e social. O aprendizado organizado 
resulta em desenvolvimento mental e coloca em movimento vários processos de desenvolvimento que só podem acontecer 
relacionando o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Salienta-se que Vygotsky, sendo um 
dos principais teóricos da perspectiva THC, coloca que essa teoria pretende caracterizar e elaborar aspectos do aprendizado 
do ser humano. Com isso, elabora-se e analisa hipóteses da construção do aprendizado ao longo da história humana, da 
educação e do desenvolvimento de cada um, assim como do professor durante o trabalho com seus alunos. Pretendo neste 
texto registrar os aprendizados de professores das séries finais do ensino fundamental sobre a leitura com seus alunos em 
sala de aula. Sabemos que nos processos de aprendizado, adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e 
mudam o comportamento, relacionados com a visão de homem, sociedade e saber. Que práticas de leitura em aula estes 
professores aprenderam para lidar com os alunos adolescentes.
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZADO, EDUCAÇÃO, TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMO EIXO DE MINHAS 
REFLEXõES
AUTOR(ES): GABRIELA BARRETO DA SILVA SCRAMINGNON 
RESUMO: O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada durante o Curso de Especialização em Educação Infantil 
na PUC-RIO, e propõe pensarmos alguns assuntos referentes ao cotidiano da nossa escola de educação infantil, como 
também pensarmos o trabalho desenvolvido neste espaço. Buscamos problematizar algumas experiências vividas, trazendo 
o que se pensa sobre as crianças, a infância hoje e a formação do professor que irá atuar junto às crianças. No primeiro 
momento, apresentaremos um resgate histórico das concepções de infância a fim de construirmos uma identidade histórica 
da infância e do atendimento à criança. Neste momento iremos caminhar também pelo contexto histórico-brasileiro, cons-
tatando os direitos da criança à educação, até nos situarmos no momento atual. Logo em seguida, focaremos o nosso olhar 
para a formação dos profissionais da educação infantil. Travaremos algumas discussões sobre o atendimento das crianças 
de 0 à 6 anos. A fim de dialogarmos com a prática, trarei o relato de algumas experiências que fazem parte de um contexto 
particular e inacabado. Inacabado por ter sido gerado a partir de narrativas de experiências, observações e reflexões reais 
que aconteceram e continuam acontecendo dentro do cotidiano escolar da educação infantil, trazidas por mim, professora 
do município do Rio de Janeiro. Iremos tecer fios que tratam da ação docente do educador infantil, que se constituem 
em sua prática, o que, de início, nos leva a entender que não será possível encontrarmos um ponto de chegada e sim, um 
caminho que tem como ponto de partida a minha trajetória. Neste percurso, iremos - eu e os possíveis leitores - trilhar por 
caminhos que nos levam a questões como: a relevância de políticas públicas direcionadas para a formação do educador 
infantil, a contribuição da educação continuada para a prática reflexiva do professor e o trabalho na educação infantil.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO INFANTIL, EXPERIÊNCIAS 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA ALFABETIZADORA: ASPECTOS DA FORMAÇÃO 
REVELADOS NO COTIDIANO DA SALA DE AULA 
AUTOR(ES): GILCEANE CAETANO PORTO 
RESUMO: O presente trabalho é parte da pesquisa em desenvolvimento para tese de Doutorado em Educação que tem 
como objetivo principal compreender a relação entre as teorias sobre alfabetização adquiridas na formação inicial e a prática 
docente das egressas do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (FaE/UFPel) 
entre os anos de 1986 a 2006. Este artigo tem por objetivo compreender as características da formação inicial para atuação 
em classes de alfabetização e relacioná-las com a prática docente de uma professora alfabetizadora egressa do Curso de 
Pedagogia da FaE/UFPel na década de 90 que atua há oito anos como alfabetizadora. Para tanto, foram utilizadas diversas 
fontes documentais da instituição formadora, como currículos do curso e planos de ensino das disciplinas do campo da 
alfabetização. Estes materiais foram cotejados com o depoimento da professora alfabetizadora e com seus cadernos de pla-
nejamento dos anos de 2004 e 2008. Discute-se como a professora percebe a influência da sua formação inicial na prática 
que realiza na escola e como tem sido o seu processo de construção na docência alfabetizadora. Verificou-se a partir dos 
documentos analisados que a base teórica construtivista tem pautado a formação das pedagogas. O depoimento da profes-
sora e a análise de seus planejamentos revelam o esforço que realiza para transpor e mobilizar essas teorias no cotidiano da 
escola. Os dados indicam ainda os limites e as possibilidades enfrentadas pela professora em sua prática alfabetizadora.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, CONSTRUTIVISMO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 23

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: CONCEITO DE ILHA: O PROCESSO DE COMPREENSÃO DOS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO GRANDE/MS
AUTOR(ES): GISELE MORILHA ALVES, LENY RODRIGUES MARTINS TEIXEIRA, LINDOMAR 
BARROS DOS SANTOS 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar o processo de compreensão envolvido na apren-
dizagem de conceitos escolares trabalhados na escola. Elegeu-se como objetivo da pesquisa o conceito de ilha, 
trabalhado no período do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental. Para a pesquisa foram selecionados, aleato-
riamente, dez alunos de uma Escola Municipal de Campo Grande/MS e submetidos a uma entrevista de natureza 
clínica. Esse procedimento foi realizado em três momentos, nos quais era solicitado tarefas dos alunos seguidas 
da argüição do entrevistador. No primeiro momento, os alunos deveriam separar treze gravuras, sendo seis com 
aspectos definidores de ilha e as demais com aspectos característicos (planalto, planície, cachoeiras, montanha e 
iceberg), justificando as suas escolhas; no segundo momento, deveriam circular a ilha em uma figura representati-
va do relêvo, retirada do livro didático e, por último, os alunos deveriam desenhar uma ilha. A pesquisa mostrou 
que as relações definidoras de conceito de ilha não foram dominadas completamente pelos alunos entrevistados, 
havendo, no entanto, diferentes níveis de respostas. As respostas dos alunos evidenciaram algumas relações implí-
citas, necessárias à formação do conceito de ilha, embora não articuladas explicitamente para sua compreensão. 
Discute-se, ainda, a relação entre os saberes da docência (conhecimento do conteúdo e conhecimento do conteú-
do pedagógico) e a aprendizagem de conceitos pelos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE CONCEITOS, SABERES DA DOCÊNCIA, APRENDIZAGEM ESCOLAR 

TÍTULO: A PRINCESA QUE TUDO VIA: A RETROATIVIDADE NA COGNIÇÃO E A EMERGÊNCIA 
DA CRIATIVIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. 
AUTOR(ES): GISÉLIA OLIVEIRA DE SÁ NEVES, RITA DE CÁSSIA RIBEIRO VOSS 
RESUMO: O conto A princesa que tudo via constitui-se no objeto de nossas reflexões neste trabalho, como resultado 
da conclusão da dissertação de mestrado que tem o mesmo nome. A pesquisa foi desenvolvida nos anos de 2007 e 
2008 e refere-se às nossas experiências em sala aula e as reflexões teóricas que resultaram em princípios para nortear 
as estratégias de ensino e aprendizagem para a alfabetização. Este conto, em particular, foi escolhido por possibilitar a 
compreensão dos processos de constituição do sujeito do conhecimento. Tratado como uma metáfora facilita a com-
preensão do professor sobre o processo de cognição, possibilitando-lhe utilizar princípios fundamentais para conduzir 
o processo de alfabetização de seus alunos. Os contos carregam em si a expressão da condição humana, portanto nos 
aproximam de nós mesmos como seres duais, isto é, ao mesmo tempo natureza e cultura. Acionam e operam numa 
mesma sintonia cognitiva o que chamamos de universo imaginário que emerge da experiência do sujeito, seu entorno, 
sua comunidade de vida. Entre os princípios que norteiam os referidos processos, ressaltamos a recursividade biológica, 
que possibilita a autonomia do sujeito, e a criatividade resultante da ativação da cultura, como os contos e as fábulas que 
impregnam a experiência do aluno e acionam nele os estados subjetivos, os quais colocam em movimento a cognição. 
De maneira complexa, tais princípios revelam a auto-eco-autonomia do sujeito do conhecimento. Da dinâmica entre 
dependência e autonomia emerge a criatividade, que está implícita na aprendizagem, que precisa ser considerada pelos 
docentes na criação de estratégias de alfabetização.
PALAVRAS-CHAVE: COGNIÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, COMPLEXIDADE 

TÍTULO: LER E ESCREVER EM PROJETOS DE LETRAMENTO: O QUE MUDA, AFINAL?
AUTOR(ES): GLÍCIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO 
RESUMO: O debate em torno da ressignificação das práticas de leitura e escrita tem levado muitos profissionais a desen-
volver projetos de letramento (KLEIMAN, 2000). Tomando tais projetos como um modelo didático (TINOCO, 2008), 
pretendemos analisar o que, de fato, muda quando focalizamos o ler e o escrever a partir das demandas que desse modelo 
emanam. Para tanto, analisaremos dados gerados por professores de língua materna e seus alunos de educação básica de 
uma cidade norte-rio-grandense. A reflexão sobre e na ação (SCHON, 1992) desses sujeitos de conhecimento nos mostra 
que a planificação de um projeto de letramento requer a construção de uma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 
2001), na qual todos se entendam como articuladores das ações, ou seja, como agentes de letramento (KLEIMAN, 2006), 
tendo em vista que agem no e sobre o mundo por meio de práticas de leitura e escrita. Nesse sentido, a comunidade escolar 
e a comunidade do entorno passam a ter uma marcada atuação na construção dos saberes. Em função dessa parceria, 
emerge a necessidade de extrapolação do tempo-espaço escolar, porque esse processo requer a conciliação de tempos e 
espaços de outras instituições colaboradoras. A implicação disso é que a leitura e a escrita deixam de ser atividades me-
ramente escolares para se desenvolverem como práticas sociais. Logo, vinculam-se a situações de comunicação que, por 
sua vez, incorporam textos cuja produção e circulação são reais. Tudo isso é articulado aos interesses do grupo e às metas 
previamente estabelecidas. Essas mudanças, porém, não são naturais nem lineares. Elas requerem fundamentação teórico-
metodológica consistente e desejo de ressignificar a prática docente. Tal desejo nos parece em ebulição entre os professores. 
É hora de os cursos de formação se voltarem para os contextos específicos em que atuam, para a ressignificação do ler e 
do escrever, e não para conteúdos, professores e alunos idealizados.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ESCRITA, PROJETOS DE LETRAMENTO 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A ESCOLA QUE PROTEGE ATUANDO NA REGIÃO 
CENTRAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AUTOR(ES): GRAZIELA FRANCESCHET FARIAS 
RESUMO: Dentre os projetos do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização 
(GEPFICA/UFSM), encontra-se o projeto intitulado: “Laboratório de Alfabetização: Repensando a Formação de Pro-
fessores”. No ano de 2008, pelo viés desse projeto, concorremos ao edital público do Ministério da Educação (MEC) em 
parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), no qual culminou no “I Curso 
de Formação de Profissionais da Educação: A Escola que Protege“ e na qualificação de 1030 profissionais. O curso dividiu-
se em duas etapas, uma à distância e outra presencial, totalizando uma carga horária de 80 horas. A etapa que ocorreu a 
distância constituiu-se na leitura do material impresso “Escola que Protege: Enfrentando a Violência contra Crianças e 
Adolescentes”, de autoria de Vicente de Paula Faleiros e Eva Silveira Faleiros fornecido pela SECAD/MEC. A etapa pre-
sencial ocorreu no mês de Outubro de 2008, em Santa Maria/RS. Realizaram-se palestras que abordaram desde a criação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e sua efetiva aplicação na prática até relatos orais de juízes, promotores, 
conselheiros tutelares e pesquisadores, assim como a realização de 38 oficinas temáticas. Como resultados, 43,55% consi-
deraram de boa qualidade o material didático utilizado para o módulo à distância do curso, 51,61% considerou satisfatória 
as temáticas das palestras ministradas. Por outro lado, do total dos participantes, dentre eles professores da rede de ensino 
(Estadual, Municipal e Particular) e acadêmicos vinculados aos cursos de Licenciatura, 80% informaram que, durante a 
respectiva Formação Inicial e Continuada, as temáticas referentes aos direitos humanos, Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA), violência e suas formas de enfrentamento, o Bullying, são pouco ou inexistem discussões acerca desses temas, 
demonstrando que há dificuldade de identificar sinais de violência nos educandos e encaminhar para a Rede de Proteção 
os casos suspeitos ou mesmo já confirmados. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PROTEÇÃO A INFÂNCIA, REDES NACIONAIS 

TÍTULO: DINÂMICA DISCURSIVA EM AULAS DE FÍSICA
AUTOR(ES): GUILHERME DA SILVA LIMA 
RESUMO: A atividade docente é sem dúvida complexa, não apenas na dinâmica da prática em sala de aula, como também 
nos conceitos específicos e teorias pedagógicas que estão associadas a esta atividade. Neste sentido, pretendemos apresentar 
uma pesquisa qualitativa que visa apontar elementos que julgamos relevantes para a compreensão do processo de ensino e 
aprendizagem no âmbito da dinâmica discursiva em aulas de Física. No ensino de Física, as atividades práticas e de labora-
tório nem sempre são utilizadas com frequência. Entretanto, sua presença influencia diretamente as estruturas enunciativas 
de todos os indivíduos envolvidos. Deste modo, estudar o modo que os enunciados são organizados devido a presença 
de um fenômeno real em sala de aula influencia na construção de significado dos conceitos é fundamental. Para tanto, 
utilizamos o referencial Bakhtiniano e Vigotskiano, pois eles nos oferecem suporte para analisar tanto a complexa dinâmica 
discursiva entre os estudantes e o educador, quanto a construção de significados dos conceitos. Assim observamos que as 
atividades práticas, quando utilizadas como elementos que problematizam uma dada situação, interferem positivamente no 
processo de construção de significados pelos alunos, pois ela oferece conjuntamente com outros elementos verbais e não 
verbais da realidade imediata condições para construir o “tema” das enunciações, ou seja, o ambiente que as enunciações 
serão realizadas, dando suporte para o processo de construção de significados dos conceitos.
PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÃO VERBAL, ENSINO DE FÍSICA, PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 24

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: REFLEXõES 
SOBRE A IDENTIDADE DO PROFESSOR. 
AUTOR(ES): HELLEN COSTA DAVID, ALBERTO ALBUQUERQUE GOMES 
RESUMO: Este estudo tem como preocupação central a discussão sobre a formação de professores para a Educação 
Básica no Brasil. O estudo tem por objetivos: discutir a concepção de identidades sociais; refletir sobre a construção da 
identidade do professor e sua profissionalização. Nessa fase inicial, apresentamos um perfil dos alunos do curso de Peda-
gogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP. Foram os seguintes passos da pesquisa: 1. levantamento bibliográ-
fico sobre profissionalização docente, profissionalidade docente e construção da identidade do professor; construção da 
profissão docente na modernidade; 2. aplicação de questionários junto a alunos do curso de Pedagogia para construção do 
perfil sócio-econômico dos alunos para subsidiar a construção de roteiro para posterior entrevista reflexiva. Para a aplicação 
do questionário, escolhemos alunos do 1º ano do curso de Pedagogia do período vespertino ou noturno. Utilizamos para 
análise as seguintes categorias: série, idade, sexo, estado civil, local de residência, questão profissional, relação com o curso, 
escolha profissional etc. Como conclusões parciais, apresentamos o seguinte: a população é composta por 41,7% alunos 
do período diurno e 58,3% do período noturno; encontram-se predominante na faixa etária entre 17 e 23 anos (76,7%), 
destacando-se que 53,3% tem 20 anos ou menos, o que indica uma população bastante jovem no curso. Observa-se o 
predomínio de mulheres cursando Pedagogia (88,3%); 60% dos alunos/alunas residem em Presidente Prudente; 60% dos 
alunos exercem ocupações no setor de serviços (comércio, escritórios, empregos domésticos etc.); 60% dos alunos são pro-
venientes de famílias com renda salarial que as enquadra como famílias de classe média baixa. Em síntese, podemos inferir 
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que se trata de uma população de estudantes oriunda dos estratos mais pobres da população brasileira e que encontraram 
no curso de formação de professores a alternativa mais segura de ascensão social.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, IDENTIDADE PROFISSIONAL, PROFISSÃO 

TÍTULO: OS ESTUDOS BIOGRÁFICOS E UMA NOVA LEITURA: AS FONTES HISTÓRICAS
AUTOR(ES): IEDA MARIA LEAL VILELA 
RESUMO: Este artigo objetiva analisar os estudos biográficos utilizados como novas fontes históricas sob o enfoque da 
Nova História Cultural. O texto aqui apresentado faz parte de uma pesquisa mais ampla, em fase de desenvolvimeto, cujo 
objetivo é investigar e analisar a trajetória de vida da educadora e escritora sergipana Ofenísia Soares Freire, nascida em 1913 na 
cidade de Estância, no Estado de Sergipe, e falecida no dia 24 de julho de 2007 aos 93 anos de idade. Assim, visa desenvolver 
através de sua trajetória um estudo sobre a História da Educação Feminina em Sergipe. A pesquisa será apoiada numa perspec-
tiva da abordagem biográfica contextualizada, visando desvendar e conhecer os espaços percorridos durante a sua formação 
docente e aspectos do efetivo exercício do magistério do ensino secundário no Colégio Estadual Atheneu Sergipense, durante 
o marco temporal estabelecido para esta pesquisa: o imicio de sua profissionalização docente nesse colégio e como marco final 
o ano de sua aposentadoria. Como fontes históricas serão utizados não só os documentos institucionais, oficiais, mas também 
as fontes não tradicionais, através dos vestígios existentes no seu acervo pessoal, fotos, literatura em geral como romances, 
contos, poesias, artigos, discursos, pareceres educacionais e culturais, crônicas de autoria da educadora e sobre a educadora, 
agendas, caderno de recordações, dentre outros. Para se produzir uma biografia ou se escrever uma história de vida não existe 
métodos canônicos; as abordagens biogáficas são consideradas importantes fontes históricas para se estudar não só o indi-
víduo como sujeito de sua própria historia , como também o contexto cultural, social ,educacional durante o lapso temporal 
estabelecido para o estudo. A fundamentação teórica dar-se-á através da compreensão e análise das idéias de Jacques Le Goff, 
Nobert Elias, Pierre Bourdieu e Vavy Pacheco Borges. A utilização da História Cultural como referencial teórico- metodoló-
gico amplia a concepção e a problematização das pesquisa em História da Educação.
PALAVRAS-CHAVE: ABORDAGEM BIOGRÁFICA, FONTES HISTÓRICAS, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FEMININA 

TÍTULO: RITUAIS DE PASSAGEM NO CAMPO DA LINGUAGEM : RECONHECIMENTO, 
VALORIZAÇÃO E DIFERENÇAS CULTURAIS 
AUTOR(ES): ILSEN CHAVES DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho explora elementos de uma pesquisa de mestrado, realizada em escolas multisseriadas, para discu-
tir o desafio que representa, para os professores de cursos de licenciaturas, do ponto de vista linguístico, o trabalho acadêmi-
co com estudantes-professores em exercício em escolas rurais. Problematiza o que poderia ser entendido como a necessária 
passagem da variante regional para o padrão culto da língua, que de fato se processa como uma aquisição da norma culta: 
uma segunda língua. Ou, a não aquisição desta segunda língua. Ou ainda, o abandono ou desprezo da língua de origem 
em prol da adoção da linguagem escolarizada. Durante as incursões no campo de investigação, com caráter de pesquisa 
participante, veio à tona um conjunto de dificuldades e também foram construídas soluções que poderiam ser aprimoradas 
para desenvolver metodologias para o trabalho com as diferenças linguísticas. Foram vivenciados com o grupo de sujeitos 
da pesquisa, rituais de passagem no campo da linguagem, pautados por posturas de reconhecimento e valorização, explici-
tando e comparando as variantes, regional e padrão, levando à ampliação do repertório linguístico dos participantes, o que 
resultou, para muitos, na transformação do sentimento de humilhação e vergonha por “falar errado”, na consciência de 
que há diferentes formas de expressão; o que pode ser experimentado como um enriquecimento. Ao invés de substituir o 
linguajar regional pelas formas cultas que a formação se propõe a cultivar, ambas as modalidades podem co-existir.
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA CULTA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LICENCIATURAS 

TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL & LEITURA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO 
CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CAESP) RAIO DE SOL DE LAGES EM SANTA 
CATARINA. 
AUTOR(ES): IONI WOLFF HAMANN 
RESUMO: Esta comunicação aborda o desafio de explicitar momentos de interações textuais de pessoas com deficiência 
mental através da leitura, da escrita, interpretação e reelaboração de textos jornalísticos contextualizados com o projeto 
pedagógico em andamento conforme o planejamento escolar. O Centro de atendimento Especializado (CAESP) - Raio de 
Sol mantido pela APAE de Lages tem uma parceria com o Jornal Correio Lageano, que tem como missão possibilitar, es-
pecialmente para novos leitores, a oportunidade de acesso ao jornal, como uma das dimensões do estímulo ao prazer de ler, 
a sua ampla re-interpretação em seus vínculos com a realidade social e a conseqüente criação de alternativas para expressão 
de atitudes cidadãs. O texto jornalístico caracteriza-se pela concisão das idéias de forma clara e objetiva, por isso é conside-
rado de fácil entendimento por parte de qualquer leitor. Isso evidencia que o texto jornalístico é um mediador com elevado 
potencial para a realização dos processos de leitura, interpretação, reelaboração, criação de textos e construção cognitiva. 
Os alunos do Centro recebem aulas de leitura e escrita através de uma variedade de métodos alfabetizadores existentes, 
tornando-se assim um sistema eclético de alfabetização, o jornal é mais uma ferramenta que colabora com a aprendizagem. 
A pessoa com deficiência intelectual apresenta muitas dificuldades para dominar o processo da leitura e da escrita, apesar 
do mesmo fazer parte da vida de todo ser humano. O conhecimento se dá de diversas maneiras, mas seu principal veículo 
é a leitura. O ato de ler e de escrever é um processo cognitivo conquistado durante a alfabetização até para os alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL E LEITURA, ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E TEXTO JORNALÍSTICO 

TÍTULO: VIVENDO (EM GRUPO) E APRENDENDO
AUTOR(ES): IONICE DA SILVA DEBUS, BRUNA DE ALMEIDA FLORES, MARILIA REGINA 
HARTMANN 
RESUMO: Este trabalho é fruto do projeto “O grupo como dispositivo de formação”, que consiste em uma possibilidade 
de olharmos a formação de professores através de uma perspectiva de grupos. Na busca desta realização, investigamos um 
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grupo de pesquisa procurando analisar saberes, significações imaginárias e aprendizagens construídas pelos participantes 
do espaço grupal. A partir disso, nosso principal objetivo é conhecer as possibilidades de pensar o grupo como um disposi-
tivo de formação de professores. Para tanto, buscamos conhecer e ampliar os referenciais de estudos e investigação sobre a 
formação docente na perspectiva de grupos; analisar os saberes e as representações construídas pelas pessoas que compar-
tilham a experiência da produção coletiva em um grupo de estudos e pesquisas; compreender os movimentos de produção 
de sentidos latentes e manifestos (sociais e individuais) no grupo e contribuir para a teorização no campo da formação de 
professores. Metodologicamente, trabalhamos com pesquisa bibliográfica nos temas: dispositivos grupais, imaginário social 
e saberes docentes, concomitantemente à utilização de questionário e com entrevista semi estruturada. A partir da análise 
dos dados, percebemos que o grupo pesquisado tem como principal característica, mencionada por seus participantes, a 
diversidade, seja ela de pensamento, de interação ou de saberes. Assim, vimos que as aprendizagens dos participantes trans-
cendem o que se chamaria de formação profissional, alcançando o conceito de formação no sentido de desenvolvimento 
da pessoa adulta. Também é possível visualizar nas representações alguns aspectos do imaginário construído pelos partici-
pantes: grupo-diversidade, grupo-afetivo, grupo-teórico, mostrando nestas representações aspectos instituintes sobre um 
grupo e como este pode se configurar dentro de um espaço acadêmico. Percebemos que a pesquisa indica a importância 
do espaço grupal como um dispositivo na formação, entendido como espaço que possibilita a experiência mobilizadora de 
saberes, representações instituídas e outras formas criativas de pensar as relações e a formação.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DISPOSITIVO GRUPAL, APRENDIZAGENS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 25

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: CASOS DE ENSINO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: O QUE DIZEM OS 
PROFESSORES ALFABETIZADORES?
AUTOR(ES): ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES 
RESUMO: Este estudo tem origem na pesquisa stricto sensu que investigou as possibilidades dos casos de ensino serem 
propulsores de processos reflexivos sobre os saberes e conhecimentos da docência, quando trabalhados com professores 
alfabetizadores. Os casos de ensino são narrativas de episódios extraídos geralmente de dados reais do cotidiano escolar e 
que dão visibilidade às vivências dos professores os quais, ao analisá-los, articulam e revivem experiências estabelecendo 
processos reflexivos, análises e avaliações individuais e/ou coletivas. Como instrumento formativo e investigativo, os casos 
têm mostrado também que podem ser utilizados em qualquer momento do processo de aprendizagem docente, à medida 
que ilustram e detalham situações da formação e atuação profissional, permitindo estabelecer relações entre a teoria e a 
prática. A pesquisa teve como objetivo analisar essa ferramenta pedagógica como metodologia provocadora de reflexões e 
possibilitadora do desenvolvimento profissional da docência e trouxe como questão investigativa: seriam os casos de ensino 
potenciais estimuladores e disparadores de processos reflexivos capazes de possibilitar o desenvolvimento profissional da 
docência, de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Os sujeitos selecionados para a investigação 
foram duas professoras alfabetizadoras da escola pública que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A meto-
dologia adotada foi a qualitativa e trouxe uma abordagem de intervenção-ação associada a instrumentos como os estudos 
de caso de ensino e as entrevistas. Para tanto foram trabalhados casos que retratavam eventos relacionados ao cotidiano 
das alfabetizadoras. A análise dos dados apontou que a adoção dos casos de ensino no desenvolvimento profissional dos 
professores possibilitou que as reflexões se fizessem muito presentes, provocando a ressignificação dos saberes e conheci-
mentos das práticas dos alfabetizadores, posto que, ao analisarem conhecimentos profissionais de colegas e suas próprias 
trajetórias em eventos e/ou episódios escolares, refletiram suas concepções tal como espelhos d’água, num movimento 
reflexivo possibilitador de aprendizagens na/da docência.
PALAVRAS-CHAVE: CASOS DE ENSINO, APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA, PROFESSORES ALFABETIZADORES 

TÍTULO: MESTRADO PROFISSIONAL E SUAS CONTRIBUIÇõES PARA A PRÁTICA DO PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA
AUTOR(ES): IVETE CEVALLOS 
RESUMO: O foco central deste estudo são os egressos do Mestrado Profissional (MP) – da Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC/SP), cujo objetivo era analisar as contribuições deste curso para atuação profissional, considerando 
suas inquietações com as questões de ensino e o envolvimento com a pesquisa O MP que tem características próprias por 
ser voltado para as questões do ensino, também tem um público que em sua maioria trabalha na rede de ensino Estadual. 
Utilizamos o questionário como instrumento de coleta de dados e análise, e visou obter informações gerais sobre o MP no 
que se refere à pesquisa realizada e a escolha pelo MP. Alguns autores ampararam nossa discussão como: Oliveira (2008) 
que vem discutindo as reformas educacionais no Brasil; Abdalla (2006) na discussão da formação do professor no contexto 
escolar; Ferreira (2008) ao referir sobre cursos de formação, dentre outros que vem discutindo a pesquisa do professor. 
Delimitamos o universo de nossa pesquisa aos egressos que concluíram o Mestrado Profissional no período de 2004 a 
2008. Os dados apontaram que as contribuições do curso para atuação profissional dos egressos estão fortemente apoiadas 
nas relações partilhadas com os pares, com os formadores a partir das discussões e leituras dos teóricos e a pesquisa que 
desencadeia um refletir e pensar sistemático sobre o trabalho do professor.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO PROFESSOR, PROFESSOR PESQUISADOR, ENSINO APRENDIZAGEM 
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TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA NO COTIDIANO DA ESCOLA: CONHECIMENTO-
EMANCIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE DE SABERES
AUTOR(ES): JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS 
RESUMO: Quais as possibilidades de construção de saberes e práticas emancipatórias nos espaços de formação conti-
nuada? Como tecer uma formação centrada na escola, para usar um termo de Rui Canário? O que é produzido, nestes 
espaços, como visível ou invisibilizado pelos praticantes (Certeau)? É possível recriar práticas de formação continuada 
emancipatórias? A partir dessas questões, colocarei em discussão idéias que foram tecidas na minha tese de doutorado, 
defendida na Unicamp, além de alguns dos conceitos propostos pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos: sociologia 
das ausências e das emergências, tradução, conhecimento-regulação e conhecimento-emancipação. Este trabalho discutirá 
uma ação de formação continuada que vem ocorrendo desde 2008 em uma universidade pública do Rio de Janeiro. O tra-
balho de investigação tem como sujeitos professoras das classes iniciais do ensino fundamental e põe em foco o cotidiano 
e as experiências docentes como lugar privilegiado de investigação, sobretudo, da professora que vai se assumindo como 
pesquisadora de sua própria prática. Com essa assunção, discutiremos os limites e possibilidades das professoras verem a 
escola e seu cotidiano como lócus de construção de saberes, espaço-tempo de múltiplas histórias e experiências. As idéias 
de Boaventura têm sido fundamentais para a ampliação do olhar sobre formação docente e a produção de novas interro-
gações, num movimento de diálogo e retroalimentação, sobre modos de ensinar e aprender, de construir conhecimentos. 
O trabalho analisa as possibilidades de tessitura de um conhecimento-emancipação no espaço da formação continuada a 
partir as práticas pedagógicas reais das professoras. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ESCOLA BÁSICA, COTIDIANO 

TÍTULO: TROCANDO SABERES, COMPARTILHANDO ANGÚSTIAS E ESPERANÇAS: A 
EXPERIÊNCIA DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA “EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E O TRABALHO COM VALORES“.
AUTOR(ES): JANAINA ROBERTA DOS SANTOS, ALINE CAMPOS, BRUNA SANTOS YAMAGAMI, 
CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES, DALVA MARIA BIANCHINI BONOTTO, GLAUCE TIMONI 
GÓES PELEIAS, GLAUCIA DE MEDEIROS DIAS, LIVIA MOREIRAS SENA 
RESUMO: Nos últimos anos, a Educação Ambiental tem estado cada vez mais presente em escolas e outros espaços 
da sociedade, a partir de um consenso em que se vê, no processo educativo, uma das possibilidades de atuação frente ao 
atual quadro de degradação ambiental, na tentativa de revertê-lo. Desse modo, buscam-se proposições para um trabalho 
educativo amplo e aprofundado, que possa dar conta do desafio de promover uma mudança de visão de mundo e de estar 
no mundo, o que aponta para a necessidade de reflexões e ações referentes explicitamente com a dimensão valorativa. 
Diante da constatação dessa necessidade e da dificuldade da inserção deste trabalho na escola, organizou-se em 2008 um 
curso de formação continuada dirigido a professores do ensino fundamental de uma cidade paulista interessados no tema 
“Educação Ambiental e o trabalho com valores“. Neste se buscou oferecer um espaço tanto para aprofundamento teórico 
e reflexões coletivas sobre a temática, como também para adaptação e construção de propostas de atividades voltadas à 
implementação desse conteúdo de ensino na escola pública. O curso foi articulado a uma investigação sobre formação 
docente (em andamento), ambos fazendo parte de um projeto de extensão universitária, envolvendo alguns professores da 
universidade, do ensino fundamental, alunos da graduação e da pós-graduação em encontros quinzenais ao longo do ano. 
Nesse trabalho apresentamos um texto coletivo elaborado a partir de relatos escritos em diferentes momentos do trabalho, 
no qual se destacaram as reflexões relativas à troca de saberes pelo grupo, indicando a riqueza desse espaço de diálogo e 
compartilhamento.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE , SABERES, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

TÍTULO: O QUE APRENDI, NA TEORIA E NA PRÁTICA, SOBRE LER E ESCREVER NO CURSO DE 
LETRAS? 
AUTOR(ES): JANETE SILVA DOS SANTOS 
RESUMO: O presente trabalho analisa o relato de uma ex-estagiária, recém-formada no curso de Letras, sobre suas ex-
periências com a leitura e a escrita em sua vida e na vida dos alunos com os quais trabalhou durante o estágio obrigatório. 
Ao disponibilizar-se como auxiliar docente, trava questionamentos conflitantes consigo mesma sobre suas competências 
e dificuldades em relação ao saber e à sua própria prática de leitura e escrita. Sua primeira experiência de sala de aula foi 
participando de um projeto de escrita na universidade, quando deu aula de Produção de Texto a pré-vestibulandos. Depois 
estagiou em escolas da rede pública por alguns meses. Finalmente, reflete sobre sua competência de leitura ao participar de 
concursos públicos para o magistério e também para outras funções. A angústia da licenciada converge para a frustração de 
muitos recém-formados que, ao sair da universidade, sentem-se pouco preparados para os desafios do mundo do trabalho. 
Nossa análise como pesquisadora toma como base teórica reflexões sobre letramento docente e sobre análise do discurso, 
de estudiosos como Kleiman (2001; 2005), Signorini (2007), Orlandi (1996;1998), Possenti (2002), entre outros. As análises 
apontam questões que podem ser aproveitadas para melhor planejamento e novos encaminhamentos no trabalho univer-
sitário junto a futuros professores de língua materna.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, ANÁLISE DO DISCURSO, FORMAÇÃO DOCENTE 
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DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: A LITERATURA COMO TERRITÓRIO DE FORMAÇÃO DOCENTE – UM ENTRE-LUGAR 
A SER VISITADO
AUTOR(ES): JANINE BOCHI DO AMARAL, IVETE SOUZA DA SILVA, VALDO BARCELOS 
RESUMO: As reflexões apresentadas nesse texto se referem a estudos e pesquisas que tem como objetivo mostrar a pos-
sibilidade de tomar-se a literatura como um território de formação docente. Apoiamo-nos na proposição feita por Barcelos 
(2001) quando esse autor propõe que a leitura e a escrita podem ser tomadas como um território de produção de conheci-
mento na educação. Ou seja, que a leitura tem um papel para além daquele tradicionalmente a ela atribuído, que é o de ser 
um meio, um artifício, um recurso, enfim, um instrumento para se chegar àquilo que se quer “ensinar” aos educandos. As 
relações que podem se estabelecer no momento da leitura e da escrita são temas para muitos e para inesgotáveis estudos e 
pesquisas. Mas o que ler? Quando ler? Para que ler? O que tem que ver leitura e educação? Leitura e vida? Leitura e felici-
dade? Queremos entender o processo de produção e não da descoberta do conhecimento. Como a subjetividade de leitura 
é produzida/construída? O professor não é um artista, na busca incansável de modos para o aluno aprender? Ou é apenas 
um copiador que reproduz conhecimentos já produzidos? Como tornar a arte e a magia da literatura presente na sala de 
aula? Como fazer da arte não apenas uma ferramenta ou um meio, mas, sim, um lugar de produção de conhecimento? 
Não somos seres inanimados, somos inacabados (Freire, 1997). Precisamos nos engajar em uma compreensão interpre-
tativa e que não pode ser separada de seus processos interrelacionais e, cada vez mais, interculturais (Fleuri, 2003; 1998). 
Defendemos a necessidade de relacionarmos leitura e educação como um espaço/tempo capaz de produzir conhecimento. 
Concluímos que a literatura é uma possibilidade a mais no sentido de ampliar nosso repertório de vivências formativas em 
geral e de formação docente em particular
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, FORMAÇÃO DOCENTE, PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

TÍTULO: PARA UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
AUTOR(ES): JANIRA SIQUEIRA CAMARGO 
RESUMO: Ao analisar a questão sobre a qualidade da educação, um dos aspectos abordados refere-se ao papel do profes-
sor, visto ser quem diretamente atua na sala de aula e, muitas vezes, considerado como responsável pelo desempenho dos 
alunos (Vieira, 2004; Oliveira, 2003; Hypólito, 1997; Apple, 1995; Torres, 1996). As reformas educacionais têm repercutido 
tanto na formação desse profissional como na organização escolar, provocando uma reestruturação do trabalho pedagógi-
co e exigindo do professor novos saberes. Esta comunicação tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela 
disciplina de Prática de Ensino no curso de Pedagogia na Habilitação de Docência no ensino Médio – modalidade Normal, 
ainda ofertada em escolas da rede pública no estado do Paraná. Em que se pese de um lado a questão da formação do 
professor apontada pela legislação e de outro a discussão acerca da disciplina de Prática de Ensino, por vezes criticada frente 
à sua impossibilidade de apreender na totalidade a realidade como referência e suporte para o desempenho profissional. 
O desenvolvimento desta disciplina buscou um caminho para que se consolidassem alguns pressupostos de trabalho que 
acreditamos ser imprescindíveis na formação e atuação do professor, entre os quais, o princípio de que a construção do 
conhecimento se faz de forma coletiva e não individual, uma força motriz capaz de operar mudanças, superando a lógica 
que instaura o professor como sujeito individual para constituir-se como sujeito coletivo-singular em sua forma, plural em 
sua dimensão e que nesse contexto pudesse atribuir “significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações” 
(CHIZZOTTI, 2003, p. 79). As discussões e as reflexões realizadas nesse grupo, contaram com outros interlocutores em 
papéis e instâncias diferenciadas, que nos permitiram desenvolver o trabalho a partir do princípio inicialmente estabelecido, 
ou seja: do coletivo como lócus privilegiado de produção de conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE, SUJEITO COLETIVO 

TÍTULO: AS CONCEPÇõES DE LEITURA E SUA RELAÇÃO COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 
PROFESSORES PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
AUTOR(ES): JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK, MARIA ALCIONE MUNHÓZ 
RESUMO: Este trabalho objetiva compreender as concepções de leitura que subjazem ao fazer pedagógico de profes-
sores do curso de Graduação em Educação Especial; as relações que assumem os conteúdos ao serem apropriados pelos 
docentes; a exposição e apropriação de leitura que pode acontecer dentro ou fora da sala de aula; e a relação com a pro-
dução de conhecimento e sua construção formal na área de educação especial. Tendo como metodologia os postulados 
da pesquisa etnográfica, o estudo propôs investigar como a leitura é concebida pelos professores e alunos participantes da 
pesquisa. A percepção que motivou o trabalho de pesquisa foi a observação da prática pedagógica, em seu cotidiano, onde 
a leitura e a escrita assumem um papel abstrato e importante no processo de ensino aprendizagem. Nas salas de aula, em 
geral, o estudo sistêmico dos conteúdos não passam por um processo de negociação de sentidos. Acredita-se que, para a 
modificação em relação a esse modo de “ensinar o conteúdo”, seja necessário discutir a natureza da leitura, considerando 
seu caráter dialógico, tanto com professores já atuantes, quanto com aqueles ainda em fase de formação. Com os dados da 
pesquisa espera-se encontrar os subsídios necessários para discutir alternativas quanto aos papéis e as diferentes posturas 
que compõem e são resultado também do produto intelectual dos professores, a fim de que estes subsídios colaborem para 
a discussão que possa conduzir a uma alteração no processo rotineiro de ensino/aprendizagem, pelo uso da leitura, que seja 
fruto de uma construção conjunta e não como um produto acabado.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, LEITURA, PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
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TÍTULO: A COMPREENSÃO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA CONFIGURADA EM UMA REDE DE 
INTER - RELAÇõES: FRANQUIA ESCOLAR
AUTOR(ES): JEFFERSON ANTONIO DO PRADO 
RESUMO: Esta comunicação visa compartilhar uma pesquisa sobre que compreensão o professor tem investido 
sobre ele no que se refere a sua atividade docente no tocante ao conjunto de exigências que se configuram no 
pacote pedagógico nas redes de relações interdependentes de uma escola particular fraqueada no município de 
Leme – SP. Tais conjuntos de exigências acompanham a estrutura organizacional, os pressupostos, os valores, as 
condições e metodologia de trabalho, os horários das aulas, as disciplinas, o nome da escola, a rede pela qual ela se 
vincula e, em especial, o material apostilado sistematizado adotado que se trata de um dos fios das teias de inter-
relação de poder que pode auxiliar o professor a compreender sua atividade pedagógica eminentemente relacional. 
Desse fato, coube investigar em que medida as tensões no espaço e no tempo da sala de aula de uma escola parti-
cular franqueada instrumentalizaram o olhar do professor auxiliando-o na compreensão de sua atividade docente. 
Como essas relações se construíram nas malhas de inter-relação e de que forma o professor percebeu se a prática 
pedagógica de sua atividade pôde ou não ser compreendida nestas tensões, que, como já citei, se configura no 
pacote pedagógico adotado pela rede de franquia escolar. Palavras – chave: atividade pedagógica, configuração, 
inter-relação, interdependência, rede de relações, pacote pedagógico. 
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE PEDAGÓGICA, INTER - RELAÇÃO, FRANQUIA ESCOLAR 

TÍTULO: AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA TEORIA DO CAPITAL 
HUMANO
AUTOR(ES): JEINNI KELLY PEREIRA PUZIOL, SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo contribuir com o debate sobre a formação de professores, anali-
sando as políticas a ela direcionadas, partindo do pressuposto de que a formação docente trata, essencialmente, de 
propostas teórico-metodológicas que dependem da visão de mundo de seus promotores. Dessa forma, priorizasse 
a análise da formação de professores no interior da Teoria do Capital Humano, proposta por Theodore William 
Schultz na década de 1960, que enviesa amplamente as políticas educacionais elaboradas pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), principal organismo internacional propagador de 
políticas para a educação e a formação docente para o Brasil. Para tanto, partir-se-á da análise do modo de produção 
capitalista em suas condições de mundialização, situando a Teoria do Capital Humano nesse contexto, e procurando 
evidenciar suas recomendações e diretrizes, especialmente o discurso das competências que influem diretamente na 
formação docente. O referencial metodológico consiste em desnudar o vínculo orgânico entre economia do capital 
e a vida social, explicitando as mediações concretas que articulam nosso objeto de estudo - a formação de profes-
sores - ao capitalismo contemporâneo em suas condições globais. Conclui-se o texto não apenas tecendo a crítica a 
formação docente pautada nas políticas articuladas a Teoria do Capital Humano e o modelo burguês de sociedade, 
mas situá-la-emos no interior da práxis social que busca uma transformação da consciência humana a partir das 
contradições do capital.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAPITAL HUMANO, CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 
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DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: AUTORIA E LEITURA DE SI
AUTOR(ES): JOAQUIM GONÇALVES BARBOSA 
RESUMO: O objetivo do presente texto é apresentar o resultado do trabalho realizado com alunos de graduação do 
Curso de Pedagogia, período noturno, da Universidade Metodista de São Paulo quando da realização do Trabalho de 
Conclusão de Curso. Trata-se de uma análise qualitativa e interpretativa do percurso vivido por uma aluna do Curso 
de Pedagogia no decorrer de um tempo vivido, por ocasião da realização de sua pesquisa através da qual foi possível se 
“transportar” para outra leitura do mundo, de si e de seu entorno. Para realização de seu estudo foi proposto pela autora 
o uso do método autobiográfico enquanto registro de um “momento” vivido no período de realização do curso, assu-
mindo que o vivido pelo sujeito influencia suas decisões e marca sua trajetória. Com base nas questões apresentadas por 
Marie Christine JOSSO que pergunta em sua pesquisa: “o que aconteceu para que eu viesse a ter as idéias que hoje tenho? 
Como as experiências da minha vida contribuem para os sentidos que dou àquilo que vivi?”, foram apresentadas como 
questões norteadoras: “Que aconteceu durante o curso de Pedagogia para eu ter as idéias que tenho hoje e de que maneira 
as experiências vividas contribuíram para dar sentido à minha formação acadêmica? Que contribuição o registro diário ou 
quase diariamente, ofereceu para minha formação no sentido mais amplo e como pesquisadora? Qual a contribuição do 
pensamento multirreferencial neste meu processo formativo?” A presente reflexão sobre o resultado da pesquisa apóia-se 
no pensamento multirreferencial e plural proposto por Jacques Ardoino; no diário de pesquisa e escrita implicada como 
apresentado por Remi Hess e autor-cidadão, de acordo com Joaquim Barbosa. Assim numa perspectiva plural e multirre-
ferencial foi possível acompanhar o processo desenvolvido pelo sujeito em sua busca contínua para se ver enquanto autor 
de sentido para sua presença no mundo.
PALAVRAS-CHAVE: MULTIRREFERENCIALIDADE, PRODUÇÃO DE SENTIDO, LEITURA DE SI 
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TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 
GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): JOELMA LUCIENE MOLINARI 
RESUMO: A rápida evolução da sociedade criou novas necessidades no campo da educação, entre elas a de contínua 
formação dos profissionais. Um dos aspectos dessa formação diz respeito às tecnologias digitais, uma vez que estamos 
diante de novas maneiras de compreender, perceber e aprender. O presente trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida 
no Mestrado em Educação que investiga como os professores de Geografia que atuam no ensino médio percebem a utili-
zação das tecnologias no processo de formação continuada. A pesquisa tem como fundamentos os pressupostos teóricos 
de Lévy, Valente, entre outros, que discutem questões sobre as mudanças proporcionadas pelas tecnologias, além dos con-
ceitos de Tardif  sobre os saberes docentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como procedimento entrevistas 
semi-estruturadas realizadas com professores de Geografia que atuam no ensino médio e que participaram do curso de 
formação “A rede Aprende com a Rede”, oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os resultados 
obtidos até o momento mostram as dificuldades dos professores de Geografia sobre a utilização das tecnologias no proces-
so de formação continuada, considerando a necessidade de se ter um tutor presente e não apenas virtual. Pretende-se que 
o estudo possa contribuir para reflexões sobre questões que estão relacionadas às mudanças educacionais, as tecnologias 
digitais e à formação do professor de Geografia.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, TECNOLOGIAS DIGITAIS, PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO 
ENSINO MÉDIO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE ATRAVÉS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
AUTOR(ES): JONI DE ALMEIDA AMORIM 
RESUMO: A Educação à Distância já é vista hoje como um significativo fator de mudança, inclusive afetando cursos 
presenciais que façam uso de recursos tecnológicos. Com a crescente incorporação da tecnologia aos processos de ensino 
e aprendizagem, os alunos passam a ter acesso a recursos cada vez mais sofisticados com custos cada vez mais baixos. Isso 
se deve não apenas ao barateamento da infra-estrutura de software e hardware, com o desenvolvimento de software livre 
e miniaturização de equipamentos, por exemplo, mas, também, a iniciativas governamentais como o Portal Domínio Pú-
blico, que passam a garantir o acesso aos conteúdos de alta qualidade, como as obras de Machado de Assis e as poesias de 
Fernando Pessoa, sem qualquer custo. Até mesmo, aulas filmadas em cursos oferecidos por instituições internacionalmente 
famosas, como MIT e Caltech, podem servir, hoje, para complementar aulas presenciais oferecidas em cursos que venham 
a ocorrer em qualquer lugar, onde os alunos tenham acesso à Internet. Ainda que, exista esta tendência na queda de alguns 
dos custos, há ainda diferentes dificuldades quando se pretende ter cursos de qualidade com orçamentos reduzidos, em 
especial no setor público, que tem enfatizado o oferecimento de cursos na área de educação. Nesta perspectiva, este traba-
lho faz um estudo comparativo de diferentes cursos de Graduação e Pós-graduação buscando apresentar elementos que 
evidenciem a necessidade do uso de ferramentas e técnicas mais adequadas de gerenciamento de projetos, de programas e 
de portfólios. Com isso, pretende-se evidenciar as eventuais vantagens da realização de análises gerenciais e estratégicas das 
iniciativas institucionais, deste modo indo além das análises conteudística, pedagógica e tecnológica de cursos na modalida-
de a distância. Espera-se, deste modo, que se favoreça uma reflexão em torno de propostas teórico-metodológicas relativas 
à formação docente em um contexto de uso crescente de novas tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, TIC 

TÍTULO: LEITURAS - ALGUNS OLHARES E ALGUMAS HISTÓRIAS
AUTOR(ES): JOSELANE ARAUJO FERREIRA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Este texto aborda a importância da leitura na educação infantil e relata algumas experiências vividas com o 
“Projeto Algumas Leituras”, no trabalho com o Agrupamento III (crianças de 3 a 6 anos), nos anos de 2006 a 2008, na 
Prefeitura Municipal de Campinas. A relação entre leitura e prazer, foi o foco do trabalho e representa a possibilidade de 
realização de um momento significativo na escola envolvendo um aspecto importante: a leitura. Este trabalho, portanto, 
procurou passar pela observação da novidade, desafio e interesses da criança, pela exploração do imaginário criativo, pelo 
encantamento com um mundo de relações e expressões. Relata uma série de histórias contadas, lidas e vividas por mim e 
pelas crianças ao longo destes anos, registradas em grandes “Livros da vida do grupo”, compostos por relatos, fotografias, 
atividades e trabalhos confeccionados pelas crianças. O regitro foi feito também, pelos livros “Um pouquinho de nós” e 
“Algumas histórias que a gente conta”, onde registramos falas e histórias contadas e ilustradas pelas crianças, trazendo um 
pouco do vivido sobre algumas possibilidades de leitura por uma professora e suas turmas de crianças. O objetivo deste 
trabalho é a investigação do trabalho com a leitura na escola, numa relação de prazer, significações, encantamentos e en-
volvimento com o conhecimento e imaginação criadora, além da construção de diferentes olhares refletidos sobre a minha 
formação de professora neste cotidiano. Outros objetivos, são incentivar o hábito de leitura, propiciar a leitura como fonte 
de prazer e valorizar a vida real, através da expressão da criança, para dar sentido aos encontros de leitura; espaço para a 
manifestação da expressão infantil, na elaboração de um projeto de trabalho que considerou o contar e o ouvir histórias, 
incluindo a criança como personagem atuante. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E PRAZER, HISTÓRIAS VIVIDAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORA 

TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DE PESQUISA NOS ACONTECIMENTOS DE UM TRAJETO DE 
CONSTRUÇÃO DO TRABALHO INTEGRADO NA ESCOLA PÚBLICA
AUTOR(ES): JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
RESUMO: A proposta desta comunicação é refletir sobre o trajeto vivido pelo professor de Ciências no âmbito do 
projeto de pesquisa: Trabalho integrado na escola pública - participação política/pedagógica, financiado pela FAPESP, 
desenvolvido na Escola Municipal “Prof. Vicente Rao”, Campinas, SP, de agosto de 2006 a julho de 2009. O projeto foi 
uma iniciativa do Laboratório de Gestão Educacional (Lage) da FE/Unicamp, que se propôs a interagir com os sujeitos 
da escola, e teve como objetivo oferecer contribuições ao processo de construção de novas formas de conceber a prática-
política/pedagógica da organização escolar, no âmbito dos processos e relações que constituem a organização do trabalho 
no seu cotidiano. O ponto de partida para a reflexão nesta comunicação será a reconstituição de acontecimentos eleitos 
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pelo pesquisador enquanto marcos das complexidades do trajeto de constituir-se professor de Ciências, ao mesmo tempo 
buscando construir aberturas que oferecessem contribuições a constituição do trabalho integrado, na interação com outros 
sujeitos, também professores de Ciências ou das demais áreas ou níveis de ensino que compõem o currículo da escola como 
um todo. Ao constituir a experiência, busca-se também a construção de novos olhares sobre a vivência dos processos que 
permearam a proposta de construção do trabalho integrado concebido aqui também enquanto uma das ferramentas do 
processo de construção de uma escola diferente. A metodologia de pesquisa utilizada foi a da Pesquisa-ação segundo Morin 
(2004), sendo que nesta comunicação também se lançará mão das reflexões de outros autores como: Barroso (2000) e Lima 
(2001), Freire (1996), Foucault (2003), Larrosa (2000; 2004). 
PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA, SUJEITO , FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 28

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: RELAÇõES DE ENSINO E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO: CONTRIBUIÇõES E 
IMPLICAÇõES DE UM OLHAR TEÓRICO
AUTOR(ES): JOSÉ CARLOS PINTO FILHO 
RESUMO: Nos debates teóricos embasados na perspectiva Histórico-Cultural percebe-se a existência de leituras ideali-
zadas no que diz respeito à relação entre os sujeitos no processo de construção de conhecimento. Esta pesquisa surgiu da 
necessidade de se discutir as formas como os sujeitos interagem durante tal processo, e ancorou-se nos elementos já levan-
tados pela pesquisadora Maria Cecília Rafael de Góes. A pesquisa, nesse sentido, pode ser entendida como um trabalho que 
tem dois pontos de ancoragem mais específicos: o primeiro foi o estudo aprofundado do texto “Os modos de participação 
do outro nos processos de significação do sujeito”, da pesquisadora M. C. R. de Góes e que foi publicado ano de 1993; 
o segundo ponto foi o acompanhamento de um grupo de crianças da primeira série do ensino fundamental. Dentre as 
questões levantadas no decorrer da pesquisa, podemos destacar: devido o dinamismo existente entre teoria e prática, qual é 
a relação entre teoria e prática em um contexto A e teoria e prática em um contexto B? Constatando que as categorias não 
são percebidas (ou simplesmente aplicáveis), significa que elas não existem ou que elas se manifestam de outra forma? Que 
imagem de professor essas categorias transmitem? E, por último, ações e comportamentos são categorizáveis?
PALAVRAS-CHAVE: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, RELAÇõES DE ENSINO , INTERSUBJETIVIDADE. 

TÍTULO: AS REPRESENTAÇõES SOCIAIS DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS LICENCIANDOS EM 
MATEMÁTICA SOBRE A ESCOLHA PROFISSIONAL
AUTOR(ES): JOSÉ EDUARDO ROMA, LAURIZETE FERAGUT PASSOS 
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo investigar as representações sociais dos Licenciandos em Matemática das 
universidades privadas das cidades de Campinas/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP, sobre a escolha profissional. Essa investigação 
caracteriza-se como qualitativa e tem como referencial teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais, a qual tem 
se mostrado útil ao campo educacional. A principio foi aplicado um questionário, composto por questões abertas e fechadas, 
sendo o mesmo elaborado pelo grupo de pesquisa do CIERS-Ed (Centro Internacional de Estudos em Representações 
Sociais e Subjetividade – Educação), cujo projeto desenvolvido intitula-se “Representações Sociais do Trabalho Docente”. 
Nesse artigo optamos em descrever as representações dos familiares e amigos dos licenciandos sobre a escolha profissional. 
As representações obtidas nessa fase inicial da pesquisa apontam que os familiares dos licenciandos, em geral, possuem uma 
representação de apoio quanto à escolha profissional, destacando opiniões positivas, como: gratificação pessoal, importância 
social do trabalho e a oferta de emprego. Para os amigos, entretanto, as representações são negativas, em que as opiniões se 
fundamentam quanto ao salário (professor mal remunerado), a falta de valorização do profissional, o trabalho excessivo, a in-
disciplina e a violência que se fazem presentes nas escolas. Dentre outras considerações pode-se indicar que as representações 
dos licenciandos no inicio do curso se expressam de uma maneira mais romântica, diminuindo com o passar do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: CURSO DE LICENCIATURA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA, 
REPRESENTAÇõES SOCIAIS 

TÍTULO: A ESCRITA DE SI NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E A POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR-
SE EM MEMÓRIAS-HISTÓRIAS DE VIDA
AUTOR(ES): JOSÉ KUIAVA, JAMIL CABRAL SIERRA, JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA 
RESUMO: Diferentemente dos trabalhos mais usuais e tradicionais de textos acadêmicos, a nossa aposta é uma escrita 
memorialística, chamada por nós de “Inventário da Produção Acadêmica“, na qual os estudantes são motivados a se per-
ceberem como sujeitos do processo histórico pelo resgate/constituição da representação de si pela palavra escrita, possível 
pela imagem e memória que se expressam no “escrever a vida“. Contar de si, dizer da própria existencia é (in)ventariar a 
vida de si com a vida dos outros. É quando o nosso tempo é o tempo dos outros. Somos todos conterrâneos e contem-
porâneos. Conhecer a nossa contemporaneidade é conhecer a nós mesmos. É incluir a própria história de vida no mundo 
escrito. Nessa proposição do Inventário, as histórias de vida, na forma de autobiografias de estudantes, contribuem como 
ação, pergunta, metodologia e instrumento de pesquisa - e singularmente como uma experiência de escrita - no processo 
de formação acadêmica, esfumaçando, assim, as fronteiras entre pesquisa científica e autobiografia. Desse modo, o inven-
tário de si entretece a narrativa da vida dos estudantes às abordagens da experiência acadêmica sobre o projeto do curso e 
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sobre as condições e modos em que foram desenvolvidos os estudos. Isso implica a análise das disciplinas, dos campos do 
conhecimento abordados, do caráter e sentido da interdisciplinaridade, da forma de ensino, dos métodos de pesquisa, do 
caráter das práticas pedagógicas, dos percursos intelectuais, dos campos de atuação profissional, das práticas de leitura, ou 
seja, das diferentes formas de desenvolvimento do curso e da trajetória acadêmica dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: AUTOBIOGRAFIAS, INVENTÁRIO DA PRODUÇÃO ACADEMICA, FORMAÇÃO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM LETRAMENTO: CONDIÇÃO PARA O TRABALHO COM 
LEITURA E ESCRITA EM SALA DE AULA
AUTOR(ES): JOSÉ ROMERITO SILVA 
RESUMO: Entre os fatores responsáveis pelas dificuldades de leitura e escrita dos alunos na educação básica brasileira, en-
contram-se, sem dúvida, deficiências na formação do professor, em especial, no que se refere às práticas de letramento em 
sala de aula. E isso não apenas em relação à disciplina Língua Portuguesa, mas também em relação aos demais componen-
tes curriculares. Nesse sentido, o município de Parnamirim/RN não foge à regra, apresentando resultados preocupantes 
quanto ao desempenho dos alunos, conforme registrados nos últimos índices do SAEB e do IDEB. Residentes no referido 
município e sensíveis a essa situação, eu, uma colega professora e uma aluna bolsista, da Universidade Potiguar (Natal/RN), 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolvemos, em 2008, o projeto “Leitura na sala de aula: realidade 
e desafios”, envolvendo professores e alunos do 5º e do 6º ano de quatro escolas de Parnamirim. A escolha se deu pelo 
fato de essas escolas terem apresentado o maior número de alunos com rendimento em nível crítico. O projeto teve como 
suporte teórico orientador os estudos sobre letramento e formação do professor, conforme abordados por pesquisadores 
como Kleiman (1998, 2002), Kleiman e Matencio (2005), Signorini (2001), Rojo (2002), Soares (2002), entre outros. Este 
trabalho, portanto, objetiva relatar a experiência realizada, bem como explicitar seus resultados e os caminhos que aponta.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, FORMAÇÃO DO PROFESSOR, LEITURA E ESCRITA EM SALA DE AULA 

TÍTULO: LEITURA E EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: CAMINHO PARA NOVOS CONHECIMENTOS.
AUTOR(ES): JULIANA AUGUSTA NONATO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Como professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Carlos realizei com os alunos de uma 3ª 
série, no ano de 2008, um trabalho voltado para a educação das relações étnico-raciais unindo pesquisa, leitura e valorização 
da comunidade negra. Seguindo as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana e acreditando na importância da aplicabilidade 
da Lei nº 10.639 / 03, que institui a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos no currículo, pensei 
em uma atividade que pudesse promover aos alunos um contato com essa temática tão pouco abordada nos currículos 
escolares. O trabalho iniciou-se com a identificação do continente africano, destacando os países que são de Língua Por-
tuguesa, fato que instigava a curiosidade dos alunos. Eles puderam conhecer um pouco da história do continente africano 
antes de sua colonização e o processo que mais adiante levou os negros africanos para uma condição de escravidão. Tendo 
familiaridade com essas questões, passamos a falar das contribuições que negros e negras trouxeram para a formação do 
nosso país, sistematizando um trabalho de leituras voltado para a biografia de algumas personalidades negras de diversas 
áreas: cultura, esporte, religião, entre outras. Os alunos realizavam o compartilhamento de fichas de leitura contendo uma 
biografia resumida de cada personagem e, desse modo, passaram a conhecer diversas personalidades negras. Além disso, 
enriqueciam o conhecimento com outras literaturas voltadas à temática, já que ao tratar de um tema novo para os alunos, o 
incentivo a leitura era potencializado. Ao final do trabalho os alunos realizaram uma pesquisa e confeccionaram um cartaz 
com imagens de diversas personalidades negras escolhidas por eles. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, LEITURA, PERSONALIDADES NEGRAS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 29

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 04

TÍTULO: PROFESSORES ANALF@BITES - O DESAFIO DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA 
ERA DIGITAL
AUTOR(ES): JULIANA GOMES DE MACEDO, GILSELENE GARCIA GUIMARÃES 
RESUMO: O modelo tradicional de educação, segundo Saviani (1996), tem por objetivo a formação e a evolução do homem. 
A sua principal matriz está ancorada na transmissão do conhecimento que é propagada e transformada, retornando ao processo 
educacional como uma espiral dialética consciente e inconsciente. Perpassando por uma análise histórica, Pereira (2000) pontua 
objetivos importantes nos cursos de formação de professores conforme suas décadas, a saber: na década de 70 “os estudos pri-
vilegiavam a dimensão técnica do processo de formação de professores e especialistas em educação” (op.cit.; p.16); nos anos 80, 
foi salientado “o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do educador com as classes populares”(op.cit.; p. 18); já 
nos anos 90, a principal preocupação se fundamenta na “(...) formação do profissional reflexivo, aquele que pensa na ação, cuja 
atividade profissional se alia a atividade de pesquisa”(op.cit.; p. 41). E hoje? O que objetiva o curso de formação de professores no 
século XXI? O mundo globalizado lança o desafio à uma nova metodologia educacional e, portanto, uma nova formação para 
professores. Essa renovação educacional na formação exige também uma renovação, seja dentro das escolas, seja no mercado de 
trabalho, conforme os problemas e desafios propostos pela sociedade pós-moderna. As tecnologias proporcionam um paradigma 
educacional diferenciado, facilitando o acesso a informação e permitindo que outras experiências educacionais sejam criadas e 
recriadas dando origem a um novo perfil de profissional da educação. Torna-se necessário, portanto, rever e readaptar os paradig-
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mas já existentes na formação desse profissional, assim como buscar propostas renovadas e instigantes em educação, capazes de 
contemplar as mudanças ocorridas no seu cotidiano onde a tecnologia se faz presente.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TECNOLOGIA, PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

TÍTULO: A FORMAÇÃO CONTINUADA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PROFISSIONALIZAÇÃO 
DO PROFESSOR, UM ESTUDO A PARTIR DA PRODUÇÃO DO GT 8 DA ANPED.
AUTOR(ES): JULIO ANTONIO MORETO 
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados de um estudo sobre as pesquisas socializadas nas 
Reuniões Anuais da ANPEd – mais precisamente no Grupo de Trabalho 8 – Formação de Professores – no período de 
2001 a 2007, cujo teor diz respeito especificamente à formação continuada dos professores da escola pública, do Ensino 
Fundamental. O intuito da pesquisa foi estudar como são tratados os professores enquanto profissionais da educação e 
como esses trabalhos concebem a qualificação e a profissionalização dos professores. Para tanto, foi realizado: a) um levan-
tamento das formas de participação e de socialização da produção das referidas reuniões; b) um levantamento dos trabalhos 
e pôsteres em relação ao tema desta pesquisa; c) a leitura das referidas pesquisas e o levantamento de dados que fossem 
importantes e reveladores para a hipótese inicial; e e) levantamento dos temas e subtemas para a organização da análise. A 
produção de GIROUX (1997), SOUZA (2005 e 1996), ARROYO (2002) e CUNHA (1980) deram a sustentação teórica. O 
que se verificou é a existência de trabalhos que discutem a formação continuada dos professores, inclusive indicando pos-
sibilidades de desenhos de políticas públicas para a área, contudo nos ressentimos de pesquisas sobre a profissionalização 
dos professores que fizesse a interlocução, por exemplo com a sociologia das profissões e a sociologia do trabalho, pois a 
faziam a partir de referenciais da pedagogia, o que não diminui o mérito da pesquisa, porém outros olhares ampliariam as 
possibilidades da concepção da profissão de professor.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, PROFISSIONALIZAÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÍTULO: PENSAMENTO PARADIGMÁTICO E PENSAMENTO NARRATIVO – A PRODUÇÃO DE 
SENTIDOS A PARTIR DE UMA NARRATIVA DE ANIMAÇÃO SOBRE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
AUTOR(ES): JUNIA FREGUGLIA MACHADO GARCIA 
RESUMO: A relação da linguagem com o aprendizado é abordada nos campos da psicologia e da sociologia e a apropria-
ção desse conhecimento para a explicação dos fenômenos que ocorrem no contexto da educação formal tem sido feita 
por diversos campos disciplinares, entre eles, a Educação em Ciência. Este estudo teve como objetivo analisar a produção 
de sentidos sobre adaptação e evolução biológica por estudantes da 6ª série do ensino fundamental durante a exibição 
de uma narrativa de animação no contexto de uma aula de ciências. A partir das interações entre os sujeitos envolvidos 
nesse contexto e destes com a narrativa de animação, buscamos identificar as tensões que se estabelecem na articulação do 
pensamento lógico-científico, paradigmático, com o pensamento narrativo, tomando como referência as idéias de Bruner 
sobre as formas de pensamento. As diversas leituras possíveis de um mesmo texto podem confrontar os significados da 
experiência com o sistema formal e matemático de descrição e explicação da realidade. Para a análise do diálogo entre as 
racionalidades postas em questão, adotamos a relação entre pensamento e linguagem proposta por Vygotsky e os referen-
ciais bakhtinianos sobre o discurso. Apesar dos estudantes e do professor participarem do fluxo da narrativa e a perceberem 
como uma história ficcional, destacamos de suas falas alguns eventos que revelam características do pensamento paradig-
mático, numa tentativa de adequação às manifestações escritas e faladas que geralmente circulam na ciência escolar.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE SENTIDOS, INTERAÇõES DISCURSIVAS, PENSAMENTO PARADIGMÁTICO, 
PENSAMENTO NARRATIVO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: REFLEXõES EM TORNO DE UMA 
ABORDAGEM EXPERIENCIAL DE FORMAÇÃO 
AUTOR(ES): JUSSARA CASSIANO NASCIMENTO 
RESUMO: A perspectiva de trabalho com Histórias de Vida no campo educativo aparece num contexto de retorno do su-
jeito ao centro das investigações. Essa necessidade metodológica que vem se impondo foi sendo permeada por um enfoque 
que procura recuperar a reflexividade humana nos processos de construção do conhecimento, contribuindo assim para o 
desafio cotidiano de reinvenção das práticas educativas e de pesquisa. Apresento neste texto perspectivas teóricas e meto-
dológicas em torno de uma abordagem experiencial de formação. Busquei fundamentação necessária em autores como 
Benjamin (1994), Catani (2002), Dominicé (1994), Josso (1987, 2004), Nóvoa (1994, 2000, 2002), Pérez Gomes (1995), 
Thompson (2002), Tardif  (2002) e Souza (2006) que, dentre outros, procuram aproximar a educação da vida, apontando 
novas possibilidades interpretativas do saber-fazer docente. O texto faz parte de uma pesquisa de Mestrado cujo foco da 
investigação foi a experiência de formação vivenciada por professores alfabetizadores na rede pública de ensino na Cidade 
do Rio de Janeiro. A experiência do trabalho docente, em meio a tantos outros saberes, é percebida como elemento de for-
mação capaz de valorizar o papel dos saberes da prática. Esse enfoque é ampliado através de estudos que envolvem a histó-
ria de vida pessoal e profissional dos professores. Nesse sentido, o professor vai configurando-se como agente do processo 
de formação e a escola como local onde essa formação acontece. Portanto, no presente estudo, o cotidiano será utilizado 
como alavanca do conhecimento, no qual serão discutidas as rupturas que se operam no campo das ciências humanas em 
relação aos métodos convencionais de investigação admitindo-se a existência de uma nova epistemologia da Formação. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA, FORMAÇÃO DOCENTE , ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: AS CONTRIBUIÇõES DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
NA PRÁTICA EDUCATIVA: ALGUMAS CONSIDERAÇõES
AUTOR(ES): KATYUSCIA OSHIRO, MARTA DA ROSA VARGAS DE MORAES, MICHELY CLARA 
MORETRY 
RESUMO: O presente artigo analisa e discute as contribuições das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(NTIC) na prática dos professores da rede municipal de ensino fundamental em Campo Grande - MS. Está organizado em 
três seções. A primeira aborda a relevância da tecnologia na sociedade contemporânea/ pós-moderna, mostrando que a ve-
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locidade com que ocorrem as mudanças exige um perfil de indivíduos comprometidos com a formação continuada. Além 
disso, evidenciamos o conhecimento como algo dinâmico e em constante construção que pode afetar as relações mediadas 
pelas NTIC, como por exemplo, o medo do uso das tecnologias (tecnófobos) ou a visão de que elas sejam a panacéia, a 
solução de todos os problemas educacionais (tecnófilos). Na segunda seção discutimos a formação necessária dos profes-
sores para atuarem nesse contexto de mudança/velocidade exigida pela sociedade pós-moderna. A terceira seção explicita 
os caminhos percorridos pela pesquisa, ressaltando a visão dos professores sobre as NTIC. A pesquisa foi realizada com 
treze professores de duas escolas municipais objetivando compreender como eles utilizam o computador em suas aulas e 
quais são suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Finalmente apresentamos algumas considerações, como 
por exemplo, a importância da formação continuada dos docentes no sentido de acompanhar as inovações de maneira 
crítica e utilizá-las de maneira efetiva e com qualidade em sua prática e efetiva.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA EDUCATIVA, NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, 
DESAFIOS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 30

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 04

TÍTULO: O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO INICIANTE: A CARREIRA E OS SABERES DOCENTES.
AUTOR(ES): KÁTIA COSTA LIMA CORRÊA DE ARAÚJO 
RESUMO: O artigo é resultado de uma pesquisa cujo objeto de estudo é o saber docente dos professores universitários 
em início de carreira. Seu objetivo é compreender o processo de construção dos saberes docentes dos professores univer-
sitários em início de carreira sob as influências dos contextos institucional e social. Para isto, analisamos as dificuldades e 
aprendizagens vivenciadas pelos professores no início da carreira docente, bem como buscamos identificar que saberes são 
produzidos e mobilizados na ação pedagógica. Partimos das seguintes indagações: como se dá o processo de construção 
dos saberes docentes dos professores universitários em início de carreira? Quais são as dificuldades e aprendizagens viven-
ciadas no início da carreira docente? Que saberes são produzidos e mobilizados na ação pedagógica? O estudo teve como 
campo de investigação a Universidade Federal de Pernambuco e como sujeitos participantes os professores universitários 
em início de carreira. O percurso teórico-metodológico foi construído com base em autores como Gramsci (1986), Váz-
quez (1977), Santos (1989), Certeau (1994) entre outros, os quais, em contextos diferenciados, forneceram as bases teóricas 
para se apreender o sentido dos saberes cotidianos e o senso comum da prática docente. Os estudos de Huberman (1995), 
Dubar (1997), Bolívar (2002) e Tardif  (2002) subsidiaram a análise da temática carreira docente. Realizamos a análise do-
cumental, o questionário, a observação de sala de aula e a entrevista semi-estruturada. A análise interpretativa dos dados 
foi baseada em Bardin (1977). A pesquisa revelou os saberes docentes construídos pelos professores iniciantes ao longo de 
suas trajetórias pessoais/profissionais, nas experiências do mundo social vivido, nas relações com os alunos, com o meio 
socioprofissional e nas relações didático-pedagógicas. Esses saberes se configuram a partir das demandas da prática educa-
tiva e do contexto sócio-institucional, orientando a prática docente, constituindo a especificidade de ser professor.
PALAVRAS-CHAVE: SABERES DOCENTES , CARREIRA DOCENTE , FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

TÍTULO: CONSTITUIR-SE COMO PROFESSORA: UMA POSSIBILIDADE DURANTE A FORMAÇÃO 
INICIAL?
AUTOR(ES): KELLY CRISTINA DUCATTI DA SILVA 
RESUMO: Assumir a condução de aulas já durante a formação inicial de professores pode criar condições para que o 
futuro profissional vivencie uma situação real de ensino e colecione elementos que lhe permita formular questões para si 
mesmo, para seus colegas, para o professor da escola em que obteve a experiência. Acreditamos que não há como proble-
matizar o ofício de ensinar a partir de elementos trazidos exclusivamente por aquele que já carrega longa história de vida 
na profissão. Neste trabalho, queremos compreender o que ocorre quando uma aluna do 3º ano do curso de Pedagogia 
é convidada a conduzir algumas aulas em situação de estágio, atendendo um conjunto de atividades reflexivas (narrativas, 
portfólio e painel de discussões), nas quais são propostas no desenvolvimento de uma nova experiência didática denomina-
da Projeto Integrado. Nesse processo, provocada pela questão “como você se imagina se constituindo professora?“, a aluna 
vive diferentes conflitos. Para este estudo tivemos como fonte de dados as narrativas e a entrevista daquela aluna e busca-
mos interpretar suas reações durante o desenvolvimento do Projeto Integrado. Quais foram seus medos e angústias? Quais 
foram suas certezas? O que permaneceu e o que mudou sobre a idéia de ser professora? Também nos pareceu pertinente 
problematizar o sentido carregado pelo conjunto de atividades reflexivas. Que papel ele pode ter na formação inicial de pro-
fessores? Esse pode ser outro espaço de formação? Essas e outras questões estão bastante marcadas em nosso trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL, INTERDISCIPLINARIDADE, NARRATIVAS 

TÍTULO: ORIENTAÇõES DA UNESCO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO E DO CAMPO 
NA DÉCADA DA EDUCAÇÃO (1997-2007)
AUTOR(ES): KETHLEN LEITE DE MOURA, ELISETE CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, 
IRIZELDA MARTINS SOUZA E SILVA 
RESUMO: A partir dos anos de 1990, no âmbito das Nações Unidas, foram realizados eventos cuja tônica foram a con-
solidação do Ensino como forma de promoção social e individual e a Formação de Professores. Resultante desses eventos 
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temos documentos e relatórios que estabelecem políticas que asseguram o Ensino e a Formação de Professores. As leituras 
resultaram em um projeto de Iniciação Científica, que mantém vínculo com o projeto de pesquisa “Em Busca de Uma Polí-
tica de Formação de Professores no Brasil: Orientações da UNESCO a partir de 1990“. Elegemos como fonte de pesquisa: 
a Conferência Mundial de Educação para Todos - Jomtien (1990); Educação e Conhecimento: Eixo da Transformação 
Produtiva com Equidade (1992); Educação Um Tesouro a Descobrir- Relatório para a UNESCO da Comissão Interna-
cional sobre Educação para o século XXI – Relatório Delors (1993-1996); Dos Valores Proclamados aos Valores Vividos: 
Traduzindo em Atos os Princípios das Nações Unidas e da UNESCO para Projetos Escolares e Políticas Educacionais 
(2001). Priorizar esses documentos numa forma de apreendermos e analisarmos as principais justificativas governamentais, 
que articularam a Formação de Professores no e do Campo com as recomendações propostas pela UNESCO por meio de 
seus documentos e relatórios. Desvelar os reais fundamentos, as propostas de Formação de Professores no e do Campo no 
Brasil, e perceber as influências da organização vinculada a ONU, denominada UNESCO. Foi o desafio que empreende-
mos. A relevância do estudo da problemática da Formação de Professores para a Educação no e do Campo, orientada pela 
UNESCO, a partir de 1990 configura-se pelas vinculações na formação de diretrizes, propostas e direcionamentos de tal 
agência que incidem nas políticas de Formação de Professores para a Educação no e do Campo no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: UNESCO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO 

TÍTULO: UMA LEITURA DE “DA ORIGEM E DOS PROGRESSOS DE UMA CIÊNCIA NOVA“, DE 
PIERRE SAMUEL DUPONT DE NEMOURS.
AUTOR(ES): LAURICE DE FÁTIMA GOBBI RICARDO, CLAUDINEI MAGNO MAGRE MENDES 
RESUMO: A Fisiocracia é uma doutrina bastante conhecida pelo papel decisivo que desempenhou no desenvolvimento do 
pensamento econômico, especialmente no que diz respeito ao estabelecimento dos fundamentos do liberalismo. Seu vínculo 
com a educação é, no entanto, pouco conhecido. Isso se torna mais sério se considerarmos que a questão educacional emana 
diretamente das preocupações dos fisiocratas, sendo, podendo-se dizer, intrínseca a esse sistema. Propomos, por isso, analisar 
a obra Da origem e dos progressos de uma ciência nova, de Dupont de Nemours, para destacar esse vínculo. Ainda que tenha 
sido um adepto tardio da Fisiocracia, Dupont de Nemours foi um autor importante dessa escola. Não apenas pelo seu imenso 
papel na divulgação dessa doutrina, buscando torná-la acessível a um grande número de pessoas, mas, também, pelo fato 
de ter se envolvido diretamente com a questão educacional, na França, nos Estados Unidos e na Polônia. As duas primeiras 
experiências foram acompanhadas de escritos nos quais expôs um programa bastante detalhado acerca da organização da 
instrução pública, discutindo seus fundamentos teóricos e pedagógicos. Mas, é na obra Da origem e dos progressos de uma 
ciência nova, de 1768, que Dupont de Nemours trata dos aspectos filosóficos da doutrina fisiocrata e estabelece um vínculo 
necessário entre ela e a educação. Com isso, pretendemos destacar a importância da leitura de obras como a de Dupont de 
Nemours, justamente por mostrarem o papel decisivo da educação na formação de um cidadão participante e conhecedor dos 
seus direitos e deveres em uma sociedade que se pretendia fundados na liberdade e na igualdade.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, FISIOCRACIA, DUPONT DE NEMOURS 

TÍTULO: ETHOS E CURRÍCULO
AUTOR(ES): LÁZARO DONIZETE CARLSSON 
RESUMO: A partir de 2008, no Estado de São Paulo, em específico, uma nova proposta curricular foi oferecida a toda 
Escola Fundamental (ciclo II) e a toda escola média. Diz-se proposta porque a implantação definitiva do currículo paulista 
começa a partir de 2009 e ele se torna oficial em 2010. Por meio desse novo currículo que ainda se encontra em processo 
de implantação, mudanças significativas associadas ao processo de ensino-aprendizagem ocorreram dentro do sistema 
educacional estadual, dentro da escola e, sobretudo, dentro da sala de aula, levando o professor a se envolver com novas 
ideologias educacionais – dentre elas, aprender a aprender. Consequentemente, ao longo da ação docente baseada nesse fu-
turo currículo oficial, o educador vinculado à disciplina de Língua Portuguesa, particularmente, transmiti uma determinada 
imagem de si, chamada de ethos, por meio do discurso que emprega com seus educandos e/ou com o grupo de gestores 
da unidade escolar em que leciona. O presente trabalho busca circunscrever e expor – por meio de uma linha conceitual 
a ser percorrida, partindo da identidade à argumentação – essa imagem professoral – dada por um graduado em Letras 
–, elemento indissociável ao trabalho arguitivo do sujeito-educador. Para tanto, o corpus empregado e analisado, aqui, é 
constituído por alguns relatórios produzidos, ao longo de 2008, por esse profissional da área de Letras e, por conseguinte, 
da área da Educação.
PALAVRAS-CHAVE: ETHOS, DISCURSO, EDUCAÇÃO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 31

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: PERFIL DE LEITOR DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
AUTOR(ES): LEILA APARECIDA DA SILVA SANCHES 
RESUMO: Este trabalho tem em sua proposta apresentar pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Mestrado da 
Universidade Braz Cubas (Mogi das Cruzes). A pesquisa teve por finalidade primeira analisar e interpretar a posição do 
professor enquanto sujeito leitor. Trata-se da análise do discurso do professor de Língua Portuguesa da Rede Pública do 
Estado de São Paulo, mais especificamente da Região de Mogi das Cruzes. A pesquisa torna-se relevante diante do cenário 
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contemporâneo, no qual muitas são as questões envolvendo o papel e formação e desempenho do professor de Língua 
Portuguesa, principalmente em função dos resultados expressos nas avaliações dos estudantes. Conhecer e dar voz a este 
profissional foi a motivação para a investigação: dar voz ao sujeito-leitor professor através se suas respostas às entrevistas, 
revelando assim seu perfil de leitor. Enquanto procedimentos metodológicos, o estudo foi realizado em três etapas. Pri-
meiramente realizou-se estudo destinado ao embasamento teórico. A natureza do estudo conduziu a um percurso interdis-
ciplinar: Chartier, Lyotard, Martin Barbero, Santaella, Orlandi, Brandão, Lajolo e outros. O segundo passo foi, tendo em 
mente os estudos realizados, formular um questionário para entrevistas com os professores, composto de questões abertas 
e fechadas visando coleta de dados. A terceira etapa resultou no perfil de leitor do sujeito professor. As questões fechadas 
foram analisadas quantitativamente e as abertas sob a luz de Análise do Discurso de Pêcheux. Para completar a análise 
utilizou-se a divisão por categorias temáticas através das quais foram organizados os dados. O resultado da pesquisa revelou 
um sujeito-leitor-professor, dentro das tipologias contemporâneas. O que determina o bom leitor são as maneiras como lê 
determinado objeto. Os leitores são plurais e as leituras também. 
PALAVRAS-CHAVE: SUJEITO-LEITOR, PROFESSOR, DISCURSO 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES : COMPREENDENDO MELHOR A COMUNICAÇÃO NA PESQUISA 
E NA ESCOLA.
AUTOR(ES): LEILA BARBOSA OLIVEIRA 
RESUMO: Este artigo tem como ponto de partida uma dissertação de mestrado em andamento na qual nos propusemos 
a procurar indícios que nos permita responder à questão: Como diferentes sujeitos sustentam a avaliação do sucesso ou não 
em matemática? Como estratégia de pesquisa nos utilizamos de entrevistas. No entanto, acreditamos que só o discurso oral 
não nos possibilitaria acessar de maneira global as representações do sujeito sobre sucesso e fracasso escolar em matemá-
tica. Assim resolvemos apresentar aos entrevistados imagens nas quais se “leem” certas sensações e impressões ligadas às 
questões orais para acessar melhor suas representações. O discurso e as imagens, nos dariam acesso às representações dos 
sujeitos sobre sucesso ou fracasso escolar em matemática, no entanto, o discurso e as imagens também se constituem como 
formas de representação. Ou seja, queremos acessar representações através de outras representações. Thompsom foca seu 
estudo nas representações utilizando um conceito mais geral: o de representações sociais. Vigotski, que muito profunda-
mente estuda a comunicação entre crianças e adultos, foca-se nas representações individuais mediadas pela cultura. Bakhtin 
analisa na fala ”entre sujeitos”, uma fonte para a análise da apreensão do discurso (que é uma forma de representação) de 
outrem. Neste artigo, discutimos esses três referencias teóricos que, até o momento, constituem-se como fontes essenciais 
para o entendimento dos sentidos da palavra “representações” nessa pesquisa, mas que, também, podem ser estendidas à 
análise da comunicação nos contextos escolares e , portanto, podem ser relevantes como saber docente.
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES, COMUNICAÇÃO, AVALIAÇÃO 

TÍTULO: PARA UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
AUTOR(ES): LEILA PESSÔA DA COSTA 
RESUMO: Ao se analisar a questão da qualidade da educação um dos aspectos abordados refere-se ao papel do profes-
sor, visto ser quem diretamente atua na sala de aula e, muitas vezes, considerado como responsável pelo desempenho dos 
alunos (Vieira, 2004; Oliveira, 2003; Hypólito, 1997; Apple, 1995; Torres, 1996). As reformas educacionais tem repercutido 
tanto na formação desse profissional, como na organização escolar, provocando uma reestruturação do trabalho peda-
gógico e exigindo do professor novos saberes. Esta comunicação tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido 
pela disciplina de Prática de Ensino no curso de Pedagogia na Habilitação de Docência no Ensino Médio – modalidade 
Normal, ainda ofertada em escolas da rede pública no estado do Paraná. Em que se pese de um lado a questão da formação 
do professor apontada pela legislação e de outro a discussão acerca da disciplina de Prática de Ensino – por vezes criticada 
frente a sua impossibilidade de apreender na totalidade a realidade como referência e suporte para o desempenho profis-
sional, o desenvolvimento desta disciplina buscou um caminho para que se consolidassem alguns pressupostos de trabalho 
que acreditamos imprescindíveis na formação e atuação desse professor entre eles o de que a construção do conhecimento 
se faz de forma coletiva e não individual – força motriz capaz de operar mudanças, superando a lógica que instaura o pro-
fessor como sujeito individual para constituir-se como sujeito coletivo – singular em sua forma e plural em sua dimensão e 
que, nesse contexto, pudesse atribuir “significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações” (CHIZZOTTI, 
2003, p. 79). As discussões e as reflexões realizadas nesse grupo, contaram com outros interlocutores em papéis e instâncias 
diferenciadas que nos permitiram desenvolver o trabalho a partir do princípio inicialmente estabelecido, ou seja, do coletivo 
como locus privilegiado de produção de conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE, SUJEITO COLETIVO 

TÍTULO: DILEMAS DAS PRÁTICAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: UM ESTUDO 
EXPLICATIVO
AUTOR(ES): LEIVA DE FIGUEIREDO VIANA LEAL 
RESUMO: Apresentamos uma sistematização inicial de estudos realizados a respeito dos dilemas contemporâneos das 
práticas escolares de alfabetização. Avanços significativos das ciências da linguística, psicológica e educacional, nas últimas 
décadas, embora representem uma riqueza do ponto de vista teórico, geram, compreensivelmente, diferentes modos de in-
corporações e de entendimento dessas contribuições, com fortes reflexos nas práticas dos professores alfabetizadores. Isto 
porque não se trata apenas da produção, mas da recepção, dos tipos de endereçamento, dos lugares e dos suportes onde 
circulam e como circulam. É previsível que essas práticas enunciativas sejam igualmente conflitantes. Por outro lado, esses 
saberes encontram-se dispersos e desconectados uns dos outros. Esse é o panorama geral que nos permite delienar alguns 
conflitos, tomando como foco de investigação o material didático que circula a respeito do assunto. O primeiro deles é a 
falta de clareza entre o objeto de ensino e objetivo de ensino. Inexistem orientações que levem o professor a entender seu 
objeto de ensino, em uma perspectiva globalizante, aparecendo, de modo recursivo, ênfase no objetivo de ensino. Segun-
do, conceitos como construtivismo e sociointeracionismo, por exemplo, são confundidos com o próprio objeto ou com 
aspectos didáticos, levando a uma falta de distinção e a um embrionismo nefasto, entre uma psicologia da aprendizagem 
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da escrita e uma psicologia que discute processos de aprendizagem, resultando na transformação da psicogênese em uma 
pedagogia da escrita. Este é parte do quadro no qual alfabetizadores atuam, quando se constata a forte influência desses 
materiais no planejamento dos professores. Não podemos deixar nas mãos de materiais didáticos a atuação de alfabetiza-
dores. É preciso repensar os cursos de licenciatura e de formação continuada que, em geral, apresentam-se com programas 
ainda marcados pela fragmentação do conhecimento, pela falta de articulação dos saberes e das ciências e pela ausência da 
totalidade do objeto de ensino da alfabetização.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALFABETIZAÇÃO, SABERES DOCENTES 

TÍTULO: NARRATIVA EM QUATRO MOVIMENTOS: APRENDER; ENSINAR; ENSINAR A ENSINAR 
MÚSICA; CONTAR O VIVIDO.
AUTOR(ES): LIANA ARRAIS SERÓDIO 
RESUMO: Um percurso de formação musical, pedagógico e de investigação é narrado na intenção de dar a ler a potência 
da “narrativa de si“ para o ensino, neste caso, ensino de música. Nesta busca, a inserção em uma pós-graduação, de posse 
dos escritos discentes - exercícios de formação de estudantes do curso de licenciatura em Educação Musical da UNESP-SP 
– como dados da pesquisa de mestrado, narra-se como chegou a ser formadora de professores. Esses exercícios de forma-
ção trazem à tona questões que se entrelaçam à dissertação tanto em forma de categorias de pesquisa, como rememoriação 
e estímulo para a própria narrativa de si, como: os tipos de formação inicial; a idade em que inicia-se o aprendizado; o papel 
da família; as diferentes influências, tais como a mídia, as amizades, as escolas, a vizinhança, as religiões; o (mito do) talen-
to; as diferentes realidades sócio-econômicas. A experiência de contar por escrito as coisas que lhe acontecem, deixando 
marcas em si e no seu ensino, fez nascer na professora de música tornada autora, no sentido bakhtiniano, a esperança de 
encontrar uma maneira de falar da música a não músicos, fundamentada em Larrosa e Benjamin, buscando na narrativa 
uma maneira de falar sobre música, uma arte que fala por si.
PALAVRAS-CHAVE: MÚSICA, FORMAÇÃO DE CONHECIMENTO, NARRATIVA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 32

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: BREVE LEVANTAMENTO SOBRE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NO ÂMBITO DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS
AUTOR(ES): LILIAN PEREIRA CRUZ 
RESUMO: A interdisciplinaridade é uma discussão emergente no meio educacional: uma forma de se pensar, no interior da 
Educação, a superação disciplinar tradicionalmente fragmentária. No Brasil essas discussões ocorrem desde a década de 1970 
(FAZENDA, 2002) e, apenas agora, encontram terreno fértil para se propagar em virtude de estarem presentes nos parâme-
tros curriculares nacionais que norteiam a prática educacional. Contudo, propus-me a realizar um levantamento de artigos 
científicos que abordam pesquisas com o foco na formação de professores da área de ciências e nas práticas interdisciplinares 
em sala de aula. Para a realização deste mapeamento foram consultados os seguintes periódicos: Revista Ensaio, Educação e 
Sociedade, Investigações em Educação e Ciências, Ciência e Educação, Revista da ABRAPEC, Ciência e Ensino, Ambientes e 
Sociedade e Revista da SBENBIO. Para a seleção dos artigos levou-se em consideração a presença, nos títulos e nas palavras-
chave, das expressões: “formação de professores” e “interdisciplinaridade”. Na tentativa de tecer algumas considerações sobre 
a formação inicial e continuada de Professores de Ciências, procurei me basear em literaturas que contemplassem experiências 
ou relatos sobre práticas interdisciplinares no âmbito da formação de professores, sendo esta inicial ou continuada. Mediante 
essas leituras, defendo a posição de que a formação de professores não se esgota no curso de formação inicial, e nem tão 
pouco por meio de cursos, conferências, seminários e outras situações em que os docentes desempenham o papel de ouvintes. 
Baseado nas respectivas leituras se verifica que a formação do professor deve ser construída no cotidiano escolar de forma 
constante e contínua. Isso nos remete a citar do valor das práticas interdisciplinares, quando realizadas entre os professores de 
diferentes áreas e todos com o objetivo de promover a aprendizagem efetiva dos alunos, os quais, a partir de então, deixarão 
de memorizar os textos e poderão relatar e aplicar sua aprendizagem diariamente.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INTERDISCIPLINARIDADE, FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA 

TÍTULO: TRABALHO DOCENTE E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: PERSPECTIVAS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): LIVIA MARIA FRAGA VIEIRA, CARLA BATISTA SILVA 
RESUMO: Este trabalho é parte integrante da pesquisa intitulada “Trabalho docente e política educacional: situação e 
condição do exercício profissional na educação infantil” coordenada pelas professoras Lívia Maria Fraga Vieira (UFMG) 
e Roselane Fátima Campos (UFSC) que tem como foco investigar o perfil do trabalhador da educação infantil, a sua 
formação, suas atividades, as características de sua carreira, assim como as condições de trabalho desse profissional. A 
pesquisa configura-se como sendo, à princípio, de caráter quantitativo, sendo já realizado levantamento de dados junto à 
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte sobre instituições públicas e privadas, buscando conhecer as situações 
de trabalho na educação infantil e perceber o impacto das políticas públicas nessa área. A partir dos dados já coletados 
foi possível levantar uma característica fundamental sobre a formação desses profissionais: os professores das instituições 
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públicas possuem geralmente formação superior, em contrapartida, os profissionais das instituições conveniadas possuem 
predominantemente magistério. É perceptível ainda que os salários dos profissionais da educação infantil nas instituições 
conveniadas são relativamente baixos. A partir de tais dados entendemos que o que direciona essa investigação é buscar 
compreender se as situações diferenciadas de trabalho, as condições em que ele é exercido e as estratégias de valorização 
profissional (ou a inexistência delas) interferem no perfil dos profissionais e na qualidade do trabalho pedagógico, bem 
como na atratividade das carreiras.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TRABALHO DOCENTE 

TÍTULO: PALAVRA, CORPO E PRESENÇA: A ARTE DO PROFESSOR-CONTADOR DE HISTÓRIAS
AUTOR(ES): LÍVIA RODRIGUES PINHEIRO 
RESUMO: O presente trabalho (Pesquisa de Mestrado em andamento) pretende socializar o processo de formação de um 
grupo professoras da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, tendo a arte de contar histórias como eixo condutor 
deste processo, averiguando qual a contribuição desta arte para a transformação da prática educativa destes professores 
no espaço escolar. Um grupo de professoras que atuam no Ensino Fundamental I na cidade de Campinas participaram 
de uma oficina de formação de 32 horas, oferecida pela contadora-pesquisadora, que teve como objetivos: sensibilizar as 
professoras para a arte de contar histórias enfocando o resgate de memórias e valores; utilizar os recursos cênicos para 
trabalhar a expressão corporal e oral; oferecer às participantes oportunidades de reflexão e estudo sobre obras literárias 
e contos tradicionais, e quais as possibilidades de trabalho com os mesmos; valorizar o trabalho em grupo, por meio de 
dinâmicas que proporcionem momentos de criação e descoberta de si e do outro; usar outras linguagens (desenho, música, 
teatro, dança etc.) como forma de manifestação de idéias e sentimentos. O trabalho pretende apresentar os dados coletados 
nessa formação através de fotos, vídeos e depoimentos das professoras envolvidas, destacando o percurso das mudanças 
ocorridas tanto no próprio trabalho da oficina oferecida, como nas atividades desenvolvidas em sala de aula e na relação 
professor-aluno.
PALAVRAS-CHAVE: ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ARTE-EDUCAÇÃO 

TÍTULO: INFÂNCIA E COTIDIANO: LENDO E PRATICANDO O ESPAÇO DA ESCOLA COM 
CRIANÇAS 
AUTOR(ES): LORENA LOPES PEREIRA BONOMO 
RESUMO: Este trabalho ensaia uma conexão filosófica, teórica e metodológica entre Infância e Cotidiano, focalizando 
as leituras e as práticas espaciais das crianças na escola. Estudos que evidenciam as geo-grafias cotidianas das infâncias, 
permitindo-me enxergar nelas conhecimentos, descobertas, subjetividades outras, invisibilizadas naquele que, embora seja 
um espaço com criança, não me parece que venha sendo lugar de ser criança, a escola. Grafar a Terra, imprimir marcas, 
inscrever-se no espaço, parecem movimentos atrelados à condição humana da infância. Transformar espaços em lugares, 
nosso próximo de acordo com Milton Santos (1996), praticado, onde vínculos afetivos são criados, onde se produz expe-
riências e saberes, nos salta como possibilidade da infância. Ela, que retém outro tempo, e mais claramente reconhece às 
multiplicidades com as quais o espaço é construído, parece assumir essa defesa. Quem mais subverte os usos que se faz 
dos espaços e dos objetos do que as crianças? As idéias abordadas, assim como não resistem a uma visão hegemônica de 
infância, também não se conectam com uma limitação do conceito de espaço à uma superfície, um palco, mas, como o 
define Massey (2008): uma dimensão de trajetórias múltiplas, simultaneidade de estórias-até-gora. Interessada em perceber 
como as crianças sentem/pensam os espaços da escola proponho uma atividade: fotografar o espaço do saber e do poder 
na escola. O poder da vigilância, da punição e a desconfiança ao acolhimento, permeiam os olhares infantis. As formas 
dessas crianças pensarem, lerem e abarcarem com seus sentidos, além do olhar, mediados por suas experiências, por vezes 
inaugura em mim um novo olhar sobre os espaços da escola. Atravessar fronteiras, perceber a legitimidade da criança, 
entender que nossas práticas são teorias em movimento e assumir condição de aprendente, são ações que se revelam, no 
decorrer da pesquisa, como possibilidades de alterar o sentido da escola.
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, COTIDIANO, ESCOLA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS INCLUSIVOS
AUTOR(ES): LUANA ZIMMER SARZI, ANDRÉA TONINI 
RESUMO: Considerando os saberes e a formação docente frente às questões da inclusão, pode-se dizer que uma escola 
para ser inclusiva não deve colocar a ênfase na deficiência que o aluno apresenta, mas sim na capacidade que os docentes 
têm de oferecer condições adequadas e recursos metodológicos educacionais frente às necessidades de cada aluno, pois 
as escolas comuns de ensino passaram a ter a responsabilidade de adaptar-se para atender às necessidades de todos os 
educandos que em seu processo de aprendizagem apresentam alguma dificuldade. Assim, esta pesquisa desenvolve-se em 
uma escola municipal de ensino fundamental de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que busca implementar ações que 
proporcionem a sensibilização, reflexão e a elaboração de diferentes alternativas metodológicas que subsidiem a produção 
de conhecimento sobre o fazer pedagógico inclusivo do professor, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como, 
proporcionar análises e reflexão da ação docente junto aos alunos incluídos, promover estudos pautados pelos questio-
namentos advindos dos professores, provocando uma reflexão sobre a sua prática pedagógica. O estudo estrutura-se em 
encontros mensais, com os professores da escola locus do projeto, precedidos de um encontro dialógico entre a equipe 
de pesquisadores e a equipe diretiva da escola, sendo o trabalho realizado através da reflexão conjunta e constante entre 
os educadores da instituição de ensino superior e educadores da escola, numa metodologia que segue a perspectiva da 
pesquisa-ação. Esta pesquisa estrutura-se pela emergência da educação inclusiva, que traz consigo mudanças importantes 
na estrutura e concepções educacionais, bem como a necessidade da formação continua de professores, tendo em vista a 
produção de conhecimentos e saberes por parte do sistema educacional quanto a essa adaptação.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS, INCLUSÃO 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 33

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: PRODUÇÃO DE ANTOLOGIAS DE ENSAIOS CRÍTICOS SOBRE O BRASIL: ENTRE UMA 
IMAGEM DE GUIA SEGURO E A PRODUÇÃO DE UM EFEITO-LEITOR.
AUTOR(ES): LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS 
RESUMO: Considerando a problemática acerca da leitura, a partir de uma perspectiva discursiva (Pêcheux, 1990; Orlandi 
1999; Serrani, 1993, 2005), este trabalho, parte de minha pesquisa de doutorado, tem como objetivo refletir sobre as repre-
sentações de Brasil de leitura e de produção do conhecimento, em duas coleções de ensaios, a saber: “Nenhum Brasil Exis-
te“ (João Cezar Rocha) e “Intérpretes do Brasil“ (Silviano Santiago). Tendo em vista o papel desempenhado por esse tipo 
de produção intelectual, em termos de trabalho de leitura, houve a necessidade de enfocar na análise os três processos dos 
quais fala Orlandi (2001): a formulação, a constituição e a circulação dos sentidos. Nesse caso, partimos do texto enquanto 
materialidade concreta (livro, volumes) para compreender nesse espaço, sob um ponto de vista enunciativo-discursivo, os 
lugares de enunciação que se desdobram no interior da antologia: a posição-locutor organizador-editor, a posição- ensaísta 
convidado, a posição comentarista-especialista, o que coloca em cena imagens de leitores projetados no discurso: leitor 
estudante, leitor estudioso, leitor curioso, leitor especialista. Podemos dizer que, em termos de resultados deste estudo, na 
medida em que a antologia é um gênero que funciona como organizador de saberes sobre o Brasil, destinada a um público 
seleto, há a necessidade de promover a democratização desse conhecimento. Também vale ressaltar que, contraditoriamen-
te, ainda que as antologias configurem somente as referências de cursos de pós-graduação ou a bibliografia de concursos 
para a carreira da Diplomacia, a produção antológica no Brasil projeta-se como uma forma de preencher uma lacuna (de 
leitura, de reflexão) existente no país, na medida em que é preciso produzir guias de leitura que levem o próprio leitor a 
compreender os textos clássicos do pensamento brasileiro (facilitando, simplificando este trabalho) ou a participar da leitura 
de textos críticos e encontrar respostas para uma inexistência e um enigma que não se resolve.
PALAVRAS-CHAVE: ANTOLOGIAS DE ENSAIOS, LEITURA, ANÁLISE DO DISCURSO 

TÍTULO: O PROFESSOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – SUA IDENTIDADE, SUAS LEITURAS 
AUTOR(ES): LUCIANA HERVATINI 
RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões de uma investigação bibliográfica realizada durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE - da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná acerca da formação inicial de 
professores e o Estágio Supervisionado nos cursos de formação de docentes. Para tanto, tomamos como ponto de partida 
alguns trabalhos desenvolvidos na área de prática de formação e a pesquisa tendo como eixo de discussão os saberes que 
norteiam o papel e a identidade do professor de Estágio Supervisionado. Entre nossos interlocutores destacaram-se Alves 
e Garcia (2006), Lüdke (2007; 2008), Pimenta (2006; 2008) que sinalizaram as leituras e o percurso docente enquanto 
formadores e pesquisadores. As características marcantes encontradas foram aquelas que dizem respeito a identidade deste 
profissional, uma vez que a atuação do professor de Estágio, pautado na pesquisa, é fundamental no processo de formação 
do futuro professor, pois seu envolvimento em todas as etapas das atividades propostas permite abrir espaços e construir 
relações que favorece novas aprendizagens; sendo imprescindível também, para sua qualificação, seu avanço e atualização 
profissional, para a compreensão das necessidades sociais e suas contradições presentes na área da educação. Ressalta-se a 
importância desse profissional no processo de formação de docentes e na necessidade de ampliar as leituras, os estudos e 
debates que enfoquem esta temática.
PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO SUPERVISIONADO, IDENTIDADE DO PROFESSOR, SABERES E LEITURAS 

TÍTULO: A AVALIAÇÃO COMO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO NAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA E O CONFLITO DOS SABERES DAS 
PROFESSORAS ALFABETIZADORAS.
AUTOR(ES): LUCIANA MARIA BASTOS JARDIM, VIVIANE SOUZA MAZUR MONTEIRO 
RESUMO: O texto pretende apresentar uma perspectiva a ser aprofundada da avaliação como um processo de investiga-
ção da construção do conhecimento nas práticas de leitura e escrita, interrogando a dinâmica pedagógica, os saberes das 
professoras alfabetizadoras e o diálogo entre sujeitos que interagem no cotidiano escolar. Assim, dar visibilidade ao modo 
de compreeender o processo de construção do conhecimento e as ações dos sujeitos que ensinam e aprendem nos ofere-
cem argumentos e reflexões para a configuração de práticas mais dialógicas e democráticas nas escolas, fortalecendo um 
movimento de transformar a avaliação realizada na escola em um processo de reflexão coletiva e investigativa da dinâmica 
ensino /aprendizagem. Como opção metodológica, pretendo utilizar o paradigma indiciário de Ginsburg para “dissolver 
as névoas da ideologia“ que paira pela escola, reafirmando que para ler e escrever, as crianças precisam de passos sucessivos 
de memorização e longos períodos de cópias sem sentido. Poderemos ver nos textos infantis as pistas para que a avaliação 
se torne uma prática emancipatória. Na perspectiva classificatória, os erros que vemos nos textos das crianças se apresen-
tam como não-saber, como falta, como impossibilidade, limitando a aqueles que não aprendem, que fracassam. Mas nos 
debruçando pelas pistas e sinais deixados pelo caminho, vemos nesses textos aprendizagens, saberes consolidados, saberes 
sendo elaborados, novos saberes (Esteban, 2003).
PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, SABERES 
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TÍTULO: LEITURA CRÍTICA DE PROFESSORES(AS): PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA
AUTOR(ES): LUCIMARA CRISTINA DE PAULA 
RESUMO: Por considerar que a formação intelectual dos(as) educadores(as) é de fundamental importância para transforma-
ções nas formas de conceber, organizar e desenvolver as práticas pedagógicas, quanto aos diversos conteúdos, desenvolvi uma 
proposta teórico-metodológica de leitura crítica com educadores(as) dos anos iniciais do Ensino Fundamental, enquanto for-
madora do Projeto de Educação Continuada “Teia do Saber”, implementado mediante parceria entre a Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo e algumas faculdades e universidades. Ao assumir a responsabilidade por construir uma parte deste 
curso, destinada aos temas “Alfabetização e Letramento”, oferecido a duas turmas de educadores(as), numa instituição privada 
de ensino superior, no interior do Estado de São Paulo, propus o estudo e a discussão de concepções teóricas e de procedi-
mentos de leitura numa perspectiva reflexiva e problematizadora dos textos socializados. O material utilizado nesta proposta, 
oriundo de diferentes portadores e gêneros textuais, foi objeto de discussões sob o olhar e experiência dos(as) educadores(as), 
bem como foi objeto de análise, individual e coletiva, a partir das estratégias e dinâmicas oferecidas. Os procedimentos visavam 
a prática e a reflexão sobre diferentes formas de leitura crítica com os(as) professores(as), a fim de poderem recriar metodolo-
gias de trabalho com os textos em sala de aula, respeitando e valorizando seus conhecimentos e posicionamentos construídos 
no decorrer de suas trajetórias profissionais. A análise realizada a respeito das expectativas que tinham sobre o curso, e de 
suas contribuições, cujas informações foram colhidas a partir de questionário oferecido às(aos) docentes, revelou que o curso 
enriqueceu o trabalho com a leitura, redimensionou o olhar sobre ele, esclareceu dúvidas, ampliou conhecimentos, proporcio-
nou a relação teoria-prática, embora o tempo tenha sido insuficiente para uma melhor abordagem deste e outros temas, que 
interessavam aos(às) docentes e não foram considerados na programação do curso como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO CONTINUADA, LEITURA CRÍTICA 

TÍTULO: A FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA ESCOLAR: O OLHO VÊ, A LEMBRANÇA REVÊ E A HISTÓRIA REESCREVE.
AUTOR(ES): LUCRÉCIA STRINGHETTA MELLO, ANÍZIA APARECIDA NUNES LUZ 
RESUMO: A comunicação aborda a questão da formação que se realiza junto a docentes, alunos da graduacão e pós-gradu-
ação tendo como objeto de estudo a gestão da escola, especialmente, a coordenação das ações pedagógicas. Selecionamos o 
aspecto metodológico do projeto de pesquisa e extensão que, em sua especificidade conduz os envolvidos à colaboração e a 
co-produção. A problematização das implicações históricas e políticas das práticas sociais na ação dos supervisores, adminis-
tradores, no entendimento de que são profissionais e educadores como tantos outros leva a revalidação dos conhecimentos 
teóricos e práticos por meio da reflexividade crítica. O desenvolvimento do gosto pela leitura dos teóricos, o desencadeamento 
de problemas em situação de prática que atendam a necessidade do agir profissional, propicia a autoconsciência a respeito das 
situações em que estão inseridos, fundamentados pela visão e compreensão crítica do fazer educativo. Desenvolve-se estudos 
a partir da cultura crítica alojada nas disciplinas científicas e filosóficas, as determinações da cultura social, constituídas pelos va-
lores hegemônicos do cenário atual, a cultura institucional presentes nos papéis, nas normas, rotinas, ritos próprios do sistema 
e da escola e as características da experiência adquirida na história de vida e no trabalho. A análise da complexa influência que 
as mesmas exercem sobre suas práticas e formação, com a mediação do diálogo, desencadeia debates, instiga questionamentos 
semeia a comunicação e a sintonia, tanto numa instância interna quanto no intercâmbio externo com os diferentes interlocu-
tores. As leituras de textos teóricos trazendo autores que discutem e contextualizam a escola e suas nuances, corroboram para 
análise e o repensar criticamente a formação e o ato de coordenar. Os participantes adquirem um conjunto de significados e 
os intercâmbios sociais e produções simbólicas abrem o horizonte profissional e a arte de rever o próprio desenvolvimento 
interno e evoluir para a prática pensada para coordenar atos coletivos.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, COORDENAÇÃO/GESTÃO, CULTURA/MEMÓRIA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 34

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO 
SUJEITO
AUTOR(ES): MAGDA MARIA DE MARCHI FERREIRA, MARTA SILENE FERREIRA BARROS 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar e compreender sucintamente em que condições sociais o trabalho do 
professor está sendo desenvolvido e quais influências podem ocasionar na formação e desenvolvimento do aluno. Sabe-se que 
o fracasso escolar embora esteja atrelado a vários fatores (sociais, familiares, biológicos, culturais e pedagógicos) nesse ensaio 
buscar-se-á relacionar às condições de trabalho do professor na sociedade capitalista contemporânea; sua formação, desvalori-
zação e desumanização advindas da alienação do exercício da profissão. A pesquisa de cunho bibliográfico em uma perspectiva 
histórico-cultural em que pensa o homem e seu desenvolvimento partindo da interação que é estabelecida socialmente. Nisso 
inclui-se o trabalho do professor como uma atividade marcada por questões decorrentes do sistema capitalista. Propõe ainda 
na visão dos autores desta escola que os educadores transformem sua práxis superando o fazer pedagógico alienado e despro-
vido de significação política, profissional e pessoal por meio da construção de sua identidade, bem como da escola vista como 
um locus de excelência em que o conhecimento científico é sistematizado. Diante do exposto, avalia-se que a grande contribui-
ção do professor é na formação dos sujeitos, valorizando o ensino e por meio deve possibilitando um aprendizado sigificativo. 
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Dessa forma, ensinar qualitativamente a expressão oral, a escrita e as operações matemáticas também significa emancipar o 
indivíduo para que esse possa se inserir na sociedade como verdadeiro cidadão. Fornecer educação totalizante significa levar o 
sujeito a se ver como um ser histórico que é possibilitando-o superar o estado de alienação.
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO, PRECARIZAÇÃO DOCENTE , FORMAÇÃO DO SUJEITO 

TÍTULO: A PESQUISA NA FORMAÇÃO DOCENTE: SOBRE O FIO DA NAVALHA
AUTOR(ES): MAIANE LIANA HATSCHBACH OURIQUE 
RESUMO: A virada linguística trouxe uma nova maneira de o homem se relacionar com o conhecimento, exigindo cada 
vez mais a explicitação das possíveis relações entre pensamento teórico e práticas de vida. Esta pesquisa propõe uma refle-
xão sobre as possibilidades da pesquisa no campo da formação docente, empreendendo para isso um olhar hermenêutico 
e reconstrutivo sobre as ligações entre universalidade e particularidade, indivíduo e sociedade, natureza e razão, no sentido 
de evitar o rompimento com o plano normativo das ações, contribuindo para não produzir racionalismos ou absolutismos 
teóricos ou práticos. Nesta perspectiva, emerge a seguinte indagação: em que medida o entendimento de que a formação 
para a docência e a formação para a pesquisa são caminhos excludentes entre si e podem interferir na qualidade dos progra-
mas de formação? A partir da ideia de que não é suficiente a assunção dos discursos que vinculam, diretamente, pesquisa a 
apontamentos de soluções para a educação, demarca-se a necessidade de entender a problemática educativa em suas causas 
mais profundas. Neste sentido, a experiência cultural do professor compõe o próprio cenário em que a compreensão da do-
cência acontece, provocando a reflexão a partir de seus elementos constituintes. Esta mobilização dá-se, em larga medida, 
nos cursos de formação, pelo embate significativo com as teorias pedagógicas. Assim, o fio da navalha está colocado para 
a investigação no campo da formação docente. Não é possível abandonar uma perspectiva mais ampla do processo for-
mativo, nem a discussão política que lhe dá sustento. No entanto, a produção de conhecimento esboça-se a partir de uma 
nova forma de perceber a razão - não mais instrumental, monológica, autoconsciente - compreendendo as experiências 
mergulhadas no plano pós-metafísico, ou melhor, enquanto jogadas no cenário do mundo vivido.
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA, FORMAÇÃO DOCENTE , VIRADA LINGUÍSTICA 

TÍTULO: PROFESSOR, EU QUERO LER A MINHA AUTOBIOGRAFIA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
CONSTRUÇÃO DA AUTORIA A PARTIR DO TRABALHO MEMORIALÍSTICO EM SALA DE AULA
AUTOR(ES): MAIRCE DA SILVA ARAÚJO, REINALDO HENRIQUE SALVINO 
RESUMO: A fala entusiasmada de Beatriz, uma das alunas do 5º ano de escolaridade da EM Raul Veiga, afirmava seu 
desejo de ler para a turma a autobiografia produzida a partir de uma proposta construída em sala de aula. Tal proposta tinha 
como objetivo envolver os(as) alunos(as) no movimento de reconstrução das memórias e histórias da escola e, ao mesmo 
tempo, construir um olhar mais potente para a cidade de São Gonçalo. A riqueza do texto autobiográfico da aluna, um 
dentre os demais produzidos na turma, reafirmavam para nós na pesquisa Alfabetização, Memória e Formação de Profes-
sores, fortalecendo os laços universidade e escola básica a potência do trabalho memorialístico em sala de aula, na produção 
de práticas de leitura e escrita afinadas com a perspectiva freireana, da leitura de mundo à leitura da palavra. Seduzidas pela 
possibilidade de escrever a própria história, as crianças venciam suas resistências e dificuldades no domínio da escrita e 
descobriam-se também como protagonistas da história da escola e da cidade. A pesquisa articulada ao “Núcleo de Pesquisa 
e Extensão: Vozes da Educação: memória e história das escolas de São Gonçalo“ tem como um de seus objetivos centrais 
a implantação de núcleos de memórias nas escolas, envolvendo os sujeitos escolares na reconstrução da memória da escola. 
Dialogando com Benjamim, Le Goff, Freire, Park, Prado dentre outros, buscamos construir espaços narrativos na escola a 
partir de “oficinas da memória“ que reafirmem o espaço escolar como lócus privilegiado de circulação e resgate de saberes, 
histórias e memórias, bem como, de preservação e (re)criação da cultura local. 
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA E HISTÓRIA, ESPAÇOS NARRATIVOS, NÚCLEOS DE MEMÓRIA 

TÍTULO: ENSINO DE GEOMETRIA: DISCUSSõES E REFLEXõES COM PROFESSORAS 
POLIVALENTES 
AUTOR(ES): MANOEL DOS SANTOS COSTA 
RESUMO: O presente artigo apresenta alguns resultados de uma pesquisa desenvolvida junto à Universidade Cruzeiro 
do Sul – São Paulo/SP, que analisou “se” e “como” professores polivalentes, discutindo temas de Geometria, incorporam 
novos conteúdos matemáticos à sua prática docente. O trabalho apresenta uma análise da literatura sobre o ensino de Geo-
metria nas séries iniciais e sobre a formação de professores polivalentes, com destaque para a importância da formação dos 
professores que ensinam Matemática, principalmente no Ensino Fundamental. A investigação relatada foi realizada com 
professores participantes de um Grupo de Estudos, formado a partir da necessidade, expressa pelos próprios professores, 
de compreender melhor e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. A coleta de dados inclui as discussões realizadas 
por esses professores que eram tematizadas a partir da prática do desenvolvimento de pequenas investigações que eles 
realizavam com seus próprios alunos e de estudos teóricos. Também houve acompanhamento dos trabalhos de sala de 
aula desses professores. Serão apresentadas análises qualitativas de dados que foram coletados por meio de questionários, 
observação e análise documental de porfólios elaborados pelos sujeitos da pesquisa. A pesquisa de campo mostra, além 
de outros aspectos, que os conteúdos efetivamente trabalhados por professores das séries iniciais são relativos às quatro 
operações, devido, entre os motivos, à falta de conhecimento para ensinar outros temas, particularmente os pertencentes à 
Geometria. Os resultados da investigação indicam uma necessidade premente de uma formação continuada para ajudar os 
professores a se sentirem mais seguros ao desenvolver esses conteúdos em salas de aula.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GEOMETRIA, PROFESSORAS POLIVALENTES, ENSINO FUNDAMENTAL 

TÍTULO: A INFORMÁTICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: PRODUÇÃO DE 
SENTIDOS EM UMA EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA
AUTOR(ES): MARCEMINO BERNARDO PEREIRA, MARIA DE LOURDES MILANI BORELLI, 
TELMA LUCIA AFONSO CARDOSO DA SILVEIRA 
RESUMO: Esta é uma apresentação sobre o uso regular e sistemático de computadores por crianças do primeiro ano do 
ensino fundamental. Esta experiência vem acontecendo há três anos na E.M.E.F “Pe. Melico C. Barbosa”, de Campinas 
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- SP, e será contada por meio de relatos de experiências dos sujeitos envolvidos: as professoras alfabetizadoras das turmas 
em questão, uma aluna estagiária, os alunos dos anos finais que atuam como “monitores de informática” e o professor 
orientador/articulador dos trabalhos. O entendimento do que significa utilizar tais tecnologias da informação com crianças 
em idade de alfabetização constrói-se, necessariamente, pela articulação das diferentes perspectivas dos sujeitos envolvidos, 
por estarem situados em diferentes lugares na escola. Esta articulação, por sua vez, encontra-se aqui orientada pelo diálogo 
com algumas questões já bastante difundidas no campo da informática para fins de educação escolar: a concepção do 
computador como ferramenta de aprendizagem; o “paradigma construcionista” versus “paradigma instrucionista”, e as 
idéias derivadas da concepção de “tecnologias da inteligência” difundida por Pierre Lévy. Com este diálogo, pretendemos 
avançar no entendimento do uso da informática na escola sob a categoria de “ambientes de aprendizagem”. Esta experi-
ência também pode ser lida enquanto projeto de formação docente surgido na própria escola, no encontro de sujeitos com 
diferentes percursos e de diferentes lugares, mas com um aspecto em comum: o desafio de incorporar criticamente os usos 
das novas tecnologias da informação em suas práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, SABERES DOCENTES, AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 35

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: CORPO E ARTE: OUTRAS POSSIBILIDADES DE LEITURA NA FORMAÇÃO EM 
PEDAGOGIA
AUTOR(ES): MARCIA MARIA STRAZZACAPPA HERNÁNDEZ, ELIANA AYOUB 
RESUMO: Esta comunicação tem por finalidade apresentar o trabalho relativo às áreas de arte e de educação física que 
realizamos no Proesf  - Programa Especial para Formação de Professores em Exercício na Rede de Educação Infantil e 
Primeiras Séries do Ensino Fundamental da Rede Municipal dos municípios da Região Metropolitana de Campinas (FE/
Unicamp). O mesmo foi desenvolvido de 2003 a 2008, nas disciplinas “Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento 
em Arte” (coordenada por Márcia Strazzacappa) e “Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento em Educação Física” 
(coordenada por Eliana Ayoub), as quais foram ministradas pelos assistentes pedagógicos que compunham as equipes 
pedagógicas de arte e de educação física. A perspectiva de atuação nessas disciplinas direcionou-se para a produção de co-
nhecimentos que viabilizassem outras possibilidades de leitura na formação em pedagogia, tomando as práticas corporais 
e artísticas como linguagens a serem experimentadas, conhecidas, fruídas, estudadas, aprendidas, ensinadas, enfim, lidas nas 
suas relações com outras linguagens e saberes que fazem parte da formação docente e que estão presentes no contexto 
escolar. Como nos inspira Manoel de Barros em seu “Livro sobre nada”, “A expressão reta não sonha. Não use o traço 
acostumado. [...] É preciso transver o mundo” (1998, p.75). Foi, portanto, experimentando as sinuosidades, foi tentando 
não usar o traço/gesto acostumado, não usar o traço/expressão acostumada, foi buscando transver o mundo, que imagi-
namos e construímos coletivamente este trabalho com o corpo e a arte na pedagogia, cujas repercussões extrapolaram os 
muros da universidade, gerando ecos no cotidiano da escola pública.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: REFLEXõES ACERCA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DOS ANOS 
INICIAIS: UMA PESQUISA EM CONSTRUÇÃO
AUTOR(ES): MARCIA PATRICIA BARBOZA DE SOUZA 
RESUMO: Este trabalho tem o propósito de conhecer o projeto de formação continuada de um grupo de professoras 
dos anos iniciais que acompanharam os Encontros promovidos pelo Departamento de Ações Pedagógicas – DEAP, da 
Secretaria de Educação de Juiz de Fora – SE/JF, entre agosto de 2006 e setembro de 2008, cujo objetivo era discutir de 
forma coletiva questões/temas constituintes do Ensino Fundamental de nove anos – anos iniciais. Buscou-se entender 
como um programa de FC pode (ou não) atrair as participantes, fazendo com se efetive a formação dentro de um ideal 
de fatores que dá voz e vez a quem nele se insere. Essa escolha se deu pelas condições favoráveis que a rede municipal de 
ensino apresenta em relação às políticas de formação de professores, promovendo diversos cursos e grupos para diferentes 
áreas do conhecimento, estimulando a formação permanente de seus profissionais e possibilitando o desenvolvimento de 
uma postura crítico-reflexiva sobre e nas suas ações pedagógicas. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, cuja construção de 
dados formou-se pela leitura dos documentos oficiais da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, do MEC e outros, além 
das análises de entrevistas semi-estruturadas com sujeitos envolvidos e questionários. A pesquisa, ainda em fase de conclu-
são, apresenta as perspectivas do grupo de professoras participantes frente à nova estrutura do Ensino Fundamental, suas 
concepções sobre a infância e o trabalho que deve ser desenvolvido com as crianças de seis anos na sala de aula, bem como 
a visão pessoal dessas docentes em relação aos Encontros realizados; são apresentadas, também, as análises de documentos 
produzidos coletivamente ao longo dos três anos de realização do projeto. O estudo está baseado em autores que tratam a 
respeito da formação docente como Alarcão, Kramer, Nóvoa, Schön, Tardif, entre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS, PRÁTICA 
REFLEXIVA 
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TÍTULO: O ESTÁGIO CURRICULAR PRÉ-PROFISSIONAL: UM ENCONTRO ENTRE PROFESSORES 
EM SERVIÇO, ALUNOS ESTAGIÁRIOS E PROFESSORES ORIENTADORES DAS INSTITUIÇõES DE 
ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): MARGARETE SCHMOEL LICHTENECKER 
RESUMO: No âmbito de um projeto de pesquisa mais abrangente – “Dilemas e Perspectivas para a Inovação Educacio-
nal na Educação Básica e na Formação de Professores” (DIPIED) – realizamos um estudo sobre as relações interpessoais 
dos professores em serviços de Escolas Estaduais de Educação Básica de Santa Maria/RS, estagiários e orientadores das 
Instituições de Ensino Superior (IES), em relação ao desenvolvimento do Estágio Curricular Pré-Profissional (ECPP), na 
formação inicial. Os sujeitos do referido estudo foram 33 professores em serviço, que tiveram a experiência de acompa-
nhar estagiários em suas salas de aula. Nosso instrumento de pesquisa foi um questionário, especialmente elaborado para 
esta ação investigativa e estruturado em três blocos. Neste trabalho, em particular, enfatizamos três questões do bloco 
II, que têm como temática a interação dos professores em serviço, estagiários e professores orientadores das IES nos 
encontros, que ocorreram na realização do ECPP. Diante das respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa, constatamos 
que os encontros entre os professores e estagiários oportunizaram aprendizagem as quais se manifestaram por meio das 
trocas de experiências e de novas propostas pedagógicas, apresentadas pelos estagiários. Tivemos, também, alguns aspectos 
que caracterizamos como negativos, dentre eles o desinteresse dos estagiários em participar dos encontros. Em relação 
aos contatos realizados entre os professores em serviço e orientadores das IES, entendemos como preocupante, pois os 
sujeitos afirmaram que não foram realizados encontros com os orientadores do ECC, o que nos leva a depreender que a 
real interação entre as Escolas-Campo de Estágio e IES ainda é cerceada, deparando-se com alguns obstáculos e entraves 
para que, de fato, possa acontecer.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, ESTÁGIOS CURRICULARES PRÉ-PROFISSIONAL, 
PROFESSORES EM SERVIÇO 

TÍTULO: NARRATIVAS DO INÍCIO DA DOCÊNCIA: UMA INVESTIGAÇÃO-FORMAÇÃO COM 
ALUNAS CONCLUINTES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA DE SOUZA PERRELLI, EDILMA MOTA RODRIGUES SAMPAIO, 
HELOISA HELENA NANTES CHAIA 
RESUMO: O Grupo de Pesquisa “Práticas Pedagógicas e suas relações com a formação docente”, da Universidade 
Católica Dom Bosco–UCDB, de Mato Grosso do Sul, está desenvolvendo uma pesquisa-formação com alunas do último 
ano do curso de Pedagogia dessa Instituição, com propósito de identificar os elementos que contribuem para a aprendi-
zagem do professor, os condicionantes dessa aprendizagem e os processos cognitivos que a regulam. O projeto prevê 15 
encontros, sendo um por mês, nos quais os participantes são expostos a situações (filmes, imagens, relatos de casos, fatos, 
dentre outras) com intuito de mobilizar a memória e provocar reflexões sobre as suas experiências docentes. Tais reflexões 
são sistematizadas na forma de narrativas orais ou escritas. Um exame preliminar dessa produção evidenciou a experiência 
dos participantes como docentes nas séries iniciais e/ou na educação infantil. A maior parte relata o impacto do início na 
docência, marcado, por um lado, pelo entusiasmo e expectativa e, por outro, pela sensação de “despreparo” e “medo de 
não dar conta”. São recorrentes os relatos de falta de apoio por parte dos especialistas da escola, assim como da família 
dos alunos. Quando existe, o apoio vem dos pares. Nesse contexto, vários iniciantes pensaram em desistir da carreira do 
magistério. As narrativas são marcadas fortemente pela preocupação com o “domínio da sala” e, por conseguinte, com os 
procedimentos para “conquistar o aluno” e “obter o respeito ao professor”. Mediante esse desafio os iniciantes apelam 
para o uso de estratégias diversas (brincadeiras, conversas francas, demonstrações de afeto, amizade e amor) elaboradas 
intuitivamente. Nos relatos percebe-se o silêncio em relação ao papel do curso de graduação como formador do professor. 
A maior parte dos relatos aponta para uma fase de adaptação e de busca de aprimoramento profissional, passados os pri-
meiros impactos do início da docência.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

TÍTULO: A PROFISSIONALIDADE DOCENTE NAS LICENCIATURAS: INÍCIO DE UMA TRAJETÓRIA 
DE INVESTIGAÇÃO
AUTOR(ES): MARIA APARECIDA LAPA DE AGUIAR, FABIOLA POSSAMAI, MÁRCIA DE SOUZA 
HOBOLD, ROSANE SANTANA JUNCKES 
RESUMO: Pesquisas sobre a constituição da profissionalidade docente possibilitam compreender as relações entre os 
aspectos formativos da identidade profissional e os cursos de formação inicial de professores (licenciaturas). Por essa razão, 
no ano de 2008 deu-se início a um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido em uma universidade do sul do Brasil, 
engajado em um programa de pesquisa em educação. Esta comunicação, especificamente, apresenta os procedimentos 
iniciais desse grupo de pesquisa que tem por objetivo conhecer a influência do trabalho do professor formador na consti-
tuição da profissionalidade dos egressos dos cursos de licenciatura daquela universidade, bem como, identificar os tipos de 
influência mais determinantes na prática pedagógica desses egressos e apontar as características do trabalho do professor 
formador consideradas pelos licenciados como fundamentais para a sua prática profissional. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que utilizará como técnica de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas. Os resultados servirão para descre-
ver e interpretar como os egressos das licenciaturas identificam os tipos de influência em sua profissionalidade, sejam elas 
de ordem cognitiva, didático-metodológica, culturais, de valores e mesmo as de caráter interacional (estudante/estudante, 
estudante/professor). Espera-se com essa pesquisa e com as análises dela decorrente, contribuir significativamente para as 
reflexões em torno da categoria “trabalho do professor formador”. 
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO DO PROFESSOR FORMADOR , PROFISSIONALIDADE DOCENTE , 
LICENCIATURAS 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 36

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: GETEMAT – GRUPO DE ESTUDO E TRABALHO PEDAGÓGICO DE ENSINO DE 
MATEMÁTICA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS PARA O 
ENSINO DE MATEMÁTICA
AUTOR(ES): MARIA CANDIDA MULLER 
RESUMO: A melhoria do ensino de Matemática na Educação Básica depende de diversos fatores, no entanto, a questão 
da formação dos professores dos anos iniciais pode ser considerada como primordial. O professor dessa etapa deve domi-
nar estratégias de ensino de matemática que permitam a construção dos conceitos de número, medida, figuras geométricas, 
entre outros. A presente pesquisa tem como principal objetivo desenvolver uma proposta de formação continuada de pro-
fessores dos anos iniciais para o ensino dessa disciplina, baseada em dois eixos: cursos de capacitação específica e formação 
de grupos de estudo e trabalho pedagógico para aplicação de projetos educacionais na área de matemática. O problema de 
estudo é orientado pela seguinte questão: quais dificuldades os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 
escolas públicas de Vilhena (RO) apresentam com relação à compreensão dos conteúdos matemáticos e ao uso de estra-
tégias de ensino desta disciplina na sala de aula? No estudo dessa problemática pretende-se aplicar e avaliar uma proposta 
de formação continuada para professores dos anos iniciais para o ensino de matemática. Essa proposta está baseada em 
experiências já realizadas na área de formação de professores, que privilegiam o acompanhamento do professor durante 
sua capacitação, e a efetiva integração dos estudos realizados ao seu cotidiano de trabalho. O GETEMAT é desenvolvido 
segundo os princípios da pesquisa-ação, o que permite aos sujeitos envolvidos se desenvolverem profissionalmente de 
“dentro para fora”, pois tem como ponto de partida as preocupações e interesses das pessoas na sua prática profissional. 
Os sujeitos da pesquisa são os professores dos anos iniciais das escolas públicas urbanas do município de Vilhena (RO), 
acadêmicos e professores do curso de Pedagogia do Campus de Vilhena da UNIR. Pretende-se com a pesquisa criar espa-
ços de formação continuada nas escolas, que possibilitem a melhoria da qualidade de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE MATEMÁTICA, ANOS INICIAIS 

TÍTULO: MODOS DE FAZER E DIZER A PRÁTICA DOCENTE: SOBRE A AUTORIDADE 
CURRICULAR E PROFISSIONAL DOS PROFESSORES
AUTOR(ES): MARIA CECÍLIA NOBREGA DE ALMEIDA AUGUSTO 
RESUMO: Esta pesquisa almeja contextualizar a produção do conhecimento escolar associada ao conceito de autoridade 
profissional dos professores. Assume-se o termo autoridade profissional para denotar a capacidade do professor de exercer 
o conhecimento pedagógico e curricular com proficiência e discernimento e como expressão de seu próprio julgamento 
e sabedoria. Discute-se os reflexos de perspectivas teóricas críticas para as elaborações curriculares, especialmente sobre o 
papel de quem ensina, o lugar do conhecimento, o mosaico cultural e seus impactos sobre o aqui e agora das práticas nas 
escolas. A ênfase recai sobre a visão dos professores acerca da produção do conhecimento escolar: as abordagens em que 
promovem a ampliação do universo cultural do educando, as transformações que operam nas disciplinas, as circunstâncias 
em que constroem com seus alunos conteúdos prazerosos pelo seu “significado intrínseco”, e por último, qual sentido 
dão ao prazer nas atividades escolares. Os referenciais teóricos são: o conceito de profissionalidade docente (Contreras); o 
conceito de autoridade profissional (Cunha e Campbell); as idéias sobre modelagem curricular efetuada pelos professores 
(Gimeno Sacristán); o debate curricular das últimas décadas (Lopes, Pacheco e Santos); a dimensão e tratamento dado ao 
conhecimento no currículo (Moreira); as conexões entre currículo e cultura (Moreira e Candau); e finalmente, a concepção 
de conhecimento poderoso (Young). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de campo, cujos dados foram obtidos através de 
entrevistas semi-estruturadas com quatro professoras do ensino fundamental de uma escola particular do interior paulista. 
A análise dos dados apóia-se na metodologia de análise de conteúdo, modalidade temática. As entrevistas foram transcritas 
e sobre elas incidem leituras flutuantes, idas e vindas que começam a esboçar indicadores, contornos para os primeiros 
temas e posterior categorização. Tais dados têm sido triangulados com a apreciação de documentos formais e não formais 
produzidos pelas educadoras e sobre estes incidirá a análise documental. 
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO ESCOLAR, SABERES DOCENTES, CULTURA E CURRÍCULO 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES: LACUNAS NA FORMAÇÃO INICIAL E AS 
DEMANDAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA
AUTOR(ES): MARIA CRISTINA CORAIS, MARCELLE PEREIRA RODRIGUES, MARIA LUIZA DE 
SOUZA ANDRADE 
RESUMO: Este trabalho traz as principais reflexões tecidas ao longo de cinco anos de pesquisa realizada através da Escola 
de Educação da UNIGRANRIO, com apoio da FAPERJ. O principal objetivo foi contribuir para a implementação de po-
líticas públicas de Formação Continuada (FC) de professores alfabetizadores que associassem aos aspectos metodológicos, 
os políticos e profissionais da profissão docente. Os estudos voltaram-se para a análise da formação inicial e continuada dos 
professores alfabetizadores do município de Duque de Caxias/RJ, buscando compreender como a formação para alfabetizar 
é desenvolvida no currículo da Escola Normal e as demandas geradas para a FC dos professores alfabetizadores em serviço 
na rede municipal. Em sua primeira fase (2003/2004), a pesquisa concentrou-se na formação inicial dos professores e, na 
segunda (2004/2007), buscou conhecer o que pensam os alfabetizadores da rede municipal sobre a FC, quais suas expectativas 
e necessidades quando assumem uma turma para alfabetizar, bem como a avaliação que fazem sobre a formação em serviço 
oferecida pela prefeitura. Os resultados indicam que, ainda que a formação inicial seja considerada satisfatória para a maioria 
dos pesquisados (73,6%), a formação específica para alfabetizar deixa muito a desejar (52,2%), gerando grande demanda por 
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FC sobre a prática alfabetizadora. Cerca de 90% dos entrevistados declararam que sentiram necessidade de orientação quanto 
à prática alfabetizadora ao assumir turmas para alfabetizar na rede. As atividades de FC mais elogiadas foram as relacionadas 
à prática, como oficinas e PROFA, por ser de longa duração e permitir troca de experiência. As críticas referem-se, princi-
palmente, à falta de vagas, ao processo de seleção e horário incompatível. Mais de 80% reclamaram que sua opinião não foi 
considerada quando formuladas as políticas municipais de formação para alfabetização. Como afirma Nóvoa (1991), um dos 
maiores problemas dos projetos de FC de professores é não considerá-los como centro deste processo.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE, INICIAL E CONTINUADA 

TÍTULO: RE-LEITURAS DA PRÁTICA DOCENTE EM UMA COMUNIDADE VIRTUAL 
AUTOR(ES): MARIA CRISTINA LIMA PANIAGO LOPES, ADRIANA DOS SANTOS CAPARRÓZ 
CARVALHO 
RESUMO: Este artigo se propõe investigar as re-leituras da prática docente em uma comunidade virtual. Mais especifi-
camente, analisar como os membros de uma comunidade virtual (professores, alunos, pesquisadores) percebem a prática 
docente, seja na educação presencial ou na educação a distância e como essas percepções repercutem em suas práticas 
educacionais. Discutimos a prática docente na sociedade em rede e suas novas exigências juntamente com as questões de 
colaboração e reflexão tão necessárias no contexto educacional atual. Alguns resultados evidenciam a necessidade de um re-
aprender continuo entremeado à prática docente, à pesquisa e aos estudos teóricos. Em suas re-leituras da prática docente, 
os membros da comunidade virtual investigada discutem os diferentes papéis de professores e alunos perante o contexto da 
sociedade atual avaliando as implicações e possibilidades da inserção das novas tecnologias de comunicação e informação 
no processo educacional seja presencial ou a distância. Em suas discussões, pontuam que algumas dificuldades podem ser 
superadas quando existe abertura ao aprender a aprender, intercalando papéis de ensinar e de aprender, assumindo uma 
postura criativa, crítica e comprometida. Dessa maneira, há necessidade de investimento na formação de professores para 
uma educação inovadora, seja ela presencial ou a distância, consciente de que as tecnologias podem representar o contex-
to onde se dá o processo educativo ou os meios para se chegar aos objetivos educacionais, mas não fins em si mesmas. 
Quando respaldadas por um suporte pedagógico/tecnológico, elas representam uma possibilidade de ampliar os espaços 
educacionais, descentralizar o acesso ao saber, modificar a lógica da comunicação, aproximar professores e alunos.
PALAVRAS-CHAVE: RE-LEITURAS , PRÁTICA DOCENTE, COMUNIDADE VIRTUAL 

TÍTULO: RODAS DE LEITURA: CONSTITUINDO UMA COMUNIDADE DE LEITORES E 
ESCRITORES NA BAIXADA FLUMINENSE
AUTOR(ES): MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO ROSA (NALU), ARIANA SOUZA DE ASSIS 
DA SILVA, BARBARA BRUNA DE SOUZA FRANCISCO, SOLIETE RIBEIRO DA SILVA, VERÔNICA 
RODRIGUES DOS SANTOS 
RESUMO: Um grupo de estudantes universitárias, moradoras da Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, ao se 
prepararem para desenvolver rodas de leitura com as crianças e adolescentes, que vivem ao redor do Centro de Atividades 
Comunitárias de São João de Meriti - CAC, buscando tornar a leitura uma realidade presente no local, começam a produzir 
textos que compartilham entre si com prazer. A leitura e a escrita começam a ter outros objetivos, outros significados para 
estas estudantes. A competência escritora vai se ampliando a partir da escrita de relatos, especialmente sobre si mesmas. 
O compartilhar dos textos parece ter um papel importante nesse processo de motivação e valorização do escrever. Este 
estudo é feito através de um projeto de iniciação à docência do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro -UERJ, no qual participam seis estudantes universitárias que dirigem rodas de leitura, numa biblioteca comunitária, 
em uma comunidade que tem pouquíssimo acesso aos bens culturais produzidos e acumulados pela humanidade, entre eles 
o acesso a livros e, conseqüentemente, ao desenvolvimento da competência leitora. O estudo tem como objetivo investigar 
a relação das estudantes universitárias com a leitura e a escrita, assim como o processo desenvolvido pelas crianças partici-
pantes das rodas de leitura nesta relação. Gostam de escrever e de ler? O que escrevem? O que lêem? Como se constituem 
leitoras e produtoras de textos? Que textos favorecem desenvolver o escritor? Que tipo de envolvimento estabelecem com 
as rodas de leitura? Que repercussões causa na leitura das crianças a constante participação nas rodas de leitura? Como fun-
damentação teórica são utilizadas as pesquisas sobre leitura significativa de SMITH (1989), narrativa de BRUNER (1998), 
do relato enquanto instrumento científico de CIFALI (2001), do papel da experiência significativa de DEWEY (1974) e do 
conceito de zona de desenvolvimento proximal de VYGOTSKY (1989). 
PALAVRAS-CHAVE: RODA DE LEITURA, INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 37

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: O ETHOS CONSTRUÍDO E A EXOTOPIA DO OLHAR: MEMÓRIAS DE LEITURA DE 
PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA
AUTOR(ES): MARIA DA PENHA CASADO ALVES 
RESUMO: O trabalho tem como objetivo a análise das memórias de leitura de professores produzidas em contexto de 
formação continuada. Nossa abordagem se fundamenta na concepção de ethos discursivo, compreendendo-o com Cha-
raudeau (2005) como algo construído no entrecruzamento de olhares. A fim de compreender a construção da imagem de 
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si no discurso nesse entrecruzamento de olhares (de si e do outro), nos ancoramos nas contribuições de Bakhtin (2003) 
sobre a exotopia do olhar ou olhar distanciado. Esse excedente de visão, determinado pelo lugar que o homem ocupa 
no mundo e presente em face de qualquer outro indivíduo que se apresente para ele, é condicionado pela singularidade e 
insubstitubilidade do seu lugar no mundo, em que o homem é o centro de valores e estar situado em dado conjunto de 
circunstâncias e todos os outros estarem fora dele. De tal forma que, aquele que olha o outro, o faz a partir de seu lugar 
no mundo, de seus valores, de suas crenças, de seu posicionamento e dá o acabamento a partir dessa posição axiológica. O 
olhar do eu para o outro, para o seu corpo será, assim, um olhar marcadamente posicionado o que equivale dizer construído 
nas interações, no conjunto de suas vivências e de seus valores. Na nossa análise, procuramos flagrar o olhar exotópico do 
professor sobre si mesmo e sua formação como leitor que implica encontrar o outro de si mesmo no acontecimento da 
vida e na singularidade de seu percurso de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, ETHOS, OLHAR EXOTÓPICO 

TÍTULO: A PEDAGOGIZAÇÃO DA LITERATURA E A LITERATURIZAÇÃO DA PEDAGOGIA
AUTOR(ES): MARIA DOS ANJOS LOPES VIELLA 
RESUMO: O crescente interesse de alguns educadores por uma aproximação entre Literatura e educação, transformando 
o discurso pedagógico num discurso literário e realizando uma recuperação pedagogizante da literatura, motivou uma 
pesquisa no sentido de desvendar o que está subjacente a tal interesse. Estaria sendo estabelecida uma nova relação entre 
essas duas áreas apontando na direção da emergência de um humanismo que toma a forma especial de uma educação 
estética ou esse movimento representa uma reação a um discurso essencialmente “científico“ que vinha dando o tom do 
logos pedagógico? No calor de tal entusiasmo, pretende-se aqui focalizar a “pedagogização da literatura” e “literaturização 
da pedagogia” partindo-se do texto Flávio H. Brayner “Como salvar a educação (e o sujeito) pela literatura: sobre Philippe 
Meirieu e Jorge Larosa“, publicado no número 29 da Revista Brasileira de Educação, em 2005. Sem a pretensão de hie-
rarquizar nenhum discurso e inclusive sinalizar uma convivência possível e duradoura entre os dois, destacando a relação 
de vizinhança da experiência estética com outras áreas de significação da realidade cotidiana, o presente estudo pretende 
questionar a forma como o discurso científico tem desaguado num jogo de linguagem mais próximo da literatura, per-
dendo o seu rigor teórico. Sinaliza ainda que a Literatura, para além do que é em si mesma, será sempre inesgotável fonte 
de informações para os historiadores da educação, mas o texto literário e o contexto histórico não são uma mesma trama, 
nem tomados como idênticos. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO LITERÁRIO, DISCURSO PEDAGÓGICO, EDUCAÇÃO 

TÍTULO: ENCONTROS E DESENCONTROS NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AUTOR(ES): MARIA ELIZA GAMA 
RESUMO: Este trabalho originou-se de uma pesquisa realizada em Escolas Públicas de Educação Básica (EEB) das 
Redes Municipal e Estadual de Educação, nos anos de 2006 e 2007, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, a qual 
partiu do pressuposto que as funções atribuídas a todo e qualquer processo escolar pelos diferentes profissionais que parti-
cipam de sua organização e realização é ponto de partida para a elaboração de suas propostas. Neste sentido, nos propomos 
neste trabalho compreender as diferentes funções atribuídas aos Processos de Formação Continuada de Professores em 
Serviço e suas implicações nas formas de organização e realização desses processos nas e pelas Escolas de Educação Bási-
ca. As informações foram coletadas por meio de entrevistas individuais aos profissionais responsáveis pela organização e 
realização dos Processos de Formação Continuada de Professores nas EEB e aos profissionais convidados a realizarem os 
encontros formativos e por meio de grupos focais aos professores que participam dos encontros. A partir dos resultados 
podemos dizer que os profissionais envolvidos nestes processos parecem condicionados por um ritualismo já interiorizado, 
no qual os papéis assumidos já encontram-se pré-definidos e aceitos sem quaisquer questionamentos sobre eles. Os proces-
sos formativos acabam por se constituir em espaços de inúmeros desencontros de idéias, concepções e práticas.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINAUADA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EXPECTATIVAS DE 
FORMAÇÃO 

TÍTULO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO E PAPEL NA 
PROMOÇÃO DA LEITURA E NA FORMAÇÃO DO LEITOR
AUTOR(ES): MARIA EUGÊNIA CARVALHO DE LA ROCA, TÂNIA RENATA RIBEIRO DOS SANTOS 
VIEIRA 
RESUMO: Este trabalho, parte dos resultados da pesquisa A infância, a cultura contemporânea e a literatura nos espaços 
de educação infantil, em andamento na UFRJ, tem como objetivo refletir sobre as trajetórias de formação de professores 
de educação infantil, suas experiências de leitura e o trabalho de literatura que desenvolvem junto às crianças. Inicialmente é 
traçado um breve percurso histórico de como vem se configurando a formação de professores de educação infantil, tendo 
como referência para a análise os estudos de Nóvoa e Tardif, autores que abordam a formação docente e as relações entre 
os conhecimentos acadêmicos dos professores e seus saberes experenciais e pessoais. Num segundo momento, analisa 
as narrativas de professores de cinco instituições de educação infantil, do município do Rio de Janeiro, produzidas em 
entrevistas semi-estruturadas, ressaltando os pontos de vista desses profissionais sobre suas práticas de leitura na sala de 
aula com as crianças. Os pressupostos teóricos de Walter Benjamin, Lev Vygotsky e Mikhail Bakhtin, na área da lingua-
gem e de Lajolo, Zilberman, Paulino dentre outros, na área da literatura infantil, subsidiaram a análise dos depoimentos, 
contribuindo para um maior aprofundamento sobre o papel do professor de educação infantil na promoção de leitura e 
na formação do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LEITURA, FORMAÇÃO DO LEITOR 

TÍTULO: QUEM LÊ DÁ O TOM: CONSTRUINDO A INTERPRETAÇÃO
AUTOR(ES): MARIA ISABEL SANTORO 
RESUMO: Sabe-se que a leitura merece um estudo especial, considerando a defasagem que a escola enfrenta quando 
trabalha essa habilidade/conteúdo. As dificuldades podem começar pela falha da própria formação do professor; pelo 
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difícil processo de tentar reter a atenção de alunos, hoje muito mais dispersos e desinteressados, e também por uma escola 
geralmente pouco equipada tanto em relação aos recursos tecnológicos quanto a espaços físicos e materiais didáticos, em 
especial os livros. Como trabalhar a questão interpretativa da leitura com esses jovens que acreditam que ler um texto se 
restringe apenas a sua decodificação? Ao afirmar que o leitor “dá o tom”, este estudo tem por objetivo analisar a apro-
priação e interpretação de um texto por diferentes leitores. Partindo do pressuposto de que os elementos linguísticos - o 
referencial teórico, a questão de tempo e espaço, os aspectos socioculturais, enfim, o repertório de cada leitor - interfere 
diretamente nas possibilidades interpretativas do texto, os autores se fizeram participantes de uma experiência que pu-
desse identificar uma metodologia própria e adequada ao trabalho de criar facilidades para esse processo, na tentativa de 
contribuir para sanar uma das dificuldades acima apontadas com relação à formação docente. Apresenta-se a sequência 
de atividades decorrentes dessa experiência: 1) escolha de um texto; 2) contextualização; 3) leitura individual (repertório); 
4) leitura coletiva (dialético / dialógico); 5) interpretação e/ou reconstrução de sentidos. Espera-se com essa experiência 
poder oferecer elementos para que os professores/leitores possam, ao se utilizar dessa metodologia, ser colaboradores e 
mediadores no processo de apreensão daquilo que os alunos não percebem num texto, a partir da construção de sentidos, 
da contextualização e da leitura coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 38

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: MEDOS E SILENCIAMENTOS DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE PSICANALÍTICA NO 
ÂMBITO EDUCACIONAL
AUTOR(ES): MARIA LÍGIA POMPEU, ANA ARCHANGELO 
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar os medos vividos e sentidos por professores da rede pública 
do interior do estado de São Paulo, analisando-os a partir de três dimensões interelacionadas: o estudo do mundo interno 
do sujeito-professor que sente medo; a dinâmica da instituição educacional e a lógica social atual, que modifica de alguma 
maneira os comportamentos e as formas de sentir. Tendo como referenciais a psicanálise e a sociologia, procuraremos 
entender a origem dos medos e ansiedades dos professores e os medos vividos atualmente, que colocam os sujeitos frente a 
situações de insegurança. Para a realização desta pesquisa será utilizado o método biográfico por livre associação, escolhido 
por permitir uma verdadeira escuta dos sujeitos entrevistados e por extrair histórias e suas contradições. Esperamos com 
essa pesquisa mostrar que, embora alguns medos dos professores sejam nomeáveis, definíveis, eles não são sinônimos de 
“fraquezas pessoais“. O cuidado com a esfera emocional merece atenção, pois quanto maior a percepção e compreensão 
de seus medos, os professores podem lidar de forma mais tranquila com os mesmos. Nossa hipótese é de que a instituição 
escolar tem não apenas alguma participação na produção dos medos do sujeito-professor, mas fundamentalmente uma 
responsabilidade institucional no seu acolhimento e elaboração.
PALAVRAS-CHAVE: MEDO, PROFESSORES, PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO 

TÍTULO: PRAZER DE APRENDER
AUTOR(ES): MARIA MARTA DE BARROS PATRÍCIO, ANA CLAUDIA LINS DA SILVA 
RESUMO: Nosso trabalho pretende mostrar como a gestão administrativa-pedagógica do CIEP Luiz Carlos Prestes re-
estruturou suas ações visando o aperfeiçoamento do trabalho do corpo docente no sentido de privilegiar a apropriação do 
conhecimento da leitura e da escrita pelos alunos de forma a atender não apenas sua funcionalidade social, mas igualmente 
o prazer e a formação plena dos educandos. O CIEP Luiz Carlos Prestes é uma escola de horário integral da rede municipal 
de ensino do Rio de Janeiro e está localizado no bairro da Cidade de Deus, atendendo crianças de 4 a 12 anos (predomi-
nantemente) da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Nossos alunos são provenientes de famílias de baixa 
renda, onde a leitura e escrita está, de uma forma geral, pouco presente. A reestruturação em pauta adveio da análise do 
CIEP, proposta pelo PDE, onde forças e fraquezas, oportunidades e ameaças foram levantadas e estudadas para que plano 
de ações fosse elaborado para melhorar o desempenho escolar dos alunos. No tocante à leitura e à escrita, esse estudo 
resultou na validação de ações já implantada e na criação de outras que, em conjunto, favoreceram uma rotina de leitura 
prazerosa e escrita espontânea pelos alunos, dentro da especificidade de cada segmento da escola. Embora o trabalho ainda 
esteja em sua fase inicial, os resultados já são significativos, já que houve mudança da prática docente gerando motivação e 
aquisição da leitura e escrita estão sendo obtidas.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA DOCENTE, CLASSE POPULAR, ESCOLA DE HORÁRIO INTEGRAL 

TÍTULO: TECNOLOGIA DIGITAL NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: ENTRE POSSIBILIDADES E DESCONFORTOS
AUTOR(ES): MARIA NAZARÉ DA CRUZ, VERA LUCIA SPEZI PEREIRA 
RESUMO: Neste trabalho focamos as relações que professores de Língua Portuguesa estabelecem com a tecnologia 
digital em seu cotidiano de leitura. Buscamos compreender as mudanças que as novas tecnologias da escrita, oportunizadas 
pelo computador e pela Internet, imprimem à leitura do professor, exigindo dele novas habilidades para as quais nem 
sempre se sente preparado. Para isso, realizamos entrevistas semi-estruturadas com seis professores de Língua Portuguesa 
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do Ensino Fundamental e Médio de uma escola da rede pública estadual, no interior do Estado de São Paulo, sobre suas 
práticas cotidianas de leitura no espaço digital. Nossas análises das entrevistas baseiam-se em autores como R. Chartier, 
M. Soares e M. Bakhtin que, a partir de diferentes perspectivas, nos permitem compreender as práticas de leitura e escrita 
relacionadas aos contextos histórico-sociais em que se realizam. Procedemos, nas análises, a recortes das falas dos sujeitos, 
buscando destacar dizeres sobre os seus modos de utilização do suporte eletrônico do escrito e sobre seus modos de com-
preender a leitura do texto digital. Essas análises nos permitem perceber movimentos de aproximação e distanciamento 
dos professores em relação à leitura digital, nos quais o interesse pelo novo e a preocupação em manter-se atualizado 
confronta-se com as dificuldades e os temores relativos ao funcionamento do computador como máquina, como artefato. 
Tais movimentos também se revelam na compreensão que esses professores manifestam sobre as possibilidades de leitura 
que o computador parece conter: a quantidade de informações disponíveis, a facilidade de acesso aos textos, a velocidade, 
a extensão e os novos ritmos de leitura são valorizados, ao mesmo tempo em que provocam desconforto e desorientação. 
Esperamos, com essa pesquisa, contribuir para a reflexão e oferecer subsídios para o debate sobre o tema das relações entre 
leitura e tecnologia, no âmbito educacional, especialmente com foco no professor.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, PROFESSORES, LEITURA DIGITAL 

TÍTULO: A LEITURA DOS CLÁSSICOS COMO PROPOSTA FORMATIVA EM SANTO AGOSTINHO
AUTOR(ES): MARIA RITA SEFRIAN DE SOUZA PEINADO 
RESUMO: Na perspectiva agostiniana a leitura e a compreensão das Escrituras tinha como pressuposto o conhecimento 
dos clássicos. Para tanto, Santo Agostinho propõe o domínio de conhecimento do conjunto de disciplinas do Trivium e do 
Quadrivium, que, para ele, possibilitava a interpretação das Escrituras, a qual obedece a normas do conhecimento que po-
dem ser ensinadas e aprendidas. Nesse sentido o autor elaborou normas que, posteriormente, se tornariam em elementos 
fundamentais à formação daqueles que se tornariam os responsáveis pelo ensino. Pelo conhecimento da lógica, gramática 
e da retórica o estudioso teria o domínio do conjunto de disciplinas que além de proporcionar a compreensão dos textos 
dos “livros santos” teria condições de articular um discurso para a difusão do conhecimento. Assim também as disciplinas 
do Quadrivium eram pré-requisitos à compreensão das passagens em que a mensagem é comunicada por meio de figuras 
humanas. Portanto, tanto a produção do conhecimento, quanto a apropriação dos saberes e, nesse contexto, dos clássicos, 
fizeram parte da proposta de Santo Agostinho para a formação dos que eram responsáveis pelo ensino no período de 
transição da Antiguidade para a Idade Média. Em nossos dias, em virtude da multiplicidade das informações, a leitura dos 
clássicos torna-se relevante para a construção dos saberes historicamente construídos pela função que realiza na formação 
docente. Na medida em que essa leitura possibilita a reflexão na formação para a autonomia da produção do conhecimento, 
o docente não se limita a reproduzi-lo em suas ações pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , FORMAÇÃO PARA O ENSINO, SANTO AGOSTINHO 

TÍTULO: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARESNAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
UM ESTUDO DE TESES E DISSERTAÇõES
AUTOR(ES): MARILAC LUZIA DE SOUZA LEITE SOUSA NOGUEIRA, JORGE MEGID NETO 
RESUMO: O trabalho descreve e analisa práticas interdisciplinares desenvolvidas nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
tratadas em teses e dissertações brasileiras. Procurou-se entender como se processam as práticas interdisciplinares no ambiente 
escolar, como é revelada a integração entre as disciplinas, que contribuições elas trazem para o ensino de diferentes áreas de 
conhecimento, entre outros aspectos. O levantamento de dados foi realizado junto ao banco eletrônico de teses da CAPES, através 
das seguintes palavras-chave: interdisciplinar, práticas interdisciplinares, interdisciplinaridade, multidisciplinar e pluridisciplinar. 
O período abrangido foi de 1987 a 2005, em virtude da disponibilização de dados oferecida pela base consultada. Obteve-se um total 
de 2503 trabalhos, dentre os quais 489 trataram de temas voltados para a educação escolar. Partindo desse universo e com base na 
leitura dos resumos, foram identificadas somente 49 pesquisas que abrangeram a primeira fase do Ensino Fundamental e, destas, 
21 foram selecionadas por tratarem de práticas interdisciplinares. A partir da leitura e análise do texto integral desses documentos, 
identificamos que 14 pesquisas trataram de prática pedagógica interdisciplinar ou pluridisciplinar no sentido caracterizado 
pelos referenciais teóricos adotados, em especial Hilton Japiassu. Isso representa um total de 2,9% em relação aos 489 trabalhos 
relativos à educação escolar e 0,5% do total de 2503 trabalhos relativos ao tema interdisciplinaridade inicialmente localizados. Essas 
pesquisas foram descritas e analisadas com base em onze descritores. Das 14 pesquisas, cinco apresentam caráter pluridisciplinar 
e nove se configuram como práticas interdisciplinares propriamente ditas. Observamos com esse estudo que para as práticas 
interdisciplinares se efetivarem é importante a existência de reuniões de caráter reflexivo entre os profissionais envolvidos, num 
espaço democrático e horizontal, em que o diálogo e a reflexão sobre a ação perpasse todo o processo interdisciplinar. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA PEDAGÓGICA, INTERDISCIPLINARIDADE, ESTADO DA ARTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 39

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: O LIVRO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
AUTOR(ES): MARILUCIA DOS SANTOS DOMINGOS STRIQUER 
RESUMO: Sendo o livro didático o instrumento, historicamente, mais utilizado pelo professor em sala de aula, conforme 
ressaltam diversas pesquisas acadêmicas, é importante que o professor tenha contato com esse material desde sua formação 
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inicial, pois, de acordo com Tardif  (2002), os “saberes profissionais” por envolverem diferentes competências, habilidades 
e atitudes do professor, não devem ficar apenas dependente da prática de sala de aula, visto que uma das características do 
saber docente é mesmo ser adquirido através do texto. Assim, o professor tendo oportunidade de conhecer, analisar, criar 
referências e juízos de valor desde sua formação inicial, no momento da docência poderá ter melhores condições de não 
apenas seguir o livro didático, mas de manipulá-lo de forma adequada a cada situação de sala de aula. Dessa forma, este arti-
go, com aporte teórico ancorado na Linguística Aplicada, tem como objetivo investigar se o professor em formação, alunos 
dos 4º anos do Curso de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pelo contato durante o curso, se 
sente seguro para manipular o livro didático no exercício da docência. Os resultados da investigação apontam que os alunos 
tiveram pouco contato com livros didáticos durante o curso e revelam inseguranças quanto à utilização do material. 
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, FORMAÇÃO DE PROFESSOR, LÍNGUA PORTUGUESA 

TÍTULO: NARRATIVAS DE ESTUDANTES SURDOS/AS SOBRE O APRENDIZADO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA E O DESAFIO DE (RE)PENSAR OS MODOS DE ENSINAR.
AUTOR(ES): MARISE PORTO GOMES 
RESUMO: Esse texto, parte da dissertação de mestrado ora desenvolvida, apresenta narrativas de estudantes surdos/as do 
Instituto Nacional de Educação de Surdos, escola pública federal situada na cidade do Rio de Janeiro, sobre o aprender/en-
sinar a Língua Portuguesa no ensino fundamental de uma escola bilíngue (Língua Portuguesa e Língua de Sinais). Assumo a 
surdez na abordagem sócio-antropológica (Skliar, 1998) numa construção social da pessoa pelo viés da diferença, contrária 
ao modelo clínico-terapêutico, no qual a concepção é de um sujeito deficiente, incompleto, no sentido das ausências, pois 
não possui audição.Compreendendo a surdez pela diferença, discutiremos a identidade surda, experiências visuais, a língua 
de sinais e suas implicações no processo escolar. Nesse sentido, trabalho com a investigação narrativa (Conelly & Clandinin, 
1995), cada vez mais usada em estudos envolvendo experiências na área da educação. O estudo das narrativas é, portanto, 
o estudo como nós, seres humanos, experimentamos o mundo. Somos contadores de história por essência. Assim convido 
os alunos surdos e surdas a narrarem na sua língua, a Língua de Sinais, suas experiências com a Língua Portuguesa. As 
vozes (utilizo a palavra vozes como metáfora e não na oralidade da Língua Portuguesa) desses estudantes, que quase nunca 
são chamados a pensar sobre o processo aprender/ensinar, apresentam pistas para nós professores/as, (re)pensarmos os 
modos de ensinar praticados cotidianamente no INES.
PALAVRAS-CHAVE: SURDEZ, LÍNGUA PORTUGUESA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: APROPRIAÇÃO DE SABERES SOBRE LEITURA POR PROFESSORES ALFABETIZADORES 
NUM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
AUTOR(ES): MARÍLIA CURADO VALSECHI 
RESUMO: Nessa comunicação, apresento alguns resultados de minha dissertação de mestrado, que teve como objeto um 
curso de formação continuada oferecido no âmbito do Programa “Teia do Saber”, da Secretaria Estadual de Educação de 
São Paulo (SEESP), em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Unicamp, a professores alfabetiza-
dores. Inserida no Grupo “Letramento do professor”, a pesquisa investigou as práticas de ensino desenvolvidas no curso a 
fim de compreender os aspectos envolvidos na formação continuada e conhecer as práticas de letramento profissionais dos 
alfabetizadores nesse processo. Contrapondo-se a uma perspectiva cristalizada do trabalho docente e com um olhar crítico 
voltado para os fornecedores da formação – a academia e a SEESP –, a pesquisa procurou analisar se, mediante o modelo 
de curso analisado, os professores se apropriam dos saberes veiculados na formação continuada. Coordenado pela Profª 
Drª Angela Kleiman – também orientadora desta pesquisa –, o curso esteve voltado para o ensino da leitura, a partir de uma 
concepção tripartita: a leitura enquanto prática sócio-cultural de letramento, atividade sócio-cognitiva e prática linguístico-
discursiva. Partindo de uma metodologia qualitativo-interpretativista, foram analisados os roteiros de planejamento dos 
formadores, transcrições de interações em sala de aula, diários de campo, planos de aula e projetos de leitura elaborados 
pelos professores alfabetizadores. Compreendendo a apropriação como o processo de tornar própria a palavra do outro, 
dominado-a com nossas próprias intenções (BAKHTIN, 1998), a pesquisa mostrou que, na apropriação de saberes do 
curso, os professores alfabetizadores utilizam termos do discurso dos formadores, ressignificando seus sentidos e revoze-
ando outros discursos, com os quais estabelecem relações dialógicas. A pesquisa mostrou ainda que o modelo fragmentado 
de formação continuada da SEESP é prejudicial à apropriação de saberes, pois, sendo um processo gradual, necessita de 
continuidade e consistência teórica nos cursos oferecidos, o que não acontece no modelo atual. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ENSINO DE LEITURA, APROPRIAÇÃO DE SABERES 

TÍTULO: BOLETINS GOPPE: O PROCESSO DE ESCRITA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS-
PESQUISADORAS
AUTOR(ES): MARTA CHRISTINA MOTTA MACEDO 
RESUMO: Este trabalho pretende apresentar a experiência com o processo de produção textual das professoras pes-
quisadoras do GOPPE e que tem como resultado os Boletins GOPPE, onde são divulgados os textos produzidos pelo 
grupo. O interesse está em apresentar o desenvolvimento do trabalho, refletir sobre o processo de produção dos textos 
buscando um diálogo com as práticas que tentamos estabelecer em sala de aula, fazendo-nos pensar sobre o saber e o fazer 
pedagógicos. O processo de produção textual do GOPPE possui características bastante interessantes no que diz respeito 
à interação dos sujeitos, o movimento dos saberes e o próprio momento da escrita. Busca-se um movimento de escrita co-
letiva a partir de textos apresentados pelas professoras participantes do grupo, onde todo o grupo reflete, questiona, opina, 
critica, contribuindo, assim, para o aprimoramento de cada texto. Essa dinâmica tem apresentado alguns focos para reflexão 
que nos ajudam a repensar a prática pedagógica quanto à produção textual, tais como o trabalho coletivo, a produção com-
partilhada, as idéias aprimoradas a partir de discussões, o saber coletivo e individual em sintonia, a participação do grupo 
na produção dos textos, a aceitação de críticas como mais um elemento na produção textual, entre outros. Observamos 
o crescimento qualitativo do grupo e das produções a partir da dinâmica de discussão dos textos antes da divulgação dos 
mesmos. Essa prática oportunizou-nos a reflexão sobre a nossa prática em sala de aula quanto às propostas de produção 
textual que oferecemos aos nossos alunos e como se dá esse processo de produção. 
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE TEXTOS, FORMAÇÃO DOCENTE, PROCESSOS DE PRODUÇÃO 
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TÍTULO: O DISCURSO DO PROFESSOR SOBRE AS PROPOSTAS DE ENSINO PRESENTES NO 
LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
AUTOR(ES): MÁRCIA ANDRÉA ALMEIDA DE OLIVEIRA 
RESUMO: Nesta pesquisa, objetivamos analisar o discurso do professor de 4ª série do ensino fundamental a respeito 
dos diferentes domínios de Língua Portuguesa presentes no livro didático (LD), buscando perceber traços que revelem 
a relação entre discurso e estrutura social. Para isso, esboçamos algumas considerações sobre o que é discurso e sobre os 
três tipos de contexto, apresentados por Blommaert (2005, 2008). Neste estudo, analisamos seis entrevistas – tomando 
como referência as categorias de análise discursiva do referido autor, a saber: recursos como contexto, trajetória dos textos 
e histórias de dados – por meio das quais investigamos que saber o professor possui a respeito do LD, ressaltando os co-
nhecimentos sobre as propostas de ensino concernentes às quatro habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. Nele, destacamos 
que, para uma compreensão mais ampla das representações das professoras acerca do LD, é necessária a utilização de infor-
mações referentes à formação, ao tempo de serviço, à sua capacidade de expressão oral etc. A investigação também nos fez 
depreender que as docentes apresentam dificuldades de discorrer sobre as seções didáticas porque lhes falta conhecimento 
teórico-metodológico; que a seleção do material parece não envolver discussões entre elas sobre qual livro escolher e por 
qual motivo; e que o livro, em algumas escolas, havia chegado depois de o planejamento já estar pronto, o que restringiu o 
seu uso. Com essa pesquisa, verificamos ainda que a dificuldade das professoras de expressar opiniões no que diz respeito 
às propostas do LD pode ser tanto em razão da escolha lexical do entrevistador, no momento da realização das entrevistas, 
quanto do seu desconhecimento de questões relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa e da não leitura do material.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR, DISCURSO, LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 40

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 10

TÍTULO: INCLUSÃO DIGITAL DE PROFESSORES DO CAMPO: DESAFIOS À FORMAÇÃO 
DOCENTE
AUTOR(ES): MÁRCIA DE JESUS XAVIER 
RESUMO: Apresentamos neste trabalho uma análise de dados parciais de uma dissertação de mestrado, cujos referen-
ciais incluem as discussões em torno da inclusão digital das especificidades da educação do campo. O encontro entre as 
tecnologias (aqui representadas pelo computador e pela Internet) e a população do campo, com escasso acesso a acervos, 
bibliotecas e Internet conecta duas realidades distintas e distantes, em vários aspectos, mas que se inter-relacionam: cidade e 
campo. O objetivo foi estudar a aproximação de professores em formação de um pequeno município às novas tecnologias. 
Os 21 professores em formação estudavam Pedagogia numa Universidade regional. A observação de uma aula de Informá-
tica dessa turma deixou notório que muitos tiveram seu primeiro contato com o computador naquele dia: a inibição diante 
da máquina foi patente. Do ponto de vista metodológico, realizamos um trabalho que envolveu pesquisa bibliográfica, 
documental (exploração de banco de dados) e de campo, utilizando diversos procedimentos para a obtenção de dados 
empíricos, entre eles a aplicação de um questionário e a realização de reuniões inspiradas na metodologia de grupo focal. 
Os resultados alertam para a necessidade de mais estudos na área e revelam também a necessidade de mediação humana 
e presencial qualitativa, para que as poderosas TICs (Tecnologias de Informação de Comunicação) possam viabilizar à 
população do campo a saída do isolamento e a participação do mundo contemporâneo sem desfigurar ou desconsiderar 
os valores e traços culturais locais/regionais. Para pensar a questão de fundo das desigualdades sociais e sua incidência 
na relação espaço urbano e espaço rural, trazemos as contribuições de Sérgio Celani Leite e Paulo Freire. Para pensar o 
entrelaçamento entre as Tecnologias de Informação e Comunicação e a Educação, foram importantes os estudos de Maria 
Luiza Belloni e Nelson de Luca Pretto.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INCLUSÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO DO CAMPO 

TÍTULO: QUEM CONTA UM CONTO, CONTA! - IMPRESSõES E EXPERIÊNCIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO NORMAL SOBRE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE. 
AUTOR(ES): MICHELENI MÁRCIA DE SOUZA MORAES, JUREUSA CAVALCANTE NUNES 
MONTEIRO DO AMARAL 
RESUMO: O presente trabalho, fruto da pesquisa “Processos de formação: construindo novos sentidos para o conhe-
cimento e a aprendizagem“, coordenada pela professora Eda de O. Henriques no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 
Processos de Formação Institucionais- GEPIFOR/UFF, foi realizado no Instituto de Educação Prof. Ismael Coutinho 
- Niterói/RJ. Tem por objetivo abordar, através de metodologia baseada em contos e crônicas da literatura brasileira e 
universal, concepções, valores e formas de ser docente, muitas vezes ocultas nas relações entre o ensinar e o aprender. 
Sabe-se que a formação do professor não se dá apenas nos espaços de formação institucionais, mas nas relações sociais e 
culturais que permeiam a vida. No entanto, acredita-se que os espaços escolares têm papel fundamental na aprendizagem 
e formação humana e é o nosso campo de atuação. As experiências escolares vivenciadas neste locus em especial ocupam 
um interstício entre os processos de formação e de aprendizagens que irão contribuir para determinar ou re-significar a 
prática docente. Vigotsky, Bakthin e Benjamin fundamentam a pesquisa. O conto utilizado foi Amor de salvação-amor de 
perdição de João das Neves. Os relatos expressam a percepção dos futuros professores a respeito do universo escolar. A 
metodologia baseada em contos permite ao sujeito dialogar consigo mesmo, buscar nas suas memórias as reminiscências da 
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vida escolar e relacioná-las com os referenciais teórico-metodológicos que está aprofundando neste momento específico de 
sua formação. Esse diálogo só é possível porque a leitura dos contos desempenha um papel fundamental na sensibilização 
e na afetividade do sujeito. Privilegia-se assim, o cenário subjetivo dos educandos numa perspectiva que inclui a narrativa 
como forma de expressão da subjetividade articulando com as categorias que a priori estamos investigando. Faz-se um con-
traponto entre o vivido e o estudado, entre a teoria e a prática com vistas a uma transformação das práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SUBJETIVIDADE 

TÍTULO: EDUCAÇÃO ESTÉTICA E LETRAMENTO SENSÍVEL NA FORMAÇÃO DOCENTE DA 
FAE/UFPEL
AUTOR(ES): MIRELA RIBEIRO MEIRA 
RESUMO: A autora investiga “se” e “como” acontece uma Educação Estética no Curso de Pedagogia da FaE/UFPel. 
Metodologicamente, o corpus da pesquisa, iniciada em março de 2009, compõe-se de análises de expressões coletadas 
de sessenta alunas em Seminários Teóricos, Memoriais, Vivências, Experiências, Produções Estéticas e TCCs. Desses, 
recortou-se o que permitisse verificar se e que transformações deflagraram um “sentipensar” (Galeano, 1992), uma “uni-
cidade” (Maffesoli, 2001), um “sabor” sensível (Duarte-Jr,2001), um sentido profundo de dignificação de si e da vida. Da 
Arte às Neurociências, puseram-se em diálogo vários autores e suas proposições, como Humberto Maturana (1992; 1998): 
“Ontogenia, Epigênese, Condutas, Conhecimento”; Michel Maffesoli (2000; 2003): “Ético-estético, Socialidade, Razão 
Sensível”; António Damásio (1996; 2000; 2004): “emoções e sentimentos permitem decisões racionais”; Duarte-Jr. (1982; 
1997; 2001.): “um sabe(o)r sensível [é um] direito inalienável à sensualidade e à beleza”, manifestação vital que gera um 
saber corporal básico, que inicia o processo de conhecer. Como resultados, espera-se poder subsidiar uma futura mudança 
curricular, de relações, práticas, espaços, enfoques na Pedagogia. Como resultado parcial, evidenciou-se o conhecer “como” 
e “no viver” (Maturana,1996), onde sensibilidade e racionalidade extrapolam o caráter de meros “instrumentos de pensar” 
para sentir junto (cum sensualis), para “aproveitar o prazer da existência”(Maffesoli, 2004). Ressalta-se que não se trata de 
abdicar do intelecto, mas sim considerá-lo co-criador de uma Pedagogia metamorfótica, que acolha e valorize processos 
estéticos, éticos, criadores e afetivos, além de convivência , cuidado (Hedegger,2002) e - por que não? – “amor”, como 
sublinha Maturana (1998), ou seja, “considerar o outro como um legitimo Outro na convivência”, em seu “linguajear” coti-
diano. Essas assertivas compõem, no devir da pesquisa, as possibilidades de um “Letramento Sensível”, forma de imprimir 
sentido ao mundo agregando, ao prosaico da existência, a dimensão poética.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESTÉTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LETRAMENTO SENSÍVEL 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: MUDANÇAS OU 
CONTINUIDADES NAS PRÁTICAS DOCENTES
AUTOR(ES): MIRIAM MARIA ROBERTO MARMOL 
RESUMO: Esta pesquisa tem como principal objetivo investigar mudanças/continuidades na prática docente de pro-
fessores que participaram de cursos de formação continuada do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – Ceale, da 
Faculdade de Educação da UFMG. A proposta desta pesquisa está dividida em dois momentos: o primeiro consistirá em 
levantamento geral das formações realizadas pelo Ceale. Nesse sentido, dentre os documentos a serem analisados, desta-
camos o questionário de avaliação respondido por todos os professores que participaram da formação, que consiste em 
respostas sobre a formação, com destaque para questões sobre o material básico, a Coleção Instrumentos da Alfabetização, 
(composta de 7 livros) utilizada nas formações. O segundo momento consistirá em um estudo qualitativo com base na 
análise de dados coletados nos questionários, realizaremos entrevistas com alguns professores e observação em de sala de 
aula. Assim, torna-se fundamental dialogar com o professor, observar as suas práticas e verificar se as mudanças ocorridas 
após o curso afetam positivamente o processo de ensino-aprendizagem.A pesquisa em andamento baseia-se teoricamente 
em estudos sobre formação continuada, formação docente, prática docente, na Coleção “Instrumentos da alfabetização”, 
em documentos oficiais do MEC sobre formação continuada e na LDB. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para 
as reflexões sobre as políticas governamentais de formação continuada e os impactos na prática docente dos professores 
alfabetizadores e dos alunos. . 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, PRATICA DA ALFABETIZAÇÃO, INSTRUMENTOS DA 
ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: O ESCREVER NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:TEIAS A SEREM REMOVIDAS
AUTOR(ES): MIRIAN GARFINKEL 
RESUMO: A escrita tem sido tema de estudo de pesquisadores preocupados com os caminhos ou descaminhos que ela 
vem apresentando, em especial quanto as dificuldades na formação de um público leitor e escrevente à medida que se alar-
gam as redes de saberes, geradas pela multiplicidade e interatividade dos meios de comunicação atuais. O presente trabalho 
que opta por dialogar com Adorno, Derrida, Foucault, Benjamin e Barthes faz uma reflexão sobre a comunicação escrita 
vinculada à oralidade e leitura, no cotidiano de um curso de pós graduação de uma faculdade particular situada na zona 
oeste do Rio de Janeiro. Questões focando facilidades e dificuldades no escrever serviram de parâmetro para reflexões e 
posteriores respostas dos alunos, que confirmaram sua práxis maior voltada para o falar com o aluno, na maior parte das 
vezes sob a forma de monólogo. Foram realizadas entrevistas escritas e encontros grupais com 28 alunos, em que 22 apon-
tam questões do tipo “tenho dificuldade em organizar pensamentos em palavras escritas“, seguidas de “ minhas idéias não 
passam da cabeça para o braço e do braço para a mão“. Os resultados apontam que o escrever, longe de ser um passo na 
construção do conhecimento dos professores, ainda apresenta entraves, fruto de uma pedagogia voltada para a oralidade, 
da utilização de livros-texto como apoio do dia a dia da aula e de um processo envolto em tantas teias que impede a apro-
priação da escritura como a possibilidade de criação e desenvolvimento de aptidões críticas indispensáveis para uma relação 
de parceria professor-aluno, capazes de responder aos desafios da complexidade dos dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITURA, ORALIDADE, APTIDõES CRÍTICAS 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 41

DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 11

TÍTULO: OS CONSUMOS DE ‘VISTOS’ CONCEDIDOS ÀS ATIVIDADES EM COTIDIANO ESCOLAR
AUTOR(ES): MITSI PINHEIRO DE LACERDA 
RESUMO: Neste trabalho, a avaliação foi tomada enquanto tema, delimitando-se uma prática não institucional 
como problema de pesquisa – os “vistos“ que os professores concedem aos estudantes após a realização de ati-
vidades. Estes “vistos“ perpassam de forma significativa as relações entre ensino/aprendizagem e família/escola, 
embora não se encontrem formalmente inseridos na rotina oficial da escola. A pesquisa foi desenvolvida através de 
documentação direta em uma escola da rede pública estadual de Minas Gerais, com a participação de professores, 
estudantes e suas famílias. Empregando as proposições de Certeau, foi observado que se trata de prática cotidiana 
cujo caráter é tácito e que aponta para a necessidade de se compreender as táticas dos consumidores, ou seja, como 
professores, famílias e alunos produzem algo no plano instituinte. Conferir “vistos“ às atividades escolares é uma 
prática recorrente em cotidiano escolar, e seu caráter instituinte e não regulado permite flexibilidade de concepções, 
usos e consumos. Associados à avaliação, disciplinarização dos corpos e motivação, os “vistos“ são consumidos de 
diferentes formas, segundo os interesses de cada um. A prática de se conceder “vistos“ às atividades escolares se 
mostrou como parte da dinâmica pedagógica, utilizada pela maioria dos professores e compreendida de diferentes 
formas por estudantes e suas famílias. A ambiguidade presente em suas afirmações ressaltou a inexistência de regras 
e o caráter não-institucional desta prática, levando os sujeitos a consumirem os “vistos“ segundo lógicas próprias. 
Estas lógicas dialogam com as estratégias docentes e as táticas discentes, tomadas como prática indiscutível sobre 
a qual há um silêncio convenientemente ajustado. O trabalho sinaliza a necessidade por se investigar movimentos 
instituintes em cotidiano escolar, se aproximando de práticas e narrativas ainda pouco conhecidas.
PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTOS INSTITUINTES, COTIDIANO ESCOLAR, AVALIAÇÃO 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS NO USO DO LIVRO DIDÁTICO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: CONTEÚDOS ESCOLARES E PRÁTICAS INTERACIONAIS 
AUTOR(ES): MÔNICA MARIA GADÊLHA DE SOUZA GASPAR 
RESUMO: Este texto tem como proposta de discussão a questão do uso do livro didático em sala de aula. O trabalho 
de investigação realizado teve por objetivo analisar as estratégias utilizadas pelas professoras dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental ao trabalhar os conteúdos escolares no livro didático nas aulas de Ciências. Procurou-se perceber as rela-
ções estabelecidas entre tais conteúdos e a cultura escolar de forma mais ampla, incluindo aspectos da história de vida 
dos alunos, que são frequentemente expressos e demandados na escola como algo importante para se construir práticas 
educativas interacionais. O corpus analisado foi composto pelos conteúdos trabalhados pela professora conforme seu 
planejamento de aula e através do uso do livro didático, em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública municipal, na cidade do Recife-PE. Para o registro dos dados, foi utilizado a técnica da videografia. A transcrição 
dos dados videografados considerou, na organização das estratégias da professora, a sequencialidade e a temporalidade da 
interação. Os dados analisados revelam que a professora utiliza estratégias interacionais, ao buscar estreitar as relações entre 
o livro didático, os conteúdos escolares e a história de vida de seus alunos, dando relevância ao que se deseja para uma 
aprendizagem significativa.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, INTERAÇÃO, CONTEÚDOS ESCOLARES 

TÍTULO: O PAPEL DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA. 
AUTOR(ES): MÔNICA VIEIRA SENKO 
RESUMO: O trabalho visa divulgar resultados parciais de uma pesquisa realizada sobre a aprendizagem da leitura e escrita 
em crianças da 5ª série da rede estadual de Ensino Fundamental de 8 anos. Baseia-se nos dados nacionais da Prova Brasil e 
IDEB e análise de textos de crianças que frequentam uma escola no interior do Paraná. Pretende demonstrar a importância 
do papel da mediação pedagógica do professor na aquisição da leitura e escrita, posteriormente apresentar soluções que 
visem à melhoria da aprendizagem. No geral foram necessárias aproximadamente oito aulas, desenvolveu-se a atividade 
contos, para cada encontro um tema, com modalidade diversificada no ato de redigir os textos. Por intermédio das ativi-
dades coletadas, foi possível observar dificuldades dos estudantes tanto para interpretar e consequentemente para escrever 
a narração. Com base na teoria investigada o pesquisador-universitário, em colaboração com o professor-regente, pode 
contribuir com mudanças significativas na aprendizagem dos alunos. Utiliza-se de referencial a Teoria Histórico Cultural 
e a metodologia da pesquisa-ação. Defende a idéia de que a aquisição dos conceitos científicos pela criança não se dá de 
forma natural e espontânea: necessita que a aprendizagem seja corretamente organizada pelo professor para que ocorra o 
desenvolvimento. Por meio desta pesquisa, o intuito é contribuir com a formação dos professores de Língua Portuguesa 
para um enriquecimento da práxis pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA , ESCRITA, MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

TÍTULO: O PROFESSOR PODE SER CONSIDERADO UM LÍDER?
AUTOR(ES): MURILO CHALES PEREIRA 
RESUMO: A presente pesquisa bibliográfica ocorreu no ano de 2008 com o intuito de elaborar um Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC), para a licenciatura em Química, vislumbrando compreender a existência de uma possível relação entre 
as necessidades impostas ao professor – conhecer as novas tecnologias de comunicação, a realidade social dos educandos, 
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construir um relacionamento interpessoal capaz de favorecer a aprendizagem dos conteúdos de sua disciplina, entre outros 
atributos distantes do conhecimento específico de sua disciplina – e aquelas existentes no âmbito empresarial. Para tanto, 
foi feita a leitura de autores que descrevem o profissional professor no intuito de encontrar características que possam dar 
indícios de como os educadores exercem sua função. Na tentativa de verificar uma aproximação do profissional professor 
com o gestor empresarial, a sequência do trabalho enveredou-se na busca de autores que se debruçassem sobre a temática 
da liderança empresarial tentando compreender como os profissionais da gestão empresarial exercem sua função. No 
término das leituras, que foram feitas de maneira crítica e com a intencionalidade de comparar as argumentações referentes 
a dois campos distintos de pesquisa (educacional e empresarial), foi possível encontrar algumas características que possam 
ser consideradas correlatas dessas duas áreas de atuação: a necessidade de ambos os profissionais terem a incumbência de 
orientar seus alunos/liderados, a conquista da confiança dos alunos/liderados que eles se relacionam diariamente, a acei-
tação pelo grupo dos quais esses fazem parte, conseguir compartilhar/transmitir os saberes aos integrantes de seu grupo, 
entre outras características.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, RELAÇÃO INTERPESSOAL, LIDERANÇA 

TÍTULO: RELAÇõES ENTRE LEITURA E O DISCURSO CIENTÍFICO: ALGUMAS CONDIÇõES DE 
PRODUÇÃO DO IMAGINÁRIO E DISCURSOS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
AUTOR(ES): NARJARA ZIMMERMANN 
RESUMO: Entendendo que o professor tem papel fundamental na mediação da leitura pelos estudantes e na 
formação do leitor de ciência, e que essa mediação se relaciona com seus imaginários de leitura. Este trabalho 
teve como objetivo principal compreender alguns aspectos das condições de produção do imaginário de quatro 
professores de diferentes disciplinas do ensino médio (Química, Geografia, Língua Portuguesa e Biologia) de 
uma mesma escola pública sobre leitura na relação com o discurso científico. Baseados em aportes da Análise de 
Discurso de origem francesa, analisamos os sentidos sobre leitura produzidos por esses professores em entrevistas 
semiestruturadas, considerando que esses sentidos foram produzidos em determinadas condições de produção 
que englobam o contexto imediato, os sujeitos e a situação, e o contexto sociohistórico, ideológico. Por meio das 
análises observamos que o imaginário desses professores está relacionado a aspectos pessoais da história de vida 
e formação inicial e continuada, bem como a aspectos da dinâmica de trabalho e interações nessa escola. Todos 
os professores apontaram a importância da leitura nas suas disciplinas, utilizando diferentes fontes de leitura, 
incluindo o texto didático, e inserindo os textos em diferentes situações de leitura em sala, nas quais consideram 
os alunos como produtores de sentido. No entanto, em seus discursos, ocorrem distinções entre a leitura em por-
tuguês e nas outras disciplinas. Esse imaginário parece se relacionar à previsibilidade da leitura de textos científicos 
que se estabelece pela relação com a história, pela constituição e legitimação da univocidade do discurso científico. 
De modo geral, os resultados apontam que os discursos sobre leitura dos professores se relacionam a sentidos 
encontrados na pesquisa em ensino de ciências, em documentos oficiais, como os PCN. Além disso, discursos que 
chegam à escola, por meio de dois cursos de formação continuada desenvolvidos por esses professores, também 
aparecem relacionados com os sentidos produzidos sobre leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DISCURSO CIENTÍFICO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 42

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: AUTO-NARRATIVAS COMO CONSTITUIÇÃO DE SI
AUTOR(ES): NIZE MARIA CAMPOS PELLANDA, BEATRIZ ROCHA ARAUJO 
RESUMO: AUTO-NARRATIVAS COMO CONSTITUIÇÃO DE SI Partindo de um quadro teórico sustentado 
pelo princípio da auto-organização que emerge na II cibernética desenvolvemos um projeto de pesquisa comple-
xo. Em meados do século passado emerge um novo paradigma que tem sido chamado de complexo devido a abor-
dagem da realidade de modo a não separar as diferentes dimensões do humano em contraposição à simplificação 
do paradigma cartesiano baseado na fragmentação generalizada dessas dimensões. O referido paradigma surgiu 
principalmente devido ao movimento cibernético que empreende, pela primeira vez, o estudo científico da mente 
e da cognição, objeto esse deixado até então para especulações filosóficas. O desdobramento desse movimento, 
conhecido como II cibernética trouxe a revolução da inclusão do observador no objeto observado. Ora, isso muda 
tudo sobre o que pensávamos sobre conhecimento. O eixo desloca-se então, do conhecimento como representa-
ção para o conhecimento como invenção. O que nosso grupo se propõe é investigar as questões de construção do 
conhecimento na perspectiva da inseparabilidade sujeito/objeto e da não representação da realidade. Para realizar 
esse trabalho usamos uma metodologia complexa na qual o pesquisador se auto-experimenta o tempo todo pen-
sando sobre seu próprio processo de aprendizagem e como se transforma subjetivamente nesse percurso. Uma 
das atividades mais importantes desse projeto são as escritas de si. Cada um faz sua auto-narrativa, lê e discute 
com os colegas pesquisadores no grupo. A auto-narrativa leva a uma complexificação de si. Essa atividade é se-
guida de uma etapa de leitura da mesma para os colegas o que leva o autor a realizar uma metacognição com uma 
consequente reorganização de si a partir das perturbações nas conversações no grupo. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITAS DE SI, COMPLEXIFICAÇÃO, AUTO-ORGANIZAÇÃO 



Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente

608 609

TÍTULO: OFICINAS DE LEITURA. PROFESSORES LEITORES?
AUTOR(ES): NOEMI BIANCHINI 
RESUMO: O tema Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente nos remete à discussão sobre saberes 
e hábitos necessários aos professores para garantirem a prática da leitura em suas salas de aula. O estudo ora proposto 
constitui parte de dissertação de mestrado defendida em 2005 no programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da 
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da UNESP, e pretende contribuir com essa reflexão. A pesquisa que teve 
como referencial teórico a Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu apresentou-se como uma contribuição sociológica 
para o entendimento de como se constituía a formação de professoras que no momento da pesquisa atuavam na Educa-
ção Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental em municípios da região oeste do estado de São Paulo. Os dados 
empíricos foram coletados em 2003 e constituíam-se de 410 questionários estruturados, 12 entrevistas semi-estruturadas 
e análise documental de 160 cadernos de professoras. O conceito de capital cultural proposto por Bourdieu, tomado 
como fundamental para o estudo, proporcionou o foco do olhar na construção dos questionários e entrevistas e durante 
as análises dos dados. O recorte proposto para esta apresentação traz para discussão alguns depoimentos das professoras 
sobre ausências de acesso à práticas de leitura só reconhecidos durante as Oficinas de Leitura (OLÉS) ministradas durante 
o Curso Normal Superior. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAPITAL CULTURAL, ACESSO À LEITURA 

TÍTULO: “AS PROFESSORAS DO ENSINO MÉDIO E SUAS CONCEPÇõES ACERCA DO ENSINO DA 
LÍNGUA MATERNA“.
AUTOR(ES): NOEMI LENZ, VERÔNICA CARDOSO AUSTRIA 
RESUMO: O trabalho aqui proposto constitui-se de um desdobramento da pesquisa “Aprendizagem docente no ensino 
superior: construções e tessituras da professoralidade”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Formação de Professores e 
Práticas Educativas – GPFOPE, o qual tematiza a formação do professor da educação básica e superior. Considerando a 
acuidade de se pensar acerca dessa formação continuada dos professores, este estudo enfoca o processo de reflexão sobre 
a docência no ensino da Língua Materna, no qual objetivamos compreender as concepções teóricas explicitadas por profes-
soras do Ensino Médio e reconhecer as concepções que permeiam a organização do trabalho pedagógico e sua repercussão 
na gestão da ação pedagógica. Desenvolvemos esta investigação de cunho qualitativo, a partir de uma abordagem narrativa 
sociocultural, pois o professor, ao falar de sua prática, à medida que narra também significa seu dizer ao se colocar como 
um sujeito em determinado tempo histórico, busca auxílio da memória e do seu espaço de atuação profissional e por 
meio de entrevistas semi-estruturadas, com as quais pudemos evidenciar as vozes/ditos das professoras, além do exame 
do Projeto Político Pedagógico. Três professoras de uma escola do sistema público estadual, localizada na cidade de Santa 
Maria foram sujeitos-colaboradoras. Com a finalidade de sistematizar a análise e a partir das recorrências narrativas foram 
construídas as seguintes categorias: Concepção cristalizada, Concepção contraditória e Concepção em construção. A partir 
das mesmas e em consonância com referencial teórico desenvolvido, evidenciou-se que o ensino da Língua Materna, nesse 
contexto específico, é visto de forma idealizada, porque seus referenciais permanecem no plano discursivo, como também 
não há garantias de que a reflexão na ação apresenta-se nas falas/vozes das professoras encontra-se efetivada nas práticas 
de ensino, situação esta evidenciada em suas próprias narrativas.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DA LÍNGUA MATERNA, CONCEPÇõES TEÓRICAS, PROFESSORAS 

TÍTULO: LEITURA, TEORIA, PRÁTICA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: COMPONENTES 
IMPORTANTES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE EJA I- FUMEC- 
CAMPINAS/SP.
AUTOR(ES): NOÊMIA DE CARVALHO GARRIDO, DENISE TRAVASSOS MARQUES, RUTE DE 
CARVALHO ANGELINI 
RESUMO: Esta comunicação pretende contextualizar as ações que o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Social 
e Ação Comunitária - GEPESAC propõem na tarefa de intervenções pedagógicas em salas de aula de EJA I da FUMEC 
em Campinas. O trabalho de formação continuada com professores tem como intencionalidade integrar teoria relacionada 
à educação social, à práxis educativa de modo geral e especificamente na Educação de Jovens e Adultos tendo como es-
tratégia de intervenção a ação comunitária e tem como objetivo buscar nos estudos: teoria, reflexão, troca de experiências, 
subsídios às práticas do cotidiano escolar e transcrição do conhecimento através de produções sistematizadas. A Educação 
de Jovens e Adultos na FUMEC, desde a sua criação, é entendida como Educação Comunitária. Discutimos e defendemos, 
em nosso trabalho, reivindicações sociais e o despertar de possibilidades em busca do direito e da cidadania. Insistimos na 
defesa de uma educação social voltada à classe desfavorecida ou excluída dos privilégios sociais e incluímos nela o despertar 
dos sonhos chegando-se à conclusão de que a educação social comunitária é uma utopia desejada. Então acreditamos que, 
ao analisar os problemas existenciais, a imaginação nos permite transver o mundo e procuramos ir em busca de superação 
e tomadas de decisões.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, COMUNIDADE, FORMAÇÃO 

TÍTULO: AS REVISTAS PEDAGÓGICAS E O IMAGINÁRIO DO PROFESSOR
AUTOR(ES): OLINDA DE CÁSSIA GARCIA SANDO, MÁRCIA APARECIDA AMADOR MASCIA 
RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar discursivamente editoriais selecionados da “Pátio – revista pedagógica”. 
Nossa pesquisa tem como referenciais teóricos os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, que 
compreende o discurso como o entremeio entre “a estrutura e o acontecimento” (Pêcheux,1990) e o sujeito como aquele 
que dá sentido às palavras e adquire sentido por meio delas. Também nos apoiamos em conceitos propagados por Hall e 
Bauman ligados à perspectiva sócio-cultural e na concepção de sujeito de Foucault. A análise aponta para uma construção 
discursiva de um sujeito professor imaginado pela revista como desejoso por atualização e por modelos prontos e eficazes 
já que a Pátio se mostra bastante acessível quanto à apresentação de seu conteúdo e como sendo a fonte desses modelos 
tão procurados pelo professor. Contudo, a materialidade deixa resvalar um paradoxo interno aos editoriais: se, por um lado, 
a revista se apresenta como um espaço para a multiplicidade de teorias, por outro, vem à tona o desejo por oferecer bons 
modelos. E quais bons modelos seriam esses? Aqueles oriundos da Pedagogia Crítica, pedagogia esta que se encontra ainda 
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no imaginário dos profissionais da educação. O trabalho não tem a intenção de tecer críticas levianas a nenhuma tendência 
educacional, mas de se constituir como um espaço que possa trazer à tona concepções e conceitos presentes no imaginário 
educacional e questionar professores para o perigo da leitura ingênua de revistas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, IMAGINÁRIO, REVISTA PEDAGÓGICA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 43

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 01

TÍTULO: ANÁLISE DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA “DIVINA COMÉDIA” DE DANTE 
ALIGHIERI 
AUTOR(ES): OSMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Este estudo, em nível de Iniciação Científica, é uma análise de A Divina Comédia de Dante Alighieri (1265-
1321). Essa obra é considerada pelos estudiosos da literatura e da história como sendo a fundadora da literatura e da língua 
italiana, o mais completo compêndio sobre a civilização ocidental na Baixa Idade Média, escrita entre 1310 e 1321. Nela, 
Dante coloca a si próprio como personagem em uma peregrinação através do Inferno e do Purgatório, conduzido pelo 
poeta Virgílio e através do Céu pela bela Beatriz. Na medida em que vai conhecendo os recintos mais profundos de cada 
um desses locais, Dante encontra vários personagens históricos reais e imaginários que são classificados pelo autor em cada 
um desses locais, de acordo com os respectivos méritos ou pecados de cada um. Nossa intenção é conhecer melhor a civi-
lização do período Medieval e proporcionar uma reflexão no campo da educação de nossa época. Nessa análise, amparada 
por alguns estudiosos do período e do próprio autor, estudamos os valores morais destacados em sua obra, assim como os 
maus hábitos e comportamentos condenados por Dante. Por meio dessa análise poderemos refletir sobre tais aspectos em 
nossa época, associando-os à atividade dos profissionais da área da educação, visando melhorias em seu processo pedagógi-
co, porque isso resultará, a nosso ver, em formar melhor homens e cidadãos para a sociedade, ou seja, sujeitos responsáveis, 
possuidores de valores morais e éticos. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTORIA DA EDUCACAO MEDIEVAL, DANTE, TRANSFORMACAO SOCIAL 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E SUAS 
IMPLICAÇõES DIALÓGICAS PARA AS SUBJETIVIDADES SOCIAIS 
AUTOR(ES): OSMUNDO ROCHA CLAUDINO 
RESUMO: Este artigo tem por finalidade caracterizar o processo de produção do conhecimento científico, comportando 
seus fenômenos, princípios, leis, modelos, leituras, linguagens, seus métodos de experimentação e investigação, suas tecno-
logias, além de suas relações com outras áreas do conhecimento que, estruturados nas concepções mais representativas da 
Ciência, tendem a gerar implicações dialógicas para a compreensão das subjetividades sociais no contexto escolar como um 
todo. No campo das Ciências das Ciências Naturais, sobremodo, tais implicações se interpõem à transação de saberes, em 
função da supervalorização de parâmetros conceituais arraigados na cultura cartesiano-acadêmica que, todavia, vem sendo 
reorganizados por demandas decorrentes das interações cognitivas, sociais, culturais, educacionais, políticas, econômicas e 
tecnológicas, reorientado fluxos de saberes para os quais o modelo de escola - amparado na dicotomia das aprendizagens 
científica e social - cada vez menos representa um espaço aglutinador e, portanto, produtor de conhecimento significativo. 
O estudo propõe a contextualização como pressuposto indispensável à construção de uma alternativa de alfabetização 
científica que ultrapasse a condição meramente descritiva da realidade, recolocando como princípio básico as interações 
ecossistêmicas, essenciais às intervenções e transformações das estruturas biossociais ‘dadas’, tornando-a de um lado capaz 
de corresponder às necessidades do sujeito escolar, de outro contribuindo para uma educação de base inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO CIENTÍFICO , SUJEITO ESCOLAR , ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA. 

TÍTULO: MULTICULTURALISMO: PESQUISA ACADÊMICA E PRÁTICA PEDAGÓGICA
AUTOR(ES): PAMELA VICENTINI FAETI, GEIVA CAROLINA CALSA, GILMAR ALVES 
MONTAGNOLI 
RESUMO: Atualmente o multiculturalismo se apresenta como uma tendência educacional que busca responder a ques-
tões e necessidades referentes à incorporação da diversidade cultural e o desafio a preconceitos em diversos campos da vida 
social, incluindo a instituição escolar. No campo do currículo, pretende verificar em que medida o discurso hegemônico 
constrói imagens estereotipadas do negro, da mulher, do deficiente físico, dos grupos portadores de culturas, religiões 
e linguagens diferentes das predominantes. Tendo em vista a importância da compreensão deste tema por parte dos 
educadores, buscamos investigar a presença da teoria multicultural em trabalhos de pesquisa da área da educação e entre 
professores atuantes. Com a palavra-chave multiculturalismo foram encontradas 17 dissertações e teses realizadas nos 
últimos dez anos em instituições públicas federais, estaduais e privadas pertencentes às regiões sudeste, sul e nordeste. Os 
conceitos de multiculturalismo mais utilizados por estes trabalhos referem-se aos de Peter McLaren. Neste caso, o conte-
údo apresentado contempla, sobretudo, a classificação que o autor realiza sobre os tipos de multiculturalismo existentes 
até o momento e o enfoque que propõe como alternativa aos demais. Assim, são apresentados os conceitos de Multicul-
turalismo Conservador, Humanista Liberal, Liberal de esquerda, Crítico e de Resistência. Em contraposição, as entrevistas 
realizadas com professores em atuação mostram que a teoria multicultural é ainda bastante distante tanto de suas leituras 
quanto de sua prática de sala de aula. Isso apesar da existência de políticas educacionais voltadas à inclusão, ao atendimento 
das necessidades especiais e de documentos oficiais como os PCNs que preconizam a inserção dessa vertente pedagógica 
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nas instituições escolares. Concluímos que a não presença da teoria do Multiculturalismo (nos conteúdos, nas estratégias 
de ensino, de aprendizagem e de avaliação) contribuem para a manutenção das culturas denominadas hegemônicas nos 
currículos escolares. Assim, continuam silenciadas, estereotipadas ou deformadas as culturas dos grupos sociais minoritá-
rios e/ou marginalizados.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, MULTICULTURALISMO, ENSINO-APRENDIZAGEM 

TÍTULO: REPRESENTAÇõES SOCIAIS DO SER PROFESSOR: PRIMEIRAS APROXIMAÇõES 
AUTOR(ES): PATRICIA IRENE DOS SANTOS, LAEDA BEZERRA MACHADO 
RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento no curso de Pós-Graduação em Educação da 
UFPE intitulada “Representações Sociais do Ser Professor: um olhar sobre a profissão“. O estudo analisa as representações 
sociais do “ser docente“ entre os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Município de Jaboatão dos Gua-
rarapes - PE e suas implicações para o exercício da profissão. O referencial orientador da investigação é a Teoria das Repre-
sentações Sociais. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa da qual participaram 40 professores. Utilizamos como 
procedimentos de coleta entrevistas semi-estruturadas e narrativas. A Análise de Conteúdo orienta a interpretação dos 
dados. Os resultados, ainda que preliminares, apontam o “ser professor“ centrado nos aspectos: trato direto com os alunos 
reconhecimento, respeito, valorização profissional e melhores condições salariais. Essas primeiras aproximações com os 
dados nos dão indícios do campo representacional do ser professor. Um campo complexo permeado por diferentes ele-
mentos de suas subjetividades, reações e expectativas dos outros para com o seu trabalho. Este primeiro ensaio de análise 
deverá ser ainda maturado e ampliado em estudos de maior fôlego, capazes de aprofundarem com maior rigor os resultados 
aqui apresentados focalizando melhor essas representações sociais do “ser docente“ e suas implicações práticas.
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES SOCIAIS, PROFISSÃO, PROFESSOR 

TÍTULO: O ORIENTADOR PEDAGÓGICO E A RESPONSABILIDADE PELA FORMAÇÃO 
DOCENTE
AUTOR(ES): PATRICIA REGINA INFANGER CAMPOS 
RESUMO: Esta comunicação baseia-se no trabalho pedagógico desenvolvido na EMEF “Júlio de Mesquita Filho“, de 
Campinas, na qual ocupo o lugar de orientadora pedagógica desde 2002, e que também é locus da pesquisa de mestrado que 
realizo da Faculdade de Educação da UNICAMP. Desde que assumi minhas funções, observei que a definição dos tempos 
e espaços escolares era constituída somente em meio às urgências desencadeadas pelas necessidades diárias do cotidiano 
escolar e das demandas externas. Situação que, além de gerar isolamentos entre os próprios docentes, contribuía para uma 
descontinuidade no trabalho pedagógico. Partindo do pressuposto de que aprendizagem acontece através da interação e da 
troca de experiências, e passando a encarar o cotidiano escolar por meio de suas potencialidades, uma outra organização 
dos tempos e espaços escolares foi tomando o lugar da estrutura escolar da urgência. A intencionalidade pedagógica na 
definição dos rumos da escola com vistas ao trabalho coletivo e à valorização dos saberes docentes produzidos por meio 
de experiências pessoais e profissionais modificou a organização da escola. As reuniões semanais de Trabalho Docente 
Coletivo desencadearam muitas leituras, trocas de informações e de saberes. Esse trabalho de formação centrada na escola e 
pautado no trabalho docente coletivo tem gerado mudanças: as reuniões semanais de Trabalho Docente têm como objetivo 
a discussão do cotidiano com vistas à formação profissional; as reuniões de conselho de classe têm a finalidade de analisar 
os percursos de aprendizagem de cada aluno e possibilitar sua continuidade. Em sala de aula, os professores se voltam para 
o desenvolvimento de atividades que sejam desafiadoras e possíveis para cada um dos alunos. Tentamos olhar para o que 
cada aluno sabe e precisa saber para continuar avançando em seus processos de aprendizagens. Enfim, uma outra escola, 
organizada por meio do trabalho coletivo e da formação centrada na escola.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, COTIDIANO ESCOLAR, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 44

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: AS VOZES SOCAIS NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES PROFISSIONAIS DE 
PROFESSORES: UM OLHAR SITUADO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO
AUTOR(ES): PAULA BARACAT DE GRANDE 
RESUMO: Neste trabalho, analiso o processo de construção de identidades profissionais de professores em curso 
de formação continuada com base em suas filiações teóricas. Tenho por objetivo entender/explicar como a iden-
tidade profissional de professores em formação continuada é construída na intersecção de diferentes vozes sociais 
que emergem nos discursos que circulam nesse espaço de formação. Este trabalho é um recorte de minha pesquisa 
de mestrado, que está em andamento, orientada pela Profa. Dra. Angela Kleiman e financiada pela FAPESP, a qual 
se apoia na perspectiva sócio-cultural dos Estudos do Letramento (STREET, 1983; GEE, 2000; KLEIMAN, 1995, 
2001), assumida pelo grupo Letramento do Professor, ao qual pertenço. Tal abordagem considera o letramento 
situado do professor, ou seja, entende que as práticas de leitura e escrita só fazem sentido se estudadas no contexto 
de sua situação, ou seja, levando-se em conta todos os elementos do cenário que compõem a situação comunicativa 
de leitura ou produção escrita, objeto da pesquisa (KLEIMAN e BORGES DA SILVA, 2008). Parto do pressuposto 
de que as práticas de letramento na formação acadêmica, seja inicial ou continuada, envolvem processos de cons-
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trução identitária. A origem da pesquisa vem de minha participação, como pesquisadora, em cursos de formação 
continuada, em que diferentes saberes dos professores e conceitos que os informam, de fontes variadas, surgem, 
embatem-se, complementam-se, interpenetram-se, hibridizam-se. As análises, de enfoque discursivo, têm como um 
de seus propósitos repensar as práticas dos formadores de professores em função das discussões sobre a construção 
de identidades profissionais dos professores. O corpus da pesquisa, de caráter qualitativo interpretativista, engloba 
dados gerados em observação participante em um curso de formação continuada e entrevistas realizadas com pro-
fessores participantes do curso. A análise a ser apresentada tem por base a concepção dialógica e social de linguagem 
do Círculo de Bakhtin. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA, FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, 
LETRAMENTO SITUADO 

TÍTULO: A EXPRESSÃO CORPORAL E A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PRIMEIRO CICLO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR(ES): PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA 
RESUMO: Trata-se de um trabalho que busca discutir a expressão corporal como um dos elementos constitutivos de uma 
das formas de contar histórias e seu desenvolvimento em oficinas e cursos com curta duração ministrados aos professores da 
Educação Infantil e do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Por meio de dinâmicas em grupo que englobam a expressão 
corporal (CAFÉ, 2005), leituras de textos e reflexões acerca da importância do ato de contar histórias na escola, o Grupo 
Manauê – Contadores de Histórias, do qual a autora faz parte desde 1998, buscou sensibilizar os docentes visando estimular a 
prática cotidiana do contar histórias aos alunos. Ao longo de 2008, durante a observação de duas oficinas de quatro horas que 
envolveram professores de duas EMEIS e de dois cursos de curta duração, de dezesseis horas cada, os quais atenderam profes-
sores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e comunidade em geral, foi possível notar que ao contar histórias, valendo-se 
de expressões corporais, o público-ouvinte torna-se mais atento e participativo durante a narrativa. Foi percebido também 
que houve um interesse maior por parte do público (professores em sua maioria) em conhecer a obra contada estimulando 
o contato com os livros utilizados pelo contador de histórias. Diante disso, é possível pensar que o ouvir e contar histórias de 
forma prazerosa e lúdica ressaltando as entonações, gestos e pausas que o conto oferece em suas entrelinhas pode se constituir 
um caminho fecundo na formação de leitores e na prática pedagógica dos professore(a)s. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, EXPRESSÃO 
CORPORAL 

TÍTULO: EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CLASSE ESPECIAL
AUTOR(ES): PAULA EDICLÉIA FRANÇA BACARO 
RESUMO: É indispensável a presença do computador em nossa sociedade e as influências diversas que exerce. Pesquisas 
têm demonstrado que o computador contribui no processo de ensino e de aprendizagem. Porém, o desafio do uso da 
informática educativa inclui vários fatores que influenciam seu uso: a implantação do computador nas escolas, a implemen-
tação de atividades e mudanças na prática pedagógica do professor. A dificuldade de seu uso não está apenas na falta de 
equipamentos nas escolas, há escolas que possuem equipamentos e não os utilizam corretamente por realizarem pesquisas 
de conteúdos sem discussões posteriores ou apenas para digitação de textos. Os alunos necessitam de desafios para se 
desenvolverem; é preciso que o professor compreenda a importância da formação no uso do computador para o desen-
volvimento de seus alunos, além disso, o aluno que apresenta necessidades educacionais especiais exige prática pedagógica 
e metodologia diferenciada. Assim, foi organizada uma oficina de formação com a proposta de desenvolver estudo teórico 
e prático em ambiente informatizado envolvendo as professoras em situações de aprendizagem. Esta comunicação tem 
como objetivo apresentar a análise das ações desenvolvidas pelas professoras na oficina de formação e das atividades com 
seus alunos nos laboratórios de informática nas escolas onde atuavam. Os resultados mostraram a falta de conhecimento 
do professor e sua insegurança no uso do computador e as evidências enfatizam a necessidade da formação do professor 
estar vinculada à teoria e prática pedagógica. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TÍTULO: APRENDIZAGEM DA ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E CONSTRUÇÃO 
DE SABERES DOCENTES
AUTOR(ES): PAULA GAIDA WINCH 
RESUMO: Na história dos Cursos de Licenciatura (CL), observamos diversos estudos (PIMENTA, 2002; LEITE, 
2006; LIMA, 2004, etc...) sobre o Estágio Curricular (EC) nesses cursos, com enfoque na sua organização, seu 
papel na formação da identidade profissional do futuro professor e suas possibilidades de auxiliar na articulação 
entre teoria e prática. Normativas legais para formação de professores, principalmente, Resoluções CNE/CP 01 
e 02/2002, também enfatizam a importância do EC. Entretanto, levantamentos sobre temáticas recorrentes em 
pesquisas educacionais (BREZINSKI e GARRIDO, 2001; RAMALHO et al, 2002), apontam um número reduzido 
de pesquisas sobre o professor formador, incluindo o responsável pelo EC nos CL, o orientador. Assim, visamos, 
neste trabalho, aprofundar conhecimentos sobre o profissional orientador, em especial, sobre saberes docentes ne-
cessários para desenvolver a atividade de orientação e formas possíveis de aprendizagem desses saberes. Para isso, 
entrevistamos, mediante um roteiro estruturado, orientadores de 13 CL da Universidade Federal de Santa Maria. Dos 
29 orientadores, entrevistamos 22 deles até o momento. Neste trabalho, utilizamos as informações obtidas em 16 
entrevistas, as já transcritas e analisadas. Percebemos, nas falas desses profissionais, que há uma pluralidade de formas 
de aprendizagem da orientação: auto-formação (01); interação com Escolas de Educação Básica (03); interação com 
alunos estagiários (03); Interação entre os próprios orientadores (02); experiências vivenciadas durante atividade de 
orientação (07). Chamou-nos a atenção, o fato de a interação entre orientadores ser pouco mencionada como auxiliar 
na aprendizagem dessa atividade, visto a importância da socialização para a construção de saberes profissionais. 
(BERGER; LUCKMANN, 1985). De modo geral, entre os diversos saberes docentes, notamos maior valorização 
do saber experiencial (GAUTHIER et al, 1998), sendo a experiência, em alguns relatos, apontada como único ele-
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mento capaz de proporcionar o conhecimento necessário para desenvolver essa atividade. Portanto, o conhecimento 
necessário para orientar estagiários parecer ser construído com base na experimentação de procedimentos e suas 
consequentes reformulações.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES ORIENTADORES, ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR, SABERES 
DOCENTES 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E FORMAÇÃO DOCENTE: AS CONTRADIÇõES DA 
FORMAÇÃO EM SERVIÇO
AUTOR(ES): PAULA SANTOS DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho reflete acerca da importância da Alfabetizção e do Letramento na formação de sujeitos para uma 
sociedade menos desigual e procura mostrar que tais conceitos vêm sendo modificados no decorrer da história da Escola 
Pública brasileira. O texto busca discutir qual o lugar do letramento na escola pública e quais as expectativas com relação à 
leitura e escrita dos sujeitos provenientes de meios pouco letrados onde a exclusão social e o fracasso escolar marcam a his-
tória desses indivíduos. Propõe a reflexão e investigação do trinômio pobreza-diferença-deficiência, que se fazem presentes 
nas escolas da periferia urbana e como os professores lidam com tais conceitos que apresentam-se entrelaçados em seu 
cotidiano de sala de aula, tendo por base de discussão a perspectiva da Educação Inclusiva que busca através da tolerância, 
a convivência entre as diferenças. O trabalho ainda propõe a investigação de como tem sido encaminhado a Formação 
em Serviço dos professores da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, garantido em calendário escolar, esfecificamente, 
da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, que atende as crianças das escolas consideradas em área de risco, visto que foi 
constatado uma maior concentração de alunos considerados analfabetos funcionais na recente avaliação efetuada pela nova 
gestão da Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO, EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 45

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 02

TÍTULO: O “MEMORIAL DE LEITURA” E O “DIÁRIO DE LEITURA” COMO GÊNEROS 
FORMADORES 
AUTOR(ES): PRISCILA MONTEIRO CORRÊA 
RESUMO: Este trabalho é decorrente da dissertação “O letramento acadêmico de professores dos primeiros anos do en-
sino fundamental: a didática da língua em um curso de formação inicial docente” e tem por objeto o letramento acadêmico 
de alunas do curso de Pedagogia de uma universidade pública do Rio de Janeiro. Sua inspiração surgiu de uma atividade 
desenvolvida na disciplina “Didática da Língua Portuguesa“, que consistiu na proposta de elaboração de dois textos: o pri-
meiro, intitulado “Memorial de leitura”, no qual os alunos deveriam relatar suas experiências de leitura ao longo de sua vida, 
e o segundo, “diário de leitura literária infantil”, e deveria ser um relatório daquilo que os alunos viram, leram, descobriram, 
conheceram e pensaram a partir dos livros lidos, durante a exploração do acervo de literatura infantil, da sala de leitura da 
Faculdade de Educação. O objetivo foi sobrepor as reflexões decorrentes da análise respectiva das duas produções escritas, 
perguntando-nos: Quais os aspectos de suas trajetórias de leitores os alunos destacam como mais relevantes? A leitura 
que fazem dos livros de literatura infantil já revela alguma capacidade deles se tornarem professores? De que forma suas 
memórias de leitura se refletem nas leituras atuais dos livros de literatura infantil? Nossa hipótese, baseada em constatações 
empíricas de pesquisas anteriores (Corrêa, 2009) e, em leituras de Anne-Marie Chartier (2007), é a de que os futuros pro-
fessores, em formação inicial, reproduzem aquilo que viveram em sua experiência escolar, ou seja, repetem o que tiveram 
como aluno, deixando de fazer o que aprendem como professor. A identidade de futuros professores, que se encontra em 
pleno momento de constituição, pode ser revelada por sua escrita e leitura, efetuadas na universidade (Andrade 2004, 2009). 
Os estudantes são, neste momento, sujeitos inseridos em práticas de letramento universitário, participantes de uma didática 
da formação inicial que, assim, gestam sua profissionalização. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE, LEITURA, LITERATURA INAFANTIL 

TÍTULO: BRINCANDO NO PARAÍSO: UMA EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 
INSTITUINTES NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 
AUTOR(ES): RACHEL CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 
RESUMO: A comunicação tem como objetivo apresentar algumas reflexões construídas a partir da experiência vivenciada 
no projeto “Brincando no Paraíso“. Tal projeto elaborado num diálogo interdisciplinar entre as professoras-coordenadoras 
e as alunas das disciplinas Estágio Supervisionado I e Ciências naturais: Conteúdo e Método, no Curso de Pedagogia, da 
Faculdade de Formação de Professores da UERJ, reafirmou a fertilidade do movimento prática-teoria-prática na formação 
inicial de professores/as. Durante dois dias, estudantes dos cursos de Pedagogia e de Biologia ofereceram oficinas com uma 
perspectiva lúdica, cujas temáticas se articulavam às diferentes áreas do conhecimento - biologia, matemática ou diferentes 
linguagens: dança, contação de histórias, música etc - para as crianças ligadas à comunidade acadêmica, tanto do entorno 
da Faculdade, quanto os filhos/as de estudantes e professores/as. As oficinas tiveram como objetivo confrontar os conhe-
cimentos construídos pelos/as alunos/as no âmbito acadêmico, tanto do ponto de vista do conteúdo específico das áreas, 
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quanto do ponto de vista das práticas pedagógicas, com o olhar das crianças reconhecidas como sujeitos produtores de 
cultura. O movimento vivido por estudantes e professores/as possibilitou o exercício da reflexão coletiva sobre a prática, 
configurando-se como um espaço instituinte para a formação docente. Entrelaçando práticas de pesquisa e formação, o 
processo vivido nos possibilitou investir na construção de um olhar investigativo que desnaturaliza o já conhecido e exercita 
a curiosidade epistemológica (Freire, 1996), como base para a formação da professora-pesquisadora Alves e Garcia (2003), 
Prado & Cunha (2007) que ao interrogar a sua prática, constrói formas de compreensão da realidade que possam responder 
os complexos desafios que estão colocados para o magistério atual.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORA PESQUISADORA, PRÁTICAS DE PESQUISA E FORMAÇÃO, PRÁTICA-TEORIA-
PRÁTICA 

TÍTULO: LEITURAS LITERÁRIAS E EXPERIÊNCIAS COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES
AUTOR(ES): RACHEL CURTO MACHADO MOREIRA, ERINEU FOERSTE 
RESUMO: A pesquisa, de base qualitativa, analisa práticas com leituras literárias que reproduzem o modelo marcado 
pela racionalidade técnica, levantando questões acerca das potencialidades e dificuldades da leitura literária na escola, com 
ênfase em concepções de linguagem, língua, sujeito e leitura que as influenciam (BAKHTIN: 1990, 2000 e 2002); investiga 
dimensões teóricas e práticas do processo, discutindo a experiência estética com textos literários na biblioteca escolar e em 
outros espaços-tempos e busca soluções para ressignificar práticas não satisfatórias de leitura nos professores e nos saberes 
produzidos por eles em sua prática profissional. Traz o conceito de parceria colaborativa (FOERSTE e LÜDKE, 2003; 
FOERSTE, 2005). Relata e analisa uma experiência de parceria colaborativa entre uma escola da rede pública do município 
de Vila Velha-ES e a Universidade Federal do Espírito Santo, que ocorreu durante o desenvolvimento de um projeto de 
leitura, permitindo afirmar que esse tipo de parceria pode ser uma alternativa para a formação continuada de professores 
(NÓVOA, 1995). As investigações permitem aprofundar reflexões sobre o modelo de formação de professores, que não 
tem atendido às necessidades concretas do trabalho pedagógico na medida em que reforça ainda a compreensão da prática 
como espaço de aplicação dos conhecimentos, em cujo movimento professores da escola básica são considerados meros 
reprodutores de teorias pensadas exclusivamente pela academia. A pesquisa permite ainda afirmar que a parceria colabora-
tiva constituiu-se em uma maneira de acontecer a formação continuada de professores com discussões e debates sobre as 
experiências bem sucedidas ou não, com leitura literária, gerando momentos de reflexão sobre as mesmas e ressignificação 
das práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS, PARCERIA COLABORATIVA, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: A 
ESCOLÁSTICA, UM EXEMPLO
AUTOR(ES): RAFAEL HENRIQUE SANTIN 
RESUMO: Nesta comunicação, ressaltamos a necessidade da leitura das Questões tomasianas como um passo importante 
para uma formação docente mais consistente. Temos como objetivo apresentar algumas reflexões acerca da filosofia Esco-
lástica e seu método de ensino, desenvolvido no contexto do século XIII. Assim, destacamos a importância de seu estudo 
para a formação de professores na atualidade, ressaltando a relevância da disciplina de História da Educação nos cursos 
de formação docente. Para o desenvolvimento de nossas considerações, optamos pela metodologia da História Social, sob 
a qual procuramos observar nosso objeto considerando-o como parte da totalidade da sociedade do século XIII. Nossa 
fonte principal é a Questão 15, intitulada O consentimento, que é ato da vontade, comparado com aquilo que é para o fim, 
que compõe a parte I-II da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Essa Questão aborda o ato de consentir que significa 
o ato de atribuir sentido aos objetos e ações cotidianas. Esse processo implica o movimento que caracteriza o ensino e 
a aprendizagem para o desenvolvimento do intelecto e da vontade. A leitura que propomos auxiliará, a nosso ver, na 
compreensão da natureza humana, conhecimento essencial para quem almeja ensinar. Por fim, acreditamos que o estudo 
da filosofia cristã e do método que inspirou nos permite refletir sobre as práticas pedagógicas na contemporaneidade. Os 
medievais encontraram em sua forma própria de pensar o mundo e a sociedade uma maneira própria de ensinar e aprender. 
Cabe-nos colher o seu exemplo e pensar sobre o nosso modo particular de ensinar e aprender.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLÁSTICA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TÍTULO: PRODUZINDO CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO DOCENTE DO CURSO DE 
ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): RAPHAELA RAMOS DA SILVA 
RESUMO: Desenvolvido pelo 2° Programa Especial de Educação, que implantou escolas de horário integral (CIEPs) 
no Estado do Rio de Janeiro, o Curso de Atualização de Professores tinha como objetivo dar formação continuada, em 
serviço, para professores recém-formados em nível médio. O curso, com três módulos de 640 horas cada, era realizado nos 
próprios CIEPs e sua estruturação previa que os professores cumprissem 8 horas diárias orientadas: parte estudo e parte 
docência, ou seja, articulava teoria e prática. Ao participarem do projeto, os professores recebiam uma bolsa de estudos 
no valor de dois pisos salariais de professor efetivo inicial, para carga horária de 40 horas semanais; eram orientadas por 
profissional efetivo selecionado para o cargo. O material destinado aos participantes do Curso incluía a Revista Informação 
Pedagógica, publicada pela Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais; filmes que abordavam questões 
pedagógicas e culturais; guias metodológicos para o ensino da leitura e da escrita; além dos cadernos pedagógicos que 
organizavam as atividades do Curso de Atualização. Tanto o processo de seleção do Curso quanto o da avaliação eram cen-
trados na produção escrita, enfatizando a importância da leitura ao longo da formação. Em pesquisa intitulada Construção 
de Compromisso com a Educação Pública investigou-se o Curso de Atualização através da aplicação de questionários e da 
realização de grupos focais com professoras remanescentes do projeto. Nestes grupos observou-se discursos divergentes 
com relação à seleção e avaliação destas ex-bolsistas, como eram chamadas. Pretende-se neste trabalho, além de descrever 
o processo de seleção/avaliação, apresentar a fala das professoras sobre o tema em questão nos grupos focais realizados 
no município de São Gonçalo.
PALAVRAS-CHAVE: HORÁRIO INTEGRAL, FORMAÇÃO DOCENTE, AVALIAÇÃO 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 46

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: LEITURA: HABILIDADE QUE PODE CONCRETIZAR A IDENTIDADE DOCENTE
AUTOR(ES): RAQUEL LAZZARI LEITE BARBOSA, SÉRGIO FABIANO ANNIBAL 
RESUMO: O presente trabalho traz uma discussão a respeito do papel da leitura na construção da identidade docente. 
Nesse contexto, além de discutirmos o conceito de leitura e, também, do ato de ler, nos referimos às leituras pedagógicas 
como elemento fundamental na contribuição para a completude ou complementação da identidade docente e, sobretudo, 
para a desconstrução do tecnicismo determinado pela valorização quase única do conteúdo específico de áreas em detri-
mento do conteúdo pedagógico e, também, nos debruçamos sobre questões concernentes aos níveis de apropriação da 
leitura e debatemos um pouco a respeito dos efeitos que apropriações superficiais ou profundas podem causar na profissão 
docente. Ademais, discorremos acerca da função da linguagem na construção do pensamento e no enfrentamento dos 
desafios impostos pelas dinâmicas sociais dentro e fora do universo escolar. A metodologia que estamos ancorados para 
essa contribuição consiste em textos de Bakhtin (1995), Bourdieu (1998), Chartier (2002), Foucambert (1998), Patto (2004), 
Shaff  (1971), dentre outros. Dentre os resultados esperados, estão reflexões a respeito do desempenho da leitura na cons-
trução da identidade do professor, na sua profissão e de como esse conceito, aliado ao conteúdo pedagógico, acessado por 
leituras específicas, pode determinar o lugar do sujeito docente no interior do campo. Já a conclusão, assinala os possíveis 
efeitos positivos de uma compreensão eficaz da leitura e, principalmente, da leitura pedagógica, na identidade docente e na 
sua atuação no campo em prol da efetivação do conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE, LEITURA 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS ARTICULAÇõES EM UMA EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): REBECA CHIACCHIO AZEVEDO FERNANDES, ALDAY DE OLIVEIRA SOUZA , 
CAROLINA MESSORA BAGNOLO, JULIANA RINK, LINDOMAR DE OLIVEIRA UNTALER, MAÍNA 
BERTAGNA ROCHA 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo relatar uma experiência de um grupo de alunos da Pós-graduação, numa 
disciplina para os cursos de Licenciatura e de Pedagogia, da Faculdade de Educação da Unicamp. A disciplina intitulada 
“EP – 171 – Educação e Cidadania” foi estruturada em dois módulos, sendo que o primeiro - foco de análise do presente 
trabalho – articulou-se sob a forma de Oficinas de Produção em Educação Ambiental. As Oficinas tinham como objetivos 
principais: a) Resgatar as concepções prévias dos alunos a cerca da temática; b) Discutir as diferentes possibilidades de abor-
dar a questão ambiental sob a perspectiva interdisciplinar no ambiente escolar formal e não-formal; c) Estimular a reflexão 
de propostas para o desenvolvimento da Educação Ambiental; d) Recolher subsídios para futuros trabalhos relacionados 
à Educação Ambiental, tanto no campo de ensino, quanto no campo de pesquisa. O primeiro módulo foi organizado em 
cinco eixos temáticos: Interdisciplinaridade, Dimensão Social, Saúde, Currículo e Recursos Didáticos, totalizando 30 horas. 
Em todos os encontros, foram propostas atividades práticas com breve aporte teórico, nas quais os alunos foram estimu-
lados a trazer experiências e refletir sobre suas práticas enquanto alunos e/ou profissionais da Educação. De um modo 
geral, a experiência mostrou-se significativa para os participantes do processo, oportunizando reflexões sobre a temática 
ambiental, relevantes para a formação acadêmica e profissional dos envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OFICINAS DE PRODUÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: LINGUAGENS TEATRAIS, SIGNIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO DRAMÁTICA
AUTOR(ES): REGINA LÚCIA MESTI 
RESUMO: LINGUAGENS TEATRAIS, SIGNIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO DRAMÁTICA Regina Lúcia MESTI, Universidade 
Estadual de Maringá Pedro Carlos de Aquino OCHÔA, Universidade Estadual de Maringá RESUMO: A investigação a 
respeito das Práticas de Linguagens na Educação, desenvolvida como membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de 
Professores da Universidade Estadual de Maringá, engloba o estudo da complexidade das linguagens teatrais, significação e 
educação dramática. No projeto de iniciação científica, estudamos as funções históricas e sociais do teatro, os sentidos e formas 
teatrais nas culturas. O teatro, como arte, foi formalizado pelos gregos como espaço cênico organizado como demonstração 
de cultura e conhecimento (BERTHOLD, 2005). Os aspectos da semiologia do teatro, analisado na obra de GUINSBURG 
(1988), apresenta os signos de que se serve a arte teatral para o espetáculo, níveis diferentes do valor semiológico da palavra, a 
entonação, o ritmo, a rapidez e a intensidade das palavras, as categorias dos signos gestuais, o cenário, o figurino, a maquiagem, 
entre outras. Identificamos, na abordagem da educação dramática (COURTNEY, 2003), a base da educação criativa com os 
exercícios cênicos. A atividade teatral no desenvolvimento da capacidade de expressão e de comunicação como produção coletiva 
do conhecimento cultural e a apreciação estética. A sistematização dos estudos sobre as linguagens teatrais e a produção de 
sentido foi ampliada com a elaboração de um projeto de teatro como produção cultural e uma prática social histórica. A proposta 
é demarcada pelo envolvimento dos alunos na produção de projetos de arte cênica na escola. Essa investigação apresenta 
subsídios para a realização do teatro na escola e a criação de experiência cênica que requer as dimensões sensível e inteligível 
da educação dramática. Palavras-chave: Educação; Linguagens teatrais; Semiótica Discursiva 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, LINGUAGENS TEATRAIS, SEMIÓTICA DISCURSIVA 
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TÍTULO: CAPACIDADE DA MEMÓRIA OPERACIONAL E DIFERENÇAS DE READING SPAN EM 
CRIANÇAS NA COMPREENSÃO DA LEITURA 
AUTOR(ES): RITA CRISTINA GUILLÉN REVOLLEDO 
RESUMO: Uma das atividades cognitivas que os seres humanos praticamos muito no cotidiano é a linguagem simbólica, 
que envolve dois aspectos psicolinguísticos básicos, que são a compreensão e a produção de sinais linguísticos. Como é 
sabido, esses símbolos linguísticos contêm e transmitem mensagem significativas fornecidas pelos sujeitos que os utilizam. 
O presente estudo teve como propósito analisar a memória operacional como um componente cognitivo implicado na 
tarefa lexical e na diferenciação individual das habilidades na leitura. Os sujeitos do estudo foram 163 alunos de ensino fun-
damental, que frequentam escolas públicas e particulares. Com a finalidade de medir as diferenças individuais na capacidade 
da memória operacional verbal, elaboramos uma nova versão do teste de reading span, segundo as sugestões de Daneman e 
Carpenter (1980), adaptado para alunos de ensino fundamental, cuja validade instrumental foi verificada correlacionando-o 
com o Sub-teste de Número do WISC, na modalidade direta e invertida. Os resultados constataram uma correlação positi-
va significativa (rRHO = 0,47) entre a nova versão do teste reading span e o sub-teste de número do WISC, na modalidade 
invertida, o que demonstra que ambos os testes compreendem o componente processamento da memória operacional. 
Nesse sentido, esse teste estaria habilitado para estabelecer diferenças individuais na capacidade de leitura em sujeitos com 
as mesmas características do grupo pesquisado. Esta pesquisa é um trabalho acadêmico de um grupo de pesquisadores no 
IEL na Unicamp, na área da Psicolingüística, na qual faço parte na coleta dos dados. 
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA OPERACIONAL , CAPACIDADE LIMITADA, ARMAZENAMENTO E 
PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO, READING SPAN E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NA LEITURA 

TÍTULO: A ESCRITA REFLEXIVA DA PRÁTICA DOCENTE
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA GONÇALVES MUNIZ, CARMI FERRAZ SANTOS 
RESUMO: Este trabalho se propõe a discutir em que medida a prática da escrita das ações docentes oferece ao professor 
subsídios para uma reflexão de suas ações em sala de aula tornando-se um instrumento importante no processo de re-
construção do seu fazer em sala de aula. Sendo assim, buscamos perceber em relatos escritos por uma professora, quais os 
significados atribuídos por elas à prática do registro, estabelecer de que modo a vida profissional e pessoal se articulam na 
construção do saber-fazer docente, mapear quais os saberes valorizados nas produções escritas e identificar as dificuldades 
vivenciadas durante o processo de escrita dos relatos. Para isso, foi realizada uma análise temática de materiais escritos e de 
entrevista desenvolvida com uma docente durante o período da pesquisa. Os resultados advindos dessa análise nos infor-
mam que a professora não fazia uma mera descrição de suas ações em sala de aula, mas ao escrever sobre o seu fazer, ela 
reencontrava-se com sua prática e com seus conhecimentos pedagógicos mobilizados durante seu cotidiano escolar, sendo 
possível concluir que a docente enxergava esse momento de escrita como um espaço para a reflexão, resignificando sua 
prática docente através dos registros escritos de suas ações cotidianas em sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: REFLEXÃO DOCENTE, PRÁTICA PEDAGÓGICA, FORMAÇÃO DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, 
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 47

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 03

TÍTULO: RECONFIGURANDO A ALFABETIZAÇÃO, PROJETANDO NOVOS SUJEITOS: A CRIAÇÃO 
DA DISCIPLINA ALFABETIZAÇÃO NO CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA PRAZERES FRANGELLA 
RESUMO: O estudo que ora se apresenta focaliza a produção e introdução da disciplina Alfabetização no currículo da 
formação de professores nos cursos de Pedagogia, a partir da década de 1990, no estudo do caso da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro analisando, na introdução da disciplina Alfabetização, a mudança paradigmática que a marca – a assunção 
de uma concepção de alfabetização assentada nos postulados construtivistas. Argumenta-se que a elaboração do currículo se 
dá inserida na cultura como processo político amplo que precisa ser analisado. Além disso, a introdução de uma disciplina se 
estrutura a partir de um complexo processo que multifacetado, não incide apenas na valorização ou não de certos conheci-
mentos, mas incide também de perspectivas identitárias. Num contexto de incertezas e questionamentos sobre as escolhas 
que pautam a alfabetização, também se arguiu sobre a identidade docente. Quem é o professor-alfabetizador? Que identidade 
docente se projeta nesse contexto de mudanças? Visa-se assim, na análise de uma trajetória histórica de elaboração cultural do 
currículo, inquirir sobre as relações entre currículo e identidade docente. Na esteira das análises empreendidas, que discutem 
o currículo e relação com identidade docente, o que se vivencia na elaboração curricular da UERJ não é um caso isolado, mas 
expressa um contexto de reformulação e efervescência no cenário educacional brasileiro. Assim, como foi sendo engendrada 
a valorização e introdução, na formação de professores, de uma dada concepção de alfabetização? Num contexto em que os 
cursos se estruturam a partir da definição de uma identidade docente, que identidade se projeta para o alfabetizador?
PALAVRAS-CHAVE: CURRICULO, FORMAÇÃO DO ALFABETIZADOR, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMO ELEMENTOS MEDIADORES NAS 
PRÁTICAS DE LEITURA DE ESCRITA
AUTOR(ES): RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS 
RESUMO: À medida que o aluno vai sendo trabalhado nas diversas estratégias e práticas de leitura e de escrita, ele próprio 
encontra sua autonomia frente aos textos, tornando-se cada vez mais criterioso e habilidoso na escolha do que lê, possibi-
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litando a aquisição de diferentes pontos de vista, alargando experiências, desenvolvendo a originalidade em seus trabalhos, 
tornando-se um leitor e um produtor de textos proficiente. Na crença de que é função da escola aproveitar a conscienti-
zação que o aluno já traz do domínio da leitura e, consequentemente, da escrita como forma de socialização, já que pela 
leitura pode-se buscar de forma mais consciente a compreensão e a interação com a realidade, favorecendo o aparecimento 
de jovens mais críticos, foi desenvolvido um projeto - denominado Língua solta - com alunos da Educação de Jovens e 
Adultos do Ensino Médio (EJAEM) de uma escola pública da cidade de Aracaju, em Sergipe. O projeto teve como meta 
dinamizar a prática pedagógica na EJAEM a partir da incorporação de novas tecnologias de informação e comunicação 
como elementos mediadores para o estudo e produção de determinados gêneros textuais com o intuito de estimular a 
leitura e a escrita. Concluiu-se que quanto maior e mais rica for a experiência com gêneros textuais diversos proporcionada 
ao educando, maior será sua habilidade e seu interesse para desenvolver a leitura e a escrita.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA, TICS, GÊNEROS TEXTUAIS 

TÍTULO: A FORMAÇÃO PARADOXAL DOS LICENCIANDOS EM LETRAS DA UFMG: ENTRE O 
PRESTÍGIO E A DOCÊNCIA
AUTOR(ES): ROBERTO CEZAR DE SOUZA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar os primeiros resultados de pesquisas que estão sendo re-
alizadas com licenciandos em Letras da UFMG – principalmente através de entrevistas, questionários e observações – e 
que expõem um paradoxo na formação de grande parte desses estudantes: eles são licenciandos, mas direcionam (ou são 
direcionados) seus estudos mais especificamente para as áreas do bacharelado. Essa incoerência parece ter sua origem na 
desvalorização social do professor do Ensino Básico e nos remete, também, à fundação da Faculdade de Letras da UFMG, 
quando se acendeu o debate se a instituição deveria se direcionar à formação profissional ou à formação cultural “desin-
teressada“. Com a Reforma Universitária de 1968, toda a universidade parece ter escolhido sua direção ao dar à pesquisa 
lugar de prestígio em detrimento ao ensino. Tudo indica que essa tensão entre licenciatura e bacharelado, que parece ser 
constitutiva do próprio curso de Letras, se reflete em seus alunos que, vislumbrando uma dupla possibilidade de trajetória, 
tenderiam a se direcionar, na medida de suas possibilidades subjetivas, aos ramos mais prestigiados do curso e que levam 
às profissões menos desvalorizadas socialmente. A relevância deste estudo e a importância de reacender esse debate se dão 
à medida que a educação brasileira vem passando por problemas como a falta de professores no Ensino Básico e o pouco 
preparo dos profissionais para a atividade docente, o que parece ter estreita relação com a questão aqui suscitada.
PALAVRAS-CHAVE: LICENCIATURA, BACHARELADO, LETRAS 

TÍTULO: PROJETO INTERDISCIPLINAR : SUPERANDO PARADIGMAS
AUTOR(ES): ROGERIO ELIAS MARIM, EDNA ROSA CORREIA NEVES, FRANCISCA PAULA TOLEDO 
MONTEIRO 
RESUMO: A partir da apresentação de um projeto interdisciplinar realizado com alunos do curso de pedagogia da Facul-
dade Pitágoras de Jundiaí, buscamos refletir acerca da teoria e prática interdisciplinar como instrumento de transformação 
e quebra dos paradigmas educacionais. Relataremos quais os entraves e transformações que ocorreram durante o processo, 
tanto para o corpo discente quanto para o corpo docente. Trata-se de um projeto realizado com os alunos do último ano 
do curso de pedagogia, sob a orientação dos docentes das disciplinas de Metodologia do ensino das disciplinas de Ciên-
cias, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, no qual os alunos tiveram a oportunidade de refletir acerca da 
interdisciplinaridade e sistematizar os conhecimentos adquiridos através do planejamento e apresentação de um projeto 
interdisciplinar. O mesmo foi organizado em dois momentos subsequentes: No primeiro momento, após a realização de 
pesquisas individuais, os alunos apresentaram sob a forma de painel integrado, os conceitos de disciplinaridade, interdis-
ciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Após a apresentação e apropriação dos referidos conceitos, 
os alunos em questão elaboraram um projeto interdisciplinar contemplando as citadas áreas de conhecimento, tendo em 
vista um tema gerador passível de aplicação em uma das séries do ciclo I do Ensino Fundamental. O projeto elaborado 
pelos alunos também foi apresentado à banca examinadora composta pelos professores responsáveis pela coordenação 
e orientações do trabalho. Acreditamos que um projeto interdisciplinar pode orientar a produção de uma nova ordem de 
conhecimento mediante a superação da fragmentação; revelando-se como uma idéia, uma prática, alicerçada na autêntica 
vontade de colaboração, cooperação e diálogo rompendo as fronteiras disciplinares, porém sem eliminar ou excluir as 
disciplinas. No contexto do Ensino Superior espera-se profundas mudanças na vida acadêmica, abrindo espaços efetivos 
para a prática da iniciação científica, da pesquisa e da extensão.
PALAVRAS-CHAVE: INTERDISCIPLINARIDADE, METODOLOGIAS, PROJETO 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS SOBRE A ABORDAGEM AMBIENTAL NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA
AUTOR(ES): ROMERITO VALERIANO DA SILVA 
RESUMO: Na educação brasileira, o livro didático ocupa uma posição superior aos seus objetivos e, graças a isso, se torna 
crucial no desenvolvimento da percepção do aluno a respeito de sua realidade. Uma parte considerável do pensamento se 
orienta por meio de símbolos que muitas vezes são palavras que, quando contextualizadas, representam sentidos que guiam 
as ações. Desta forma, os livros didáticos passam a ter uma função crucial no sistema educacional brasileiro. Nesse senti-
do, o presente artigo é uma revisão teórica a respeito do livro didático e a abordagem ambiental no ensino de Geografia. 
Partindo da análise de estudos a respeito da formação de conceitos no processo de aprendizagem e de trabalhos sobre o 
livro didático no ensino de Geografia, buscou-se criar o início de um referencial teórico para alimentar discussões sobre a 
abordagem ambiental nos livros didáticos de Geografia. Os demonstraram que as características do processo de formação 
conceitual quando relacionadas com a mediação do professor e com a formação deste, deixam nítida a necessidade de se 
identificar a abordagem da questão ambiental nos livros didáticos de Geografia, já que os elementos de incremento cogni-
tivo são interdependentes. Esse estudo possibilitará responder algumas perguntas que afligem os professores de Geografia 
e os estudiosos da educação ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: LIVRO DIDÁTICO, GEOGRAFIA, MEIO AMBIENTE 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 48

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 04

TÍTULO: LEITURA DA FORMAÇÃO: UM DIÁLOGO ENTRE EDUCADORES
AUTOR(ES): ROSA APARECIDA PINHEIRO, MARISA NARCIZO SAMPAIO 
RESUMO: A concepção freireana de leitura de mundo remete a uma dimensão ampliada de produção e diálogo de sentidos 
entre sujeitos, visando sua atuação social. Essa concepção permeou o trabalho do grupo de formadores de alfabetizadores de 
adultos, no Programa GerAção Cidadã, no Rio Grande do Norte. Organizado como um grupo colaborativo, onde as histórias 
de vida e de formação de cada um eram socializadas, buscamos constituir um diálogo entre os participantes e um movimento 
de leitura da sua própria formação. Nessa proposta, o diálogo é entendido como o que deixa marcas, como algo que não haví-
amos encontrado em nossa experiência de mundo. A transformação acontece pelo diálogo quando deixa em nós alguma coisa 
que modifica nossos valores e ações, considerando-se o conflito inerente em todas as relações pessoais. No diálogo realizado, 
em que estão em jogo diferentes formas de interpretar e exercer a prática de formação, a disponibilidade para a compreensão 
do sentido dado pelo outro é fundamental para a formação e para ressignificar as práticas. Nessa relação, o diálogo se dá pela 
leitura que as formadoras fazem das suas vivências e como redimensionam sua formação. As relações de poder atravessam o 
diálogo e a interação entre os sujeitos e interferem no processo colaborativo e na leitura que fazem das práticas de cada um, 
a leitura fica de certo modo “obliterada” por uma relação de forças. Para que a leitura da formação representasse um redi-
mensionamento da prática, a preocupação que perpassou o trabalho do grupo de formação foi fortalecer o diálogo, a troca 
de sentidos, por meio das sessões reflexivas, locus para a reflexão individual e coletiva das ações sobre as quais elaboramos 
conceituações com vistas à formação de um educador reflexivo e atuante em sua comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, DIÁLOGO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

TÍTULO: AS INTERAÇõES VERBAIS EM SALA DE AULA E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS PELOS 
ALUNOS
AUTOR(ES): ROSANA RAMOS SOCHA, FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN 
RESUMO: A sala de aula reserva pouco espaço para a manifestação das idéias dos alunos, uma vez que o padrão de aula 
geralmente encontrado é o da exposição pelo professor. Ocorrem variações, mas as possibilidades de ligação entre o que é 
exposto e as idéias preliminares dos alunos são ainda reduzidas. Quando os alunos manifestam o que pensam, o seu proces-
so de compreensão pode ser acessado pelo professor que encontrará elementos para avaliar a própria aula e tomar decisões 
sobre a retomada de conceitos ou a possibilidade de avançar nos conteúdos. Nessa pesquisa estamos analisando a dinâmica 
das interações em sala de aula, com ênfase nas interações verbais, entre professor e aluno e entre alunos. Serão observadas 
as ocorrências de interação e a construção de sentidos pelos alunos em aulas de Física e Geografia. A pesquisa é funda-
mentada nos conceitos de polissemia e de gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin e seus seguidores (Mortimer, Scoot e 
Machado), na teoria sobre a formação de conceitos e o papel da linguagem de Vygotsky e nos estudos de Wertsch. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa de campo será realizada em uma escola da rede pública com duas turmas do ensino 
médio. A coleta de dados terá como técnica a observação e a gravação, em áudio e vídeo, das aulas de Física e Geografia. Os 
objetivos dessa pesquisa são investigar e elucidar a dinâmica das interações nas aulas e a ocorrência de elementos comuns 
e/ou especificidades no padrão de ensino das duas disciplinas. Pretende-se reunir elementos que contribuam para que os 
professores percebam a dinâmica das interações que vivenciam em sala de aula e busquem, a partir dos resultados obtidos 
com esta pesquisa, a melhoria da qualidade do ensino.
PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÃO VERBAL, ENSINO-APRENDIZAGEM, ENSINO DE FÍSICA E GEOGRAFIA 

TÍTULO: A INFÂNCIA, UMA VIDA... A INFÂNCIA DA ESCRITA EM MANOEL DE BARROS
AUTOR(ES): ROSANE DA SILVA GOMES 
RESUMO: O que procuraremos mostrar neste trabalho é uma breve escrita sobre os conceitos de infância, pensada a 
partir da inauguração de uma infância da escrita. No valor da criança mitificada se estabelece um grande distanciamento 
com o ser infantil, pois o passado pode ser recuperado, mas jamais vivenciado, já que a infância está colocada em outro 
patamar, longe da experiência. Em outra posição, Manoel de Barros procura escrever a infância utilizando uma linguagem 
que passa a incluir a criança e a sua perspectiva de mundo como parte estruturante da obra. A percepção das tristezas e 
alegrias humanas não aparecem como conseqüência do viver adulto, mas experimentadas pela infância que participa. O que 
este trabalho pretende discutir é que na literatura podemos encontrar uma passagem para a construção de uma infância da 
linguagem, estrutura que possibilite a voz do ser infante, com o uso de inovações na palavra. Os sintagmas surgem de ma-
neira brincante, a escrita abre espaço para o jogo e se lança na criação estética um sentido inaugural e tecedor de um tempo 
“aiônico”. Cria-se então para a infância na linguagem “um lugar anterior às classificações próprias ao saber científico adulto. 
Um universo imagético que se constitui na medida em que se faz linguagem. Tal subversão rompe os limites do sentidos 
usuais e permite que atributos desloquem-se livremente e transmutem-se no novo inalcançável pelo pensamento ordenado 
e linear da lógica estabelecida.” Sabemos que este estudo está somente em seu início e muitas outras questões deverão ser 
colocadas para poder repensar uma escrita com a infância, para que, assim, essa pesquisa possa ressignificar a identidade 
infantil da escrita e quem, sabe, iniciar uma perspectiva mais valorativa da literatura para as crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: INFÂNCIA, LITERATURA, CRIAÇÃO 

TÍTULO: NOSSA ESCOLA, NOSSA HISTÓRIA!
AUTOR(ES): ROSANY FERNANDES DA SILVA 
RESUMO: “Identidade” relembra “conhece-te a ti mesmo” socrático e convida à reflexão, ao conhecimento da realidade, 
pensar na história em que estamos envolvidos, para que possamos compreender e atuar na superação dos desafios e con-
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flitos que esta realidade nos aponta. Sendo assim, chama a atenção dos professores para a necessidade de resgatar junto às 
crianças o processo histórico vivenciado por aqueles que nos antecederam e consequentemente contribuir na formação 
da identidade. Conhecer a própria história e suas relações no ambiente escolar significa conhecer as próprias origens, a 
história coletiva, sua tradição, sua origem e valor familiar; enfim, sentir-se como alguém especial, amado, com sentimento 
de pertença. Parte da origem dos conflitos presentes nas relações entre os indivíduos, advém do desejo de impor aos outros 
nossos valores próprios, construídos em contextos culturais diferentes. Assim ocorre a desconsideração à diversidade, o 
que contraria os princípios filosóficos da Educação Infantil. O que apresentamos é a tentativa de transposição dessas con-
tradições, priorizando o respeito à criança e às suas características individuais e culturais. Conscientizando do fato de que 
é a própria diversidade que promove a riqueza cultural do meio em que vivemos. Ao mesmo tempo nossa proposta pode 
auxiliar na sensibilização da equipe escolar e da comunidade face a um dos principais motivadores de conflitos, críticas ao 
espaço construído, que resulta na intolerância frente às diferenças, às minorias, e que a manutenção da harmonia e da paz, 
não só na sala de aula, mas também no ambiente escolar em geral, dependerá do respeito a todos e da compreensão do pro-
cesso histórico dessa escola. Reconhecendo que o ambiente escolar representa a possibilidade de vivenciar uma cidadania 
ativa que se configura como elemento fundamental para constituição e fortalecimento de sujeitos cidadãos, portadores de 
direitos e deveres, concretizando uma proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação.
PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA, HISTÓRIA, ARTE 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): ROSILENE DE LIMA 
RESUMO: Este estudo objetiva realizar uma investigação acerca da disciplina de Sociologia da Educação, observando 
a sua proximidade com o campo disciplinar da Educação, bem como verificar, tendo em vista a relevância da Sociologia 
da Educação como especificidade de uma ciência maior, as contribuições que esta desempenha diretamente na formação 
de professores, na atualidade. Para o desenvolvimento deste trabalho, avalia-se de fundamental importância a definição de 
alguns conceitos, tais como: noção de disciplina, de campo e de sociologia, assim como a análise dos aspectos históricos 
acerca do seu surgimento como disciplina e dos fatores que propiciaram a sua inserção e valoração nos cursos de formação 
de professores. Neste sentido, principiaremos tecendo considerações acerca da Sociologia como ciência, comentando, de 
forma rudimentar, um dos maiores clássicos da Sociologia: Émile Durkheim; apresentaremos, tendo em vista a contextu-
alização, em sua extensa área de abrangência, da Sociologia da Educação como sua especificidade, outros campos de co-
nhecimentos abordados pelos estudos sociológicos, de acordo com o Comitê de Pesquisa da Associação Internacional de 
Sociologia. Num segundo momento, busca-se, a partir da análise das tendências do desenvolvimento da Sociologia da Edu-
cação, compreender de que maneira esta disciplina tem se desenvolvido no âmbito educacional brasileiro, destacando sua 
relevância como fundamento para a formação de professores. Por fim, procuram-se ponderar aspectos que correspondem 
às contribuições exercidas pelo âmbito da Sociologia da Educação na formação de professores na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SOCIOLOGIA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 49

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 04

TÍTULO: DESEMPENHO DE ESTUDANTES BRASILEIROS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS PROVAS 
DE LEITURA DO SAEB E OS CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): RUTH IZUMI SETOGUTI 
RESUMO: No intuito de contribuir com o debate acerca da baixa aprendizagem em leitura de considerável parte de estu-
dantes da educação básica no Brasil, desenvolvemos este trabalho com base em estudos teóricos e em pesquisas empíricas. 
Desde 1995, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, vem aperfeiçoando os 
sistemas nacionais de avaliação e de informações educacionais no Brasil. Desse modo, o INEP disponibiliza os censos 
escolares, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação e Superior etc. Esses dados têm permitido que a sociedade tenha uma confiável visão 
geral e detalhada do sistema escolar brasileiro, ao contrário do que ocorria até então, quando as análises educacionais se 
baseavam em sua maior parte em intuições precárias. Neste trabalho usaremos os indicadores de desempenho de estudan-
tes de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º série do ensino médio, nas provas em leitura do SAEB, para discutir como 
está sendo conduzida a aprendizagem em leitura no Brasil. Partimos da hipótese de que esses baixos resultados teriam 
como uma de suas causas o fato de os cursos de formação de professores não estarem ensinando os futuros professores 
a alfabetizar. Em pesquisa por amostragem realizada por Oliveira e Schwartzman (2002), publicada no livro A escola vista 
por dentro, os professores de escolas públicas e privadas entrevistados responderam da seguinte maneira quando lhes foi 
perguntado onde aprenderam a alfabetizar: 86,7% responderam que foi na prática; 6,8% disseram que foi no curso de 
magistério; 3,1% responderam que foi no curso de pedagogia e 1,4% num curso de especialização e 2,0% disseram que 
nunca aprendeu direito. Nossa experiência como docente de um curso de formação de professores parece apontar para 
essa mesma conclusão.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, SAEB 
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TÍTULO: VISõES DE FORMANDOS EM MATEMÁTICA E PEDAGOGIA SOBRE O ENSINO DO TEMA 
MEDIDAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INTEGRAÇÃO EM CONTEXTOS 
DE COMUNICAÇÃO
AUTOR(ES): RÚBIA GRASIELA DA SILVA, NEUSA MARIA MARQUES DE SOUZA 
RESUMO: Este artigo relata vivências de uma pesquisa de mestrado em fase de análise de dados. Trata-se de uma inves-
tigação qualitativa cujos sujeitos são licenciandos de Pedagogia e Licenciatura em Matemática da UFMS, Campo Grande/
MS. O objetivo é investigar conhecimentos propostos em programas de disciplinas curriculares e os adquiridos na forma-
ção acadêmica para o ensino do tema medidas na Escola Fundamental. A escolha do tema derivou de lacunas apontadas 
por pesquisadores quanto à insuficiência de conhecimentos pedagógicos dos licenciados em Matemática e de conteúdos 
específicos de matemática dos de Pedagogia, o que nos levou a investigar em encontros de trabalho a formação desses 
indivíduos, selecionando dois grupos, de quatro formandos de cada licenciatura. São também analisados o nível de trocas 
de conhecimentos pedagógico e específicos e possibilidades de integrações curriculares entre seus cursos. Os programas de 
disciplinas selecionadas, entrevistas em duplas e grupais, e materiais produzidos durante oito encontros de trabalho com os 
sujeitos da pesquisa são objetos de análises. Nesses encontros realizaram-se discussões, planejamentos e trabalhos com os 
sujeitos da pesquisa, abordando os temas: medidas de comprimento e medidas de massa. Focalizamos aqui a exploração das 
possibilidades de integração entre várias visões de formações em contextos de comunicação desses sujeitos e vias de acesso 
à integração entre cursos de formação de professores que ensinam matemática para séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Como eixo teórico, utilizamos o modelo proposto por Lee Shulman sobre a base do conhecimento para o ensino.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE MATEMÁTICA, CONTEXTOS DE 
COMUNICAÇÃO 

TÍTULO: VOZES DE RECREADORAS E AGENTES AUXILIARES DE CRECHE NO MUNÍCÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - CONTRADIÇõES EM MEIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.
AUTOR(ES): SANDRA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, SAMANTHA FERRAZ LOBO 
CAVALCANTI 
RESUMO: Este artigo busca discutir sobre o contexto do trabalho pedagógico realizado por Recreadoras e Agentes 
Auxiliares de Creche no Município do Rio de Janeiro a partir de suas narrativas em entrevistas semi-estruturadas em duas 
creches públicas no mesmo município. As entrevistas foram realizadas no ano de 2005 e 2009, retratando contextos históri-
cos diferentes. Referimo-nos ao período de 2005 com recortes extraídos da dissertação de mestrado “Um berçário público 
no Rio de Janeiro: vozes em elos de singularidade e coletividade“, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/
Unirio. O período de 2009 é trazido como resultado de uma investigação realizada com fins a elaboração de projeto de pes-
quisa. Realizamos pesquisa qualitativa numa abordagem socio-histórica, considerando a não neutralidade das pesquisadoras 
durante as investigações. Procuramos compreender como as políticas educacionais interferem no trabalho pedagógico 
nessas instituições, visto que há uma história que antecede a entrada da Secretaria Municipal de Educação na trajetória his-
tórica da educação infantil, em específico, das creches, e como estes profissionais entendem suas ações pedagógicas com as 
crianças, condições de trabalho, propostas de formação... Nossa fundamentação teórica tem por base autores como Fulvia 
Rosemberg, Maria Malta Campos, Corinta Geraldi, Maria Teresa Freitas, Sonia Kramer e Solange Jobim e Souza.
PALAVRAS-CHAVE: CRECHES, RECREADORAS, AGENTES AUXILIARES DE CRECHE 

TÍTULO: CUIDADOS COM A OBESIDADE, PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
AUTOR(ES): SANDRA SARAH GUIMARÃES 
RESUMO: Trabalho realizado em Fundação Municipal, Niterói, RJ, com professores obesos selecionados através de de-
manda espontânea e encaminhamento de chefias imediatas ao Núcleo de Atenção à Saúde dos Servidores, com a finalidade 
de trabalho multidisciplinar e informativo acerca da obesidade. OBJETIVOS - Encontros mensais com grupos para orien-
tar, informar e promover o direcionamento de demandas terapêuticas, para a melhoria da qualidade de vida no trabalho e 
no aspecto pessoal. Informar frequência/gravidade de comorbidades endócrinas e cardiológicas, avaliar mudanças com-
portamentais e implicação pessoal. MÉTODO – Trabalho aplicado em 2008, com professores servidores. Profissionais 
envolvidos: Arte-terapeuta, Nutricionista, Clínica Médica, Psicologia, Prof. de Educação Física. RESULTADOS – Verifi-
cou-se a ocorrência de melhorias das relações no trabalho, da qualidade de vida e intensificação de cuidados com a saúde. 
A adesão dos grupos atingiu a expectativa do Projeto: participantes com redução de peso, adesão ao tratamento, mudança 
de hábito alimentar, prática de exercícios, encaminhamentos psicoterápico / médico e melhoria da auto-estima. CON-
CLUSÃO - O trabalho confirmou a necessidade e importância da atividade com profissionais de áreas multidisciplinares 
na conscientização, adesão e tratamento das questões relativas à obesidade. Identificamos o caráter fundamental do grupo 
de apoio, onde os participantes identificaram problemas em comum, interagiram e se fortaleceram enquanto pertencentes 
ao mesmo grupo. Percebemos dificuldade de locomoção, problemas respiratórios, dificultando a comunicação, dificuldade 
de adaptação aos cuidados relacionados à educação infantil (amarrar sapatos de crianças, mesinhas baixas), dificuldade em 
realizar recreação e dificuldade em disponibilizar horários para tratamento médico e psicoterápico (professores atuando em 
carga horária integral, face a baixos salários). Esses dados corroboram a necessidade de trabalho preventivo, com a aborda-
gem do tema desde a formação profissional, objetivando redução de índice entre os profissionais atuantes.
PALAVRAS-CHAVE: GRUPO DE APOIO, OBESIDADE, MULTIDISCIPLINAR 

TÍTULO: LETRAMENTO DOCENTE - UM OLHAR A PARTIR DAS PRÁTICAS E DA FORMAÇÃO.
AUTOR(ES): SANTUZA AMORIM DA SILVA 
RESUMO: Este texto traz um adensamento das reflexões realizadas em diferentes trabalhos e debates tecidos nos últimos 
anos em congressos e no desenrolar da pesquisa de doutoramento por mim realizada. O foco e o interesse em torno do letra-
mento docente se dão sobretudo em decorrência do discurso consensual por parte de pesquisadores de que a formação dos 
docentes deve ser redimensionada nesta área, tendo em vista o fracasso no âmbito do letramento escolar. Para objetivar este 
estudo buscaram-se conhecer as práticas de formação vivenciadas por um grupo de docentes em um programa de formação 
continuada cujo saberes privilegiados foram a leitura e o seu ensino. Além disso, este trabalho traz preocupações que gravitam 
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em torno do fazer docente, ou seja, das práticas engendradas com a leitura no cotidiano da escola. Procurou-se também conhe-
cer suas trajetórias e vivências em relação às práticas de leitura, pois no interior deste estudo compreende-se que é significativo 
o entendimento da trajetória dessas professoras, na medida em que elas são importantes mediadoras da leitura no universo 
escolar, bem como na construção dos significados atribuídos a esta, nesse contexto. O desenho metodológico da pesquisa se 
inscreve no âmbito das abordagens qualitativas cuja estratégia metodológica pautou-se no estudo de caso como estratégia de 
pesquisa. Os dados foram adquiridos por meio de entrevistas semi-estruturadas e de aplicação de questionários.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DOCENTE, LETRAMENTO DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 50

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: A PESQUISA ETNOGRÁFICA NA SALA DE AULA: AS VOZES DAS CRIANÇAS NEGRAS
AUTOR(ES): SARA MOITINHO DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado e teve como objetivo conhecer e compreender as 
relações das crianças negras no cotidiano escolar de uma escola pública do municícpio de Niterói. A pesquisa de campo, 
de caráter qualitativo e com uma abordagem etnográfica, foi realizada no primeiro semestre de 2008 e supôs observações 
sistemáticas no cotidiano de uma sala de aula. Para análise do estudo etnográfico, foram utilizados autores do campo da 
antropologia e dos estudos sobre sociologia da infância e da criança. Procurei então mergulhar no cotidiano escolar para 
compreender, a partir das experiências das crianças negras, seus modos de ser, viver e relacionar-se com colegas e profes-
sores/as. Para tal, foram realizadas observações pelo período de cinco meses, com uma carga horária de vinte horas de 
observação por semana, durante quatro dias na semana, em uma sala de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental. 
Embora tenha sido privilegiada a sala de aula, também outros espaços como recreio, refeitório, corredores, entrada e saída 
das crianças, além da sala das professores, foram locais também observados. Assim, no contexto da pesquisa de campo 
realizada, foi possível perceber que a escola Estadual Boa Vista está marcada pela diversidade cultural e étnico-racial. Os 
referenciais teóricos que fundamentaram a pesquisa foram os estudos sobre a perspectiva multicultural e intercultural no 
cotidiano escolar e as contribuições de pesquisas sobre a divesidade étnico-racial no cotidiano escolar, mais especificamente 
sobre as crianças negras. Abordei também a importância da Lei 10.639/03 no que diz respeito às relações étnico-raciais, ao 
reconhecimento e valorização da história e cultura dos negros no contexto da educação, na perspectiva da construção de 
uma cidadania responsável e de uma sociedade justa e democrática.
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA NEGRA, RELAÇõES ÉTNICO-RACIAIS, COTIDIANO ESCOLAR 

TÍTULO: TEXTOS E ESTUDOS, LIVROS E HISTÓRIAS: COMPREENDENDO PRÁTICAS DE 
LEITURA DE UMA MONITORA INFANTIL EM SEU PERCURSO DE FORMAÇÃO.
AUTOR(ES): SARAH CRISTINA PERON KOPCAK 
RESUMO: O presente trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo compreender as con-
cepções sobre infância, educação infantil e sobre o profissional que aí atua, elaboradas por monitoras a partir do Curso 
de Aperfeiçoamento para Monitoras de Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas, realizado pela Coordenadoria 
de Formação entre os anos de 2003 a 2006. O Curso pautava-se no acesso destas profissionais aos saberes teóricos que 
envolvem a profissão, bem como na garantia da recuperação de seus saberes práticos na educação das crianças pequenas. 
A pesquisa assume Bakhtin (1986, 2003) como principal interlocutor teórico-metodológico, compreendendo a produção 
de sentidos como sendo possibilitada e mediada pela linguagem. Na presente comunicação focaliza-se uma das entrevistas 
realizadas, com a monitora Marisa (46 anos), em que esta narra sua história como leitora, enuncia os diversos usos pessoais 
e profissionais da prática da leitura em suas experiências e explicita o papel dessa prática como mediadora fundamental 
da elaboração de sua pessoalidade e profissionalidade. A partir dos “textos” e das “histórias” com as quais teve contato, 
evocando-os como gravidade e prazer (Pompougnac, 1997; Petit, 2008), a entrevistada destaca o entrelaçamento entre a 
leitura e as experiências religiosas das quais participou (Silva, 2008; Chartier, 1996), o aprendizado teórico possibilitado pelas 
leituras no Curso ou outras autônomas, bem como sua utilização em práticas de letramento no trabalho educativo com as 
crianças bem pequenas.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS, LEITURA, PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

TÍTULO: FORMAÇÃO E TRABALHO DO PEDAGOGO NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO: UM DIÁLOGO 
COM O CONHECIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO
AUTOR(ES): SARITA APARECIDA DE OLIVEIRA FORTUNATO, KARIN CRISTINA SANTOS 
RESUMO: É no espaço de trabalho que os profissionais da educação constroem a possibilidade de refletir sobre a prática 
pedagógica. A cotidianidade que expressa a organização da escola revela sua forma de gestão, seu projeto pedagógico e sua 
filosofia de trabalho. A tarefa primeira da escola é viabilizar ao aluno o acesso ao conhecimento para superação das desigual-
dades e das formas de exclusão. Nesse contexto, a ação intencional e planejada do pedagogo gestor se faz determinante no 
impulsionar a qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem. Ao focar sobre uma possível contribuição para a 
otimização dos espaços de trabalho que se apresenta ao pedagogo da escola pública, pensou-se na responsabilidade com a sua 
formação continuada em serviço, revelada na relações reais que estabelece na escola ao concretizar sua práxis, juntamente com 
os demais trabalhadores da educação. O pedagogo, no exercício de sua profissão, encontra-se num “fazer-se“ constante, pois 
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produz sua própria história profissional e, ao modificá-la, transforma a si próprio, criando as condições materiais e humanas 
através do processo pedagógico que viabiliza. Assim, um dos principais objetivos do estudo é proporcionar reflexões, análises e 
avaliações sobre a prática pedagógica no âmbito escolar, promovendo encontros de formação em serviço com pedagogos das 
escolas, tendo como “pano de fundo“ a produção do conhecimento teórico-prático do pedagogo como gestor democrático 
da educação. O texto analisa as relações que se estabelecem entre o trabalho de pedagogos atuantes nos Núcleos Regionais 
de Educação - NRES, nas Escolas Municipais e a Gestão Educacional para o ensino fundamental, de acordo com as atuais 
políticas da SME - Secretaria Municipal de Curitiba. Discute também as relações entre educação e trabalho e analisa a gestão 
democrática como referência para a efetivação da educação universal e de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO DO PEDAGOGO, FORMAÇÃO CONTINUADA, GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO DOCENTE: DA DETERMINAÇÃO À 
INDETERMINAÇÃO
AUTOR(ES): SÉRGIO PEREIRA DA SILVA 
RESUMO: Se o “olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê; se é preciso transver o mundo”, talvez seja a filosofia 
a área do saber que nos possibilita uma perspectiva mais próxima do que seria uma “transvisão” do processo do conhe-
cimento e da formação docente. Com tal intuito, essa comunicação e esse texto intencionam fazer uma genealogia do 
processo de conhecimento e da formação de docentes, na cultura pedagógica brasileira, mais especificamente, do sudeste 
goiano, enfatizando o caráter determinista, ou não, das perspectivas recortadas. Ilustrando uma “ruptura” (no sentido 
foucaultiano) do pensamento e da práxis pedagógica do autor, esse texto e essa comunicação recolhem e organizam dois 
momentos (marxista e nietzschianista) da produção do autor em relação ao debate epistemológico e à formação docente. 
Tem como respaldo empírico, além da formação do autor, sua experiência docente nos ensinos “fundamental, médio e 
superior” de cerca de trinta anos e duas pesquisas (“A crescente demanda pela pedagogia do Saber-Fazer na região do 
sudeste goiano: exaustão da pedagogia moral?” “Pedagogias da autonomia ou do ressentimento: estudo das concepções e 
práticas de ensino no sudeste goiano) que recortam a formação docente e a cultura pedagógica na região do sudeste goiano. 
Reiteramos que o referencial teórico transita por Marx e seus comentaristas e Nietzsche e seus comentaristas, sobretudo 
no enfoque da produção de conhecimento e na formação docente. O texto está, didaticamente, dividido em duas partes: 
a primeira, intitulada, perspectiva marxista, tem cinco sub-divisões: a formação e o conhecimento míticos; a formação e o 
conhecimento metafísicos, a formação e o conhecimento científicos; a formação e o conhecimento histórico-dialéticos e a 
formação e o conhecimento pós-modernos. A segunda parte contempla a perspectiva nietzschianista e trágico-estética de 
produção do conhecimento e da formação docente. 
PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE, INDETERMINAÇÃO 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO ESCOLAR(CPA): CAMINHO 
PARA MUDANÇAS
AUTOR(ES): SHEYLA PINTO DA SILVA 
RESUMO: Esta comunicação é um relato de experiência relacionado à participação da autora na Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da EMEF. Prof. Vicente Ráo, cujo plano de ação foi traçado segundo as perspectivas e expectativas de sua 
comunidade escolar que pretende avaliar aspectos administrativos, pedagógicos e de estrutura física da escola, para propor 
e sugerir ações para melhorar seu sistema educacional. A proposta de formação e regulamentação para o funcionamento 
da CPA vem sendo elaborada entre a Secretaria Municipal de Educação de Campinas e a Faculdade de Educação da 
UNICAMP, desde 2006, com o objetivo de que cada uma das Unidades Escolares Municipais forme sua própria comissão, 
composta por pais, professores, alunos e funcionários, sob a coordenação da orientação pedagógica da escola. A escola da 
autora organizou sua CPA para iniciar em 2008 sob dúvidas de “quais seriam mesmo os motivos desta comissão“, já que o 
processo de avaliação poderia estar comprometido com a idéia de um ranqueamento das escolas, fazendo com que fosse 
instituído um modelo competitivo de qualidade entre elas. Os participantes da CPA se reunem quinzenalmente e algumas 
reuniões aconteceram junto com o Conselho de Escola, não tendo porém esta comissão nenhum poder deliberativo. Uma 
das dificuldades encontradas tem sido tornar a participação de seus membros mais contínia para que sua proposta não seja 
fragmentada. As diretrizes e objetivos para o funcionamento da CPA foram elaboradas de “cima para baixo“ o que fez 
surgir uma certa resistência entre os professores à sua implementação e consequente participação. Porém a comissão tem 
apontado diversas questões e problemas no cotidiano da escola de forma autônoma, comprometida pedagogicamente e 
politicamente com os processos de diálogo, integração e interdisciplinaridade.
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSORES, AVALIAÇÃO, ESCOLA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 51

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 05

TÍTULO: RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): SHIRLEI TEREZINHA ROMAN GUEDES 
RESUMO: Este artigo tem como objeto de estudo a relação teoria e prática no Curso de Formação de Professores 
em nível médio. Objetiva compreender em que sentido a Prática de Formação – Estágio Supervisionado – pode ser um 
componente articulador da relação entre teoria e prática. Como instância articuladora do processo de formação do futuro 
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professor, a Prática de Formação pode efetivar o conceito de práxis desde que orientada para essa finalidade. Quando 
tratamos da formação de professores, a preocupação com a relação entre teoria e prática sempre se faz presente ora com a 
primazia da prática, ora da teoria. No momento em que esse debate retoma o universo das escolas, discutindo a epistemo-
logia do professor reflexivo ou os conceitos da formação pela investigação, o entendimento do conceito de práxis torna-se 
fundamental como norte para a organização da Prática de Formação. Fundamentamos nosso trabalho nos pressupostos da 
práxis e nessa concepção nos propomos compreender tal conceito, tomando como norte a indissociabilidade entre teoria 
e prática. Para abordar o tema, no primeiro momento vamos situar a necessidade e a possibilidade de formar professores 
em cursos de nível médio. Em seguida discutimos o que é a Prática de Formação e na sequência tratamos da relação teoria 
e prática no Curso de Formação de professores.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES , PRÁXIS, PRÁTICA DE FORMAÇÃO - ESTÁGIO 

TÍTULO: LEITURAS SOBRE FORMAÇÃO HUMANA E SEXUALIDADE NAS PRÁTICAS DOCENTES. 
AUTOR(ES): SHIRLEY FERREIRA DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho pretende apresentar os resultados parcias do processo de ensino e de pesquisa desen-
volvido em parceria com as alunas do curso normal de nível médio-quarto ano , sobre as temáticas sexualidade 
e gravidez na adolescência. Frente aos tabus, desconhecimentos e rejeições que cercam tais assuntos, fica mais 
evidente a urgência de perspectivas tanto no campo da educação formal, como nas práticas informais de educação 
iniciativas que favoreçam a construção de conhecimentos, potencializando a formação humana no sentido de 
tratar respeitosa e maduramente questões ligadas à orientação sexual, sensualidade, sexualidade, dentre outros sem 
preconceito ou descriminação. A proposta, configurada em estudos, discussões e oficinas, envolvendo literatura 
infanto-juvenil, textos informativos e acadêmicos dinamizados a partir de um movimento critico-discurssivo pro-
curou instigar práticas inovadoras, diferenciadas e comprometidas com uma educação emancipatória e libertadora. 
Como orientação foi proposto um questionário investigativo, aplicado pelas alunas acerca de conhecimentos 
prévios sobre as questões em discussão. Em seguida foi realizada uma análise crítica e tabulação de dados que ser-
viram de base para os demais encaminhamentos. Desenvolvidas na formação inicial de professores, as atividades 
propostas permitiram momentos de ruptura com idéias preconcebidas no sennso comum, o enfrentamento de 
preconceitos sociais a produção criativa de materiais pedagógicos de baixo custo e principalmente a interação dos 
estudantes com ricos e variados momentos de leituras, envolvendo, além da linguagem escrita, outras possibilida-
des de materiais de leitura no cotidiano escolar.
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA, EDUCAÇÃO, SEXUALIDADE 

TÍTULO: PARÂMETROS PARA ATENDIMENTO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DE PRODUÇÃO 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR
AUTOR(ES): SIBELE LETÍCIA RODRIGUES DE OLIEVIRA BIAZOTTO, SILVÉRIA APARECIDA 
BASNIAK SCHIER 
RESUMO: Com o objetivo de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem na educação superior, estimular a 
produção científica dos professores e criar um instrumento de verificação do efetivo cumprimento da ementa das 
disciplinas, o MEC exige hoje que os professores das Instituições de Ensino Superior (IES) produzam textos que 
representem sua prática em sala de aula. Considerando que a produção científica dos professores deve atender aos 
objetivos anteriormente aventados, propomos alguns gêneros que podem ser utilizados nessa produção: resumos, 
resenhas, artigos, power-point e roteiros de aula. É neste último que nos atemos neste trabalho. A proposta do MEC 
representa uma inovação na ideia de produção científica, uma vez que, diferentemente de visar a publicações e a 
composições de acervos bibliográficos, volta-se para atividade didático-pedagógica do dia-a-dia. Veras (1999) destaca 
que é importante o professor, na produção desse tipo de material, estimular o estudante a aprender, a dar sequência à 
aprendizagem, a verificar seu progresso. Sales (2005) enfatiza que um dos grandes desafios na educação é justamente 
produzir um material capaz de proporcionar a autonomia no aluno. Moore e Kearsley (1996) asseveram que esse 
material, além de transmitir informações, precisa orientar o estudo do aluno. Soletic (2001) também chama atenção 
para o equívoco de se conceber a produção como um espaço destinado para publicação científica. Esse equívoco gera 
sérios problemas, visto que implica o aluno ter conhecimento de um especialista da área. Assim o material produzido 
precisa ser contextualizado e as informações expostas precisam ter como pressuposto o conhecimento prévio do 
aluno. Diante da necessidade de se atender a essa nova exigência pedagógica, é preciso que se estabeleçam parâmetros 
e conceitos claros a respeito do modo de elaboração e do conteúdo do material didático institucional.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR, ROTEIRO DE AULA, INTERATIVIDADE 

TÍTULO: A INSTRUÇÃO AO SÓSIA E A FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): SIDERLENE MUNIZ OLIVEIRA 
RESUMO: No contexto atual, várias pesquisas vêm revelando a problemática da profissão do professor, mos-
trando que o mesmo pode ser atingido pelo “mal-estar docente”, tanto pela pressão em seguir as prescrições das 
instituições educacionais quanto pelas condições psicológicas e sociais nas quais a docência é exercida. Nesse 
contexto, pesquisadores do grupo de pesquisa ALTER do LAEL-PUC/SP vêm desenvolvendo pesquisas abor-
dando o trabalho docente em diversos níveis de ensino. Tais pesquisas utilizam como base teórica pressupostos 
do interacionismo sócio-discursivo (Bronckart, 2004, 2006; Machado & Bronckart, no prelo/2009), da Ergonomia 
Francesa (Amigues, 2002, 2003; Faïta, 1997, 2002) e da Psicologia do Trabalho (Clot, 1999). É nessa abordagem 
que desenvolvemos nossa pesquisa, objetivando apresentar um instrumento, a instrução ao sósia, que pode ser 
utilizado nos cursos de formação de professores. Esse instrumento foi inicialmente utilizado por Oddone(1981) 
nos anos 1970 na formação de trabalhadores da FIAT na Universidade de Turin e desenvolvido por Clot (1999) 
no quadro de pesquisa da psicologia do trabalho no CNAM em Paris. A partir desse procedimento, o professor 
descreve as suas atividades para um professor substituto hipotético (pesquisador) que deverá lhe substituir em 
um determinado período. A instrução ao sósia poderá ser realizada na presença de um grupo de alunos (futuros 
professores) (Friedrich, Goudeaux & Stroumza, 2006) ou poderá ser gravada e, posteriormente, transcrita. O 
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texto transcrito poderá ser levado ao professores em formação para discussão e debate com o professor respon-
sável. O uso desse procedimento tem revelado diferentes representações sobre o trabalho docente. Acreditamos 
que esse procedimento pode contribuir para uma melhor compreensão das representações sobre as atividades 
realizadas pelo professor a partir da análise da linguagem, podendo colaborar com o trabalho dos formadores de 
professores. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, (RE)CONFIGURAÇÃO, INSTRUÇÃO AO SÓSIA 

TÍTULO: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A INTERAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
AUTOR(ES): SILVANA SOARES SIQUEIRA ROCHA, MARILURDES ZANINI 
RESUMO: A exiguidade de estudos sobre o processo de transposição didática em sala de aula nos envolve numa pesquisa 
que conflui o saber científico às práticas pedagógicas orientadas pelo Interacionismo. Assim, nesta comunicação, objeti-
vamos refletir, a partir de uma pesquisa qualitativo-interpretativa, sobre o processo que gerou a elaboração de atividades 
centradas nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná e no material de apoio que orienta o ensino de língua materna 
no Curso Normal Superior - licenciatura para os anos iniciais do ensino fundamental, na modalidade de Educação a 
Distância, da Universidade Estadual de Maringá, as quais compõem o caderno de atividades de seus alunos. A reflexão 
nos aponta que articular teorias linguísticas às atividades de uso da linguagem em interação na sala de aula, em quaisquer 
modalidades, em especial, no ensino a distância, implica um grande desafio ao tutor, responsável por essa mediação. Porém, 
evidencia também a grande contribuição do processo de transposição didática para a formação de docentes, uma vez que, 
na elaboração das atividades, os participantes - tutor e alunos do Curso - estabelecem o diálogo entre a teoria e a prática, 
compreendendo a importância dessa interação na organização de um trabalho sistematizado e articulador de leitura, escrita 
e análise linguística. 
PALAVRAS-CHAVE: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA, INTERAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 52

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: BAÚ DE MEMÓRIAS: OS SABERES SOBRE A INFÂNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): SILVANIA REGINA PELLENZ IRGANG 
RESUMO: As pesquisas que tratam sobre os saberes docentes tem possibilitado, ao campo da educação, conhecer e (res)
significar o trabalho dos professores como produtores de seus próprios saberes. Entendendo o saber docente como um 
saber plural, construído antes mesmo da entrada na escola e que se prolonga na vida pessoal e profissional do professor, 
proponho, neste trabalho, (re)pensar o lugar da infância na formação docente, levando em consideração os processos 
formativos de três professoras de educação infantil e seus os saberes profissionais e experiênciais sobre a infância. Para 
tanto, utilizo o trabalho com a memória, com narrativas orais e autobiográficas, assim como, com vivências pedagógicas 
como via de acesso aos saberes sobre a infância construídos nos processos formativos das professoras. Com esse desenho 
metodológico podemos adentrar no campo simbólico dos saberes e das representações docentes, a fim de propiciar nesse 
processo investigativo, também, um método de formação/autoformação. Isso porque o professor ao narrar seus saberes 
tem a possibilidade de torna-se um “pesquisador de si“, de suas práticas docentes e de seu trajeto de vida como pessoa e 
profissional. A partir disso, busco com esse trabalho propiciar um espaço de reflexão sobre o lugar da infância na formação 
de professores e, a partir de suas histórias de vida, conhecer seus saberes, suas memórias singulares e coletivas, suas imagens, 
suas aprendizagens e suas maneiras de ser e estar na docência. Assim, encontro nas narrativas das professoras um baú de 
memórias repleto de artefatos que contam suas histórias, lembranças, silêncios, marcas, saberes e fazeres (re)construídos 
no campo da docência na infância.
PALAVRAS-CHAVE: SABERES DOCENTES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, MEMÓRIA 

TÍTULO: A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): SILVIA ELIZABETH MIRANDA DE MORAES 
RESUMO: Este trabalho relata as conclusões parciais de um estudo destinado a investigar as perspectivas de inclusão da 
prática da interdisciplinaridade nos currículos das Licenciaturas e pós-graduação em Educação e Ciências. Insere-se no 
projeto de pesquisa Interdisciplinaridade na formação docente, desenvolvido pela linha de pesquisa Educação, Currículo e 
Ensino, eixo temático Currículo, formação docente e avaliação na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ce-
ará. A interdisciplinaridade consiste numa nova maneira de organizar o trabalho docente na escola e na universidade onde 
ainda se tem muito presentes a linearidade, fragmentação e o individualismo nas ações pedagógicas. Em todas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais identificamos a preocupação com a formação de um perfil profissional interdisciplinar e transversal: 
a ênfase na interdisciplinaridade justifica-se pela mudança paradigmática que vem ocorrendo na visão do conhecimento na 
civilização ocidental, apontando para um currículo mais integrado, dinâmico, contextualizado. Neste estudo propusemo-
nos averiguar como os alunos e professores veem, conceituam, aceitam ou rejeitam a interdisciplinaridade, qual o peso 
que lhe é dado nos projetos pedagógicos dos diferentes cursos, ementas das disciplinas, práticas de sala de aula e teses de 
doutorado e dissertações de mestrado nas áreas de Exatas e Educação. Estamos utilizando a metodologia construtivista 
baseada no círculo dialético-hermenêutico de Guba & Lincoln. Nossos primeiros respondentes foram escolhidos por 
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serem pós-graduandos em Ensino de Ciências e também professores de escolas de ensino fundamental, do CEFET-CE e 
de faculdades públicas e privadas. As conclusões dessa fase inicial do estudo são apresentadas no presente texto. O trabalho 
se insere na proposta do eixo temático Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente por ser uma análise de 
proposta teórico-metodológica na perspectiva da formação docente, na tematização de saberes pedagógicos e práticas 
cotidianas dos educadores no contexto da complexidade e da organização do trabalho pedagógico escolar.
PALAVRAS-CHAVE: INTERDISCIPLINARIDADE, FORMAÇÃO DOCENTE, METODOLOGIA CONSTRUTIVISTA 

TÍTULO: ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: (RE) CONSTRUINDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
PELA VIA DO SENSÍVEL
AUTOR(ES): SILVIO CARLOS DOS SANTOS 
RESUMO: Quando se reflete sobre a educação é importante salientar que os atores educacionais estão em constantes 
transformações, mesmo que a escola tenda a subestimar a dimensão do sensível. Este caminho coloca a objetividade e a 
subjetividade do próprio ato de aprender em esferas fechadas e incomunicáveis. A investigação teve por objetivo promover 
uma reflexão acerca do educador que atua com os educandos com altas habilidades/superdotação e suas práticas peda-
gógicas, (re) construindo-as pela via do sensível para educar e educar-se, destacando aspectos que contribuíssem para esse 
fim: intuição, emoção, criação, percepção e sensibilidade. A justificativa encontrou sua relevância a partir da efetiva relação 
ensino-aprendizagem da educação pelo e para o sensível e que provocaram atitudes reflexivas, busca a construção do 
conhecimento sustentado na produção pedagógica que margeia o dia-a-dia da relação ensino-aprendizagem, enfatizando 
o gesto criador, a inclusão, o processo sensível e as dimensões de pessoalidade, considerando a importância do tema para 
a comunidade acadêmica, educacional e social. A pesquisa se caracterizou como bibliográfica, pois os levantamentos das 
principais contribuições teóricas que envolveram o problema foram selecionados através da consulta de materiais publica-
dos em periódicos, jornais, revistas, livros, monografias, dissertações, teses, artigos, etc. A pesquisa é, também, descritiva, 
pois sua finalidade foi observar, registrar e analisar os materiais publicados. O método de abordagem utilizado foi o qualita-
tivo porque se fez uso de análise de aspectos subjetivos dentro das leituras realizadas. Através desta investigação, conclui-se 
que o conhecimento sensível surgiu como elemento imprescindível na apropriação e internalização dos conhecimentos, 
de um modo sistêmico, através do desenvolvimento das altas habilidades/superdotação, como uma das metas do ensino 
enquanto proposta para um sensível olhar pensante, que reflita, construa, aprenda e apreenda o saber com sabor, isto é, o 
“aprender fazendo”, como elemento significativo enquanto edificação das altas habilidades/superdotação, como o sensível 
fazer em construção. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SENSÍVEL, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

TÍTULO: APRENDENDO PARA ENSINAR, ENSINANDO PARA APRENDER: A ARTICULAÇÃO DE 
SABERES ENTRE A UNIVERSIDADE E A ESCOLA PÚBLICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): SIMONE ALBUQUERQUE DA ROCHA 
RESUMO: O presente estudo trata sobre o a proposta de Estágio Curricular Supervisionado da Universidade Federal 
com a Escola Pública em Mato Grosso desenvolvida em três anos consecutivos, sendo, a cada ano, em uma escola diferen-
te. Duas questões mobilizaram a pesquisa: que saberes os professores da escola-campo e estagiários articulam na formação 
profissional? Quem ensina e quem aprende com o estágio supervisionado? Para a pesquisa foi utilizada a abordagem qua-
litativa, do tipo estudo de caso, buscando em instrumentos como memoriais dos estagiários e entrevistas dos professores, 
registros sobre a articulação de saberes na formação docente. O presente texto traz um recorte da pesquisa, apresentano 
como dados os registros de três estagiários e dois professores da escola-campo. A pesquisa trouxe a revelação de que a me-
todologia utilizada no estágio supervisionado, assentada em Paulo Freire com o Tema Gerador foi mobilizadora de maior 
articulação de saberes e aprendizagens, daí a necessidade de ser delineada no estudo. Os resultados apontaram um estágio 
com apreciação positiva por parte dos professores da escola pública, revelando a construção de saberes com os estagiários, 
como também apresentou dados sobre aprendizagens significativas para os licenciandos, percebidas em suas interpretações 
e análises críticas sobre a escola e as posturas ainda resistentes de alguns professores às metodologias socializadoras em sala 
de aula e a inclusão da comunidade ao contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA, SABERES, MEMORIAIS 

TÍTULO: DISCURSO PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS TECNOLOGIAS NO ESPAÇO 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
AUTOR(ES): SIMONE ATAYDE FLORIANO DA SILVA 
RESUMO: Este trabalho analisa a posição discursiva do professor a partir da heterogeneidade constitutiva e da heteroge-
neidade mostrada vinculadas ao sujeito-professor que utiliza a tecnologia de informação e comunicação em suas práticas 
discursivas no Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA), sob abordagem teórica da Análise do Discurso Francesa (OR-
LANDI, 2007; AUTHIER-REVUZ, 1990). Para tanto, o corpus consiste de recortes disponíveis no EVA que constitui 
a materialidade da prática discursiva produzida em uma disciplina de Leitura e Produção Textual, oferta do ciclo letivo 
2009/1, na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Assim, partiremos da suposição de que nesse Espaço Virtual 
de Aprendizagem à posição discursiva pedagógica aliada às tecnologias se constituem de modo que o discurso pedagógico 
interage de forma vertical, ou seja, altera sua configuração na relação que se estabelece entre os interlocutores, isto é, não 
é mais assimétrica. Dessa perspectiva, a partir da fala de Orlandi (2003) acerca do discurso pedagógico: discurso lúdico, 
discurso autoritário e discurso polêmico a pesquisa busca responder como se caracteriza tal discurso, quando este ocorre 
sob as condições midiáticas de produção em um ambiente virtual; inclui também os estudos de Juana María Sancho (2006) 
no que diz respeito à TIC, no âmbito educacional. Este trabalho se inscreve numa perspectiva em que as linguagens se re-
novam para atender as demandas das novas tecnologias educacionais e que tem por conseqüências a produção e circulação 
de novos paradigmas no campo da educação. Os resultados apontam para uma desmistificação do papel do educador.
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO PEDAGÓGICO, TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, SUJEITO-
PROFESSOR 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 53

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 06

TÍTULO: CONSTRUÇõES E DESCONSTRUÇõES DE UMA INVESTIGAÇÃO-FORMAÇÃO A PARTIR 
DO DIÁLOGO ENTRE MEMÓRIA E LINGUAGENS ARTÍSTICAS
AUTOR(ES): SIMONE CRISTIANE SILVEIRA CINTRA, ANA ANGELICA ALBANO 
RESUMO: Nossa reflexão discute as construções e desconstruções de uma pesquisa de doutorado, em andamento, de-
senvolvida pela primeira autora e orientada pela segunda autora deste texto. Trazemos aspectos, produções e análises das 
práticas de formação realizadas com licenciandos, na Faculdade de Educação da Unicamp, em 2007 e 2008. Essas práticas 
constituem o trabalho de campo da referida pesquisa, compreendida como uma investigação-formação, que engloba a 
realização concomitante de ações formativas e a investigação dessas ações. Durante as práticas, alunos de licenciatura em 
Pedagogia, Artes Visuais, Música, Dança, Química e Educação Física rememoraram suas histórias de vida e de formação 
e criaram produções plásticas, cênicas e corporais pautadas nas memórias reconstruídas. Discutimos episódios dessas prá-
ticas, buscando analisar as atividades rememorativas e criativas - produzidas em forma de cena e imagem – e os registros 
orais e escritos realizados durante as aulas. Constituem os referenciais teóricos deste texto, estudos sobre Pesquisa (auto) 
biográfica, sobre Arte e Educação e aportes da Psicologia Analítica de Carl Jung. Resulta desta reflexão a identificação dos 
processos de rememoração e criação como espaços privilegiados para a produção e elaboração de símbolos que permitem 
a ordenação do vivido e do que pode ser reinventado a partir do vivido, na docência e na vida.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, MEMÓRIA , LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

TÍTULO: APRENDER PARA ENSINAR A LER CRITICAMENTE: UM ESTUDO DO 
DESENVOLVIMENTO DE PROFESSORES DE INGLÊS.
AUTOR(ES): SIMONE REIS 
RESUMO: Esta comunicação resulta de uma pesquisa de sala de aula realizada junto a uma turma de 10 alunos, de um cur-
so de especialização em língua inglesa realizado no Paraná, mais especificamente, de uma disciplina intitulada “Desenvol-
vendo a Habilidade de Leitura“. Enquanto a literatura educacional aponta a dificuldade de promover mudanças, atribuindo 
à bagagem de experiências do professor sua reticência e resistência a inovações, o argumento que justifica esta pesquisa é 
que ninguém ensina da maneira como não aprendeu. Por isso, com especial interesse na aprendizagem dos participantes 
do curso, enquanto leitores e potenciais professores de inglês e de leitura, o estudo enfoca: (1) as posições de leitores dos 
participantes, quando solicitados a analisar textos marcados pela interação oral entre indivíduos em determinados con-
textos e (2) os tipos de perguntas que direcionariam a alunos do curso de inglês, se utilizassem os textos que analisaram. 
Os dados, coletados através de instrumentos naturais pedagógicos durante a realização do curso, são abordados de forma 
indutivo-dedutiva, visando estabelecer categorias analíticas. A inter-subjetividade da análise é promovida por triangulação 
por Instrumentos Humanos. Os resultados salientam o desenvolvimento da habilidade de leitura crítica e da capacidade de 
formular questões críticas de maneira informada para o ensino de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA CRÍTICA, LETRAMENTO CRÍTICO, APRENDIZAGEM DO PROFESSOR 

TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE E APRENDIZAGEM DISCENTE – INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
TESSITURA DESSA TRAMA
AUTOR(ES): SÍLVIA DE FÁTIMA PILEGI RODRIGUES, LUIZA GONÇALVES FAGUNDES DE 
ANDRADE, SIMONE DA SILVA REIS 
RESUMO: O trabalho tem a finalidade de apresentar dados de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida em escolas da 
rede pública estadual no município de Rondonópolis-MT desde 2007. O objetivo central é analisar o desenvolvimento da 
aprendizagem da criança investigando três elementos fundamentais: a cultura escolar, ação docente e o desenvolvimento 
profissional a fim de verificar as repercussões das políticas públicas de formação de professores, as condições de trabalho 
e a aprendizagem dos alunos. A metodologia da pesquisa é do tipo etnográfico, pois o objetivo foi descrever densamente 
a realidade observando professores e alunos no cotidiano escolar. Nesse sentido, tomou-se como ponto de partida o de-
sempenho de estudantes da 3ª fase do 1° ciclo em relação às habilidades de leitura, interpretação e produção textual a fim 
de mapear aqueles com resultado considerado “muito crítico”, de acordo com os parâmetros do SAEB. Foram aplicadas 
159 avaliações para os estudantes e 32 questionários para traçar o perfil preliminar dos docentes. Na fase inicial da pesquisa 
contatou-se que 14 alunos não acertaram nenhuma questão proposta na avaliação. A partir de 2008 o estudo voltou-se para 
esses sujeitos e seus professores. Foram realizadas entrevistas com 08 professores, os alunos e seus familiares, observações 
nas salas de aula, coletas de documentos usados nas aulas, observação das reuniões de estudos desenvolvidas nas escolas. A 
pesquisa está em andamento com o intuito de compreender a relação entre as ações de formação contínua oferecidas nas 
escolas, as práticas docentes e as estratégias utilizadas para a promoção da aprendizagem dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, APRENDIZAGEM DISCENTE, FRACASSO ESCOLAR 

TÍTULO: ALFABETIZAR LETRANDO - CONTRIBUIÇõES DA FORMAÇÃO CONTINUADA 
AUTOR(ES): SOELY APARECIDA DIAS PAES, KELLY KATIA DAMASCENO 
RESUMO: O CEFAPRO/Cuiabá – Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do estado 
de Mato Grosso, enquanto uma das instâncias formativas, faz-se presente junto aos professores na busca da melhoria da 
qualidade da educação pública. Nesse contexto, duas (02) formadoras alfabetizadoras, desde 2007, desenvolvem um estudo 
que tem como objetivo promover a reflexão teórico-metodológica, fundamental na prática pedagógica de professoras 
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alfabetizadoras, que toma como preceito o processo de alfabetizar letrando. Trata-se de um estudo investigativo da ação 
docente, de cunho qualitativo. Os instrumentos de análise utilizados são os registros escritos sistematizados em portfólio. 
Colaboram com a investigação, professoras alfabetizadoras do 1º. Ciclo do ensino fundamental de duas (02) escolas da 
rede pública estadual, localizadas no município de Várzea Grande-MT. Tem como referencial teórico a discussão sobre a 
formação continuada de professores, a alfabetização e o letramento. Espera-se que essa proposta de formação continuada 
desperte o (re) pensar do trabalho pedagógico da alfabetização, a partir dos eixos primordiais do desenvolvimento da leitura 
e escrita que estão contemplados no letramento. Alguns depoimentos preliminares apontam uma ação reflexiva sobre o 
fazer pedagógico das alfabetizadoras, e é neste sentido que entende-se o percurso formativo como um continuum fomen-
tado por todas as instâncias da educação.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, ALFABETIZADORES 

TÍTULO: DOS BANCOS ACADÊMICO À PRÁTICA DOCENTE: LITERATURA E DESCOBERTAS
AUTOR(ES): SOLANGE APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA 
RESUMO: A perspectiva da pedagogia da práxis constitui-se o fundamento desse projeto de pesquisa com base empírica. 
O contexto desenvolvido caracteriza-se simultaneamente pelas distinções verificadas através das aprendizagens teóricas no 
âmbito acadêmico de um curso de graduação em Pedagogia e os saberes práticos verificados na realização de estágio em 
um projeto social da cidade de Araras, interior de São Paulo. Constantes desinteresses, a participação na aprendizagem e as 
afirmações espontâneas e surpreendentes ao ambiente escolar evidenciaram-se através da convivência diária e das ativida-
des desenvolvidas, correlacionadas às atividades escolares do Ensino Fundamental de escolas municipais e estaduais. Tais 
circunstâncias vieram contribuir para a inquietação teoria-prática, ocasionando a busca de uma reflexão sobre a questão 
existente. O objetivo do presente trabalho é refletir sobre de que maneira pensar a relação teoria-prática, especificamente na 
formação e prática docente, adentrando a uma realidade até então desconhecida. Destaca-se para a realização da pesquisa 
a escolha da Literatura, a qual Antonio Candido (1972; 1986) defende como um direito inalienável a todos, um fator indis-
pensável de humanização, cuja necessidade manifesta-se a cada instante. A reflexão sobre teoria-prática docente poderá não 
somente compreender essa relação, como também contribuir para levantar alternativas para a construção e reconstrução 
do conhecimento na formação e prática docente, cujos reflexos serão visíveis nas inúmeras crianças que todos os dias 
sentam-se nos bancos escolares.
PALAVRAS-CHAVE: TEORIA E PRÁTICA, REFLEXÃO, LITERATURA 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 54

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA INOVADORA E COOPERATIVA: CONSOLIDANDO UM 
NOVO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO QUE DÊ VOZ AOS SUJEITOS ENVOLVIDOS 
NO PROCESSO EDUCATIVO 
AUTOR(ES): SOLANGE MARTINS OLIVEIRA MAGALHÃES 
RESUMO: A universidade contemporânea confronta-se com uma realidade que tem gerado vários desafios relacionados 
aos processos de formação de professores. Na perspectiva de ruptura com o paradigma atual, surge uma série de estudos 
sobre inovações que almejam desenhar uma “nova configuração dos saberes”. O campo de estudos sobre inovação revigo-
ra o ato educativo, ensejando uma dimensão emancipatória como é proposto pela Teoria da Complexidade. Na perspectiva 
da formação docente, procuramos articular inovação, docência universitária, produção de conhecimento e Complexidade 
com o objetivo de superar o modo de pensar dicotômico no campo de produção de conhecimento do Ensino Superior, 
estimulando um modo de pensar marcado pela articulação. Na perspectiva da inovação tematizamos sobre práticas cotidia-
nas dos educadores no contexto da complexidade e da organização do trabalho pedagógico na universidade. Procuramos 
consolidar um espaço que dê lugar e voz aos diferentes sujeitos do processo educativo, para veicularem suas produções de 
forma criativa e cooperativa. O presente trabalho apresenta uma prática pedagógica considerada inovadora por docentes 
e discentes, em função dos objetivos alcançados no processo ensino-aprendizagem. Destacamos alguns “sinalizadores de 
inovação pedagógica complexa”: 1) princípio dialógico; 2) princípio do circuito retroativo e do circuito recursivo; 3) prin-
cípio sistêmico ou organizacional; 4) princípio da reintrodução do conhecimento científico em todo conhecimento em si 
para subsidiar análises, com o objetivo de identificar se as práticas consideradas inovadoras possuem características que as 
relacionam com a Complexidade. A Teoria da Complexidade define um norte inovador, desperta o interesse e a mudança 
de percepção em relação à vida ao exigir outro tipo de relação do sujeito com o conhecimento. Sugere mudança paradig-
mática, resignificando a formação de professores. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO SUPERIOR., INOVAÇÃO., DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXõES SOBRE 
MUDANÇAS NECESSÁRIAS.
AUTOR(ES): SONIA MARIA RIBEIRO, ALICIENE FUSCA MACHADO CORDEIRO, IVANILDA MARIA 
E SILVA BASTOS 
RESUMO: Este trabalho deriva-se de uma investigação junto a um grupo de docentes participantes de um curso de 
formação continuada de professores relacionado ao tema da educação inclusiva. As pesquisadoras partiram da premissa 
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de que a maioria dos cursos de formação de professores pouco contribui para que a prática do docente se modifique em 
relação aos estudantes que tem algum tipo de necessidade educacional especial. Assim, delineou-se como objetivo desta 
pesquisa discutir avanços e lacunas relacionadas à temática da educação inclusiva na formação inicial e continuada de 
um grupo de professores que lecionam na escola básica e/ou universidade. Este estudo caracterizou-se por ser do tipo 
exploratório, utilizando-se a abordagem qualitativa na análise dos dados. Foi realizada uma pesquisa de campo e como 
instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com 6 questões abertas e fechadas. Ao todo participaram 
da pesquisa 26 professores da escola básica e/ou universidade. A análise das respostas foi realizada de forma qualitativa 
e quantitativa. Os resultados indicam para a necessidade de se modificar a abordagem dos cursos de formação inicial e 
continuada, pois aqueles que tem como foco a transmissão de informações, conceitos e classificações referentes às pessoas 
com deficiência pouco ou nada contribuem para a formação do professor para lidar com a realidade escolar da educação 
inclusiva. Questões referentes a complexidade e contrariedade dos movimentos de inclusão/exclusão social devem estar na 
base de qualquer curso que se proponha a discutir e pensar os processos de inclusão escolar desde a educação básica até a 
universidade. Essas e outras questões levantadas a partir do resultado da pesquisa foram discutidas com o aporte teórico de 
autores como: Nóvoa (1995), Sacristán (1995),Tardif  (2006) e Vitalino (2007).
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, FORMAÇÃO 
DOCENTE 

TÍTULO: DIFERENTES CONCEPÇõES DE LEITURA LITERÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO COM E SEM FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
AUTOR(ES): SÔNIA ALVES CUNHA DOS SANTOS 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo relatar uma investigação sobre as concepções de leitura literária en-
tre professores do Ensino Fundamental e Médio de um colégio estadual no Município de Itaocara-RJ, comparando tais 
concepções entre aqueles que têm ou não formação universitária. Sabemos que inúmeras são as pesquisas voltadas para a 
temática das práticas de leitura literária nas escolas, embasadas por discussões entre pesquisadores, psicólogos e educadores. 
Em nosso trabalho pretendemos contribuir para uma prática de escolarização da leitura literária necessária à formação de 
um leitor crítico e, consequentemente da cidadania, já que, segundo Lajolo (2003), “sem competência de leitura, certos 
graus de cidadania são hoje inatingíveis“. Priorizamos em nosso estudo a leitura literária porque esta é capaz de inquietar, 
jogar com a imaginação, associar e encadear eventos, tornando indissociáveis os processos de leitura de mundo e da palavra. 
Segundo Paulo Freire (2003), a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura de mundo, mas por uma outra forma 
de “escrevê-lo“, ou seja, transformá-lo através da nossa prática consciente. Realizamos uma pesquisa qualitativa sendo a 
coleta de dados feita através de entrevistas com 10 participantes, sendo 5 professores sem formação universitária e 5 com 
tal formação. As entrevistas foram realizadas no espaço escolar. Fizemos uma análise do material discursivo, tal como 
proposto por Laville (1999), onde os resultados apontaram que os professores com formação universitária apresentaram 
concepções menos apropriadas sobre a escolarizalção da leitura literária do que o outro grupo. Concluímos, contra nossas 
expectativas, que a formação universitária não proporcionou uma visão mais ampla em termos de leitura literária.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LEITURA LITERÁRIA, ANALISE DO DISCURSO 

TÍTULO: PERFIL PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE: FORMAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA.
AUTOR(ES): SÔNIA MARIA COELHO 
RESUMO: Este trabalho deriva de uma investigação do GEPEA, Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem como 
Objeto da Formação de Professores, formado por docentes e alunos de diferentes departamentos da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, daUNESP de Presidente Prudente, São Paulo. Após um estudo piloto, realizou-se a aplicação de um ques-
tionário aos professores de 25 escolas públicas da rede estadual de ensino de Presidente Prudente que ministram aulas das 
diferentes disciplinas no Ensino Fundamental e Médio, com o objetivo de investigar quais eram os princípios e concepções 
que norteavam suas práticas de ensino e aprendizagem. Foi proposto averiguar se existiriam ou não determinados padrões 
de ensino e aprendizagem que fossem comuns a todas as disciplinas. A presente análise focaliza a área da Língua Portuguesa 
para o traçado de um perfil profissional desses professores, relacionando-os com seus processos de formação inicial. Eles 
responderam individualmente a um questionário com 35 questões, que foi aplicado simultaneamente em todas as escolas 
envolvidas. Tal instrumento foi dividido em três partes, cujas questões possibilitarão traçar o perfil do professor em sua ex-
periência no magistério, descrever suas atividades de ensino, discutir aspectos especificamente didáticos, os procedimentos 
e regras de sala de aula, além de focalizar atividades metacognitivas ou a reflexão do professor sobre sua prática docente 
e sua formação inicial. Utilizando-me da análise parcial dos dados dessa primeira parte, apresento alguns atributos que 
permitem uma caracterização inicial dos professores de Língua Portuguesa que participaram da pesquisa: disciplina que mi-
nistram, situação funcional, tempo de exercício no magistério, sua inserção em diferentes contextos político-educacionais, 
a frequência a capacitações realizadas, em minicursos e oficinas oferecidos especificamente aos professores de Língua 
Portuguesa, assim como a uma segunda formação, para a consecução de diferentes objetivos.
PALAVRAS-CHAVE: PROFISSÃO DOCENTE, ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA, DISCIPLINA ESCOLAR 

TÍTULO: MUDANÇAS NOS SABERES NA PERSPECTIVA DE PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL FACE À IMPLANTAÇÃO DE AÇõES POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
AUTOR(ES): SUSANA SOARES TOZETTO 
RESUMO: A presente pesquisa discute a construção dos saberes docentes frente à implantação de políticas educacionais, 
no município de Ponta Grossa, Paraná, através da manifestação das docentes envolvidas. Apoiada por referencial teórico 
que relaciona as mudanças sociais e educacionais, saberes da experiência e práticas pedagógicas: Heargreaves, Gimeno 
Sacristán, Charlot, Tardif, entre outros. Buscou-se desenvolver um estudo norteado pelas mudanças no cotidiano dos pro-
fessores do município de Ponta Grossa – Pr, produzidas pelas alterações na política educacional. Os resultados indicam que 
quando as professoras acompanham seu grupo de alunos por três, quatro e até cinco anos, podem flexibilizar o currículo, 
interagir com metodologias diferenciadas para atender às necessidades dos alunos e auxiliar no entendimento da escola 
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ciclada e da progressão continuada que eles apresentam em relação aos objetivos propostos pelo currículo. Assim, a posi-
tividade manifestada pelas professoras no que tange ao fato de se conhecer bem os alunos, suas necessidades, dificuldades, 
interesses e preocupações, indica que o trabalho realizado com essas certezas percorre caminhos mais seguros e certeiros. 
Foi possível perceber pelas manifestações das docentes alterações do trabalho pedagógico e a incorporação de ações em 
sala de aula ao interagirem com as duas propostas educacionais do município. Palavras chave: Saberes docentes, políticas 
educacionais, trabalho docente. 
PALAVRAS-CHAVE: SABERES DOCENTES, POLITICAS DE FORMAÇAO DOCENTE, FORMAÇAO DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 55

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 07

TÍTULO: EFEITOS DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE PESQUISADORA E PROFESSORA NO ENSINO 
DE LÍNGUA MATERNA NUMA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
AUTOR(ES): SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO 
RESUMO: Esta pesquisa pauta-se, principalmente, nos estudos da Linguística Aplicada para refletirmos sobre algumas 
especificidades que caracterizam o ensino de língua materna no Ensino Fundamental. Os problemas que envolvem esse 
ensino podem ser atrelados a vários fatores, como: a formação dos professores, as condições da sala de aula, material 
didático (falta ou má qualidade deste), falta de Proposta Pedagógica nas escolas, a dificuldade de os Referenciais chegarem 
até os professores (e de serem entendidos por estes); enfim, a dificuldade que os profissionais de ensino apresentam em 
aliar teoria x prática e mobilizarem seus saberes. Este artigo tem como objetivo discutir alguns resultados a partir de sessões 
de planejamento pesquisadora e professora em relação ao ensino de língua materna numa turma de 3º Ano de Ensino 
Fundamental I. Os dados analisados foram produzidos em sessões de planejamento junto à professora que permitiram, de 
certo modo, que ela participasse de uma formação em serviço, haja vista que os nossos encontros também se pautaram em 
estudos teóricos em que foram discutidas questões sobre um ensino de língua como uma atividade interativa. Resultados 
preliminares apontam que há um certo distanciamento entre os saberes experienciais e os saberes teóricos da professora, 
ou em outros termos, que a professora sente dificuldade em relacionar esses saberes. A análise está fundamentada em 
estudos sobre formação de professor de língua materna, especialmente, Tardif  (2002, 2007), Rojo (2001), Signorini (2001, 
2007) e Rafael (2001).
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO CONJUNTA, LINGUÍSTICA APLICADA, SABERES EXPERENCIAIS - SABERES 
TEÓRICOS 

TÍTULO: PRÁTICAS DE GESTÃO DO TEMPO E DOS CONTEÚDOS DAS APRENDIZAGENS DA 
LEITURA E DA ESCRITA NA SÉRIE INICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTRIBUIÇõES DO 
PROGRAMA BOLSA ESCOLA PÚBLICA E UNIVERSIDADE NA ALFABETIZ
AUTOR(ES): TATIANA PLATZER DO AMARAL, FERANDA CONCEIÇÃO FONTANELLI TORRAGA, 
LUCIANO NUNES SANCHEZ CORES 
RESUMO: A incapacidade da escola de garantir o domínio dos instrumentos básicos - leitura e escrita - de acesso ao 
saber elaborado é centro discussões e das políticas públicas voltadas à qualidade da escolarização. Recente estratégia de en-
frentamento da precariedade da alfabetização e do fracasso escolar, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo é o 
Programa Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização. Desenvolve-se por meio de convênio com a Universidade 
de Mogi das Cruzes, especificamente cursos de Pedagogia e Letras. Objetiva: desenvolver experiências e conhecimentos 
do futuro educador acerca da função docente no processo de alfabetização de alunos no ano inicial e apoiar professores 
regentes na complexa ação pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos. A participação das alunas-
pesquisadoras, sob supervisão de docentes da UMC, ocorreu por meio do desenvolvimento de pesquisa participante, sendo 
o objetivo central: analisar as práticas de gestão do tempo e dos conteúdos das aprendizagens da leitura e da escrita. Três 
grupos de pesquisa dedicaram-se ao estudo de aspectos distintos da transposição didática: o trabalho com cópia e ditado 
no processo de alfabetização, o desenvolvimento das rotinas de leitura e escrita em sala e o uso do material próprio do 
programa. Dados coletados, por meio de observações participantes e intervençôes realizadas pelas alunas-pesquisadores, 
evidenciaram um processo de escolarização dos saberes relativos à leitura e escrita. A análise das situações observadas con-
duz a uma sub-utilização das práticas sociais de leitura e escrita, tais como a cópia e o ditado, em detrimento de utilização de 
situações didáticas voltadas apenas a aprendizagem da leitura e da escrita, enquanto código de representação da linguagem 
oral. Evidencia-se a necessidade de ressignficação dos conteúdos da alfabetização e do aprimoramento do processo de 
transposição didática, mantendo-se as características socioculturais reais da leitura e da escrita, na escola.
PALAVRAS-CHAVE: ALFABETIZAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA, LEITURA E ESCRITA 

TÍTULO: SABERES, IDENTIDADES E FORMAÇÃO DOCENTE: A EXPERIÊNCIA DE UM CURSO A 
DISTÂNCIA SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA
AUTOR(ES): TATIANE DE LUCENA LIMA, ÂNGELA MARIA FREIRE DE LIMA E SOUZA, TEREZA 
CRISTINA PEREIRA CARVALHO FAGUNDES 
RESUMO: Este trabalho analisa os discursos docentes sobre as concepções e as práticas pedagógicas que envolvem 
gênero e sexualidade na escola através das interações virtuais entre educadores, mediadas pela plataforma de aprendizagem 
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moodle. Tal experiência é resultado de um curso a distância promovido no ano de 2008 pela Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia, cujo objetivo foi promover uma qualificação de professores do ensino médio e fundamental, da rede 
pública estadual, para a utilização de uma prática educativa voltada para as questões de gênero e sexualidade. Como coor-
denadora, consultora e tutora do curso, bem como estudiosas na área, focamos nossa análise nas seguintes questões: quais 
as concepções sobre gênero e sexualidade expressas pelos educadores envolvidos no curso? Quais as possíveis práticas 
empreendidas nesta perspectiva? Realizamos a leitura das narrativas escritas das interações nos fóruns e as consequentes 
mediações no sentido de visibilizar as identidades produzidas pelo currículo e evidenciar as culturas nele silenciadas, bem 
como refletir sobre o papel da escola rumo à educação anti-sexista, especialmente no que diz respeito à revisão apurada 
das atividades, brincadeiras, ideologias presente nos livros didáticos, nos discursos, nas normas disciplinares, nos programas 
curriculares e nos valores morais estabelecidos. Depreendemos, com esta experiência, que avançamos na reflexão e no in-
teresse dos educadores em praticar ações positivas face ao tema. Ademais, é salutar constatar que mesmo tendo vivenciado 
um currículo acadêmico formal que não aborda as questões de gênero e sexualidade como objeto de análise nas disciplinas 
ou como discussão transversal, os educadores foram capazes de discutir, hipotetizar, ensaiar concepções e práticas signifi-
cativas sobre gênero e sexualidade, a despeito de todas as opressões e estereótipos sexistas vivenciados nas itinerâncias dos 
currículos cultural, acadêmico e escolar.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, GÊNERO, SEXUALIDADE 

TÍTULO: A LINGUAGEM DA ARTE NA FORMAÇÃO O EDUCADOR.
AUTOR(ES): TATYANE ANDRADE ALMEIDA 
RESUMO: No mundo globalizado em que vivemos, presenciamos o avanço das tecnologias e a difusão da informação 
e da imagem em larga escala, que frequentemente, ao invés de promover a democratização do conhecimento, têm sido 
usadas como mecanismos de dominação ideológica canalizada para o consumo. Trata-se de uma perspectiva que tende a 
desvalorizar a subjetividade humana, a fim de promover uma homogeneização das formas de pensar e da concepção de 
mundo. A consequência disso é a massificação do sentido da vida e o surgimento de uma sociedade monótona e precon-
ceituosa com o que lhe é diferente. Entretanto, contrariando essa tendência, persiste a capacidade criadora do homem, a 
mesma que o possibilitou criar e diversificar as formas de viver e que se manifesta na constante reinvenção das linguagens. 
Daí a necessidade de se promover uma formação que possibilite aos educadores (e educandos) realizar uma leitura crítica, 
sensível e criativa do mundo em que vivemos, ressignificando-o e, ao mesmo tempo, favorecendo a apreensão e a utilização 
eficiente das fontes de conhecimento proporcionadas pelo avanço das múltiplas tecnologias. Essa leitura se torna efetiva 
a partir da ampliação do conceito de inteligência, que rompe com a supervalorização de uma racionalidade instrumental e 
abre espaço para o desenvolvimento da totalidade das capacidades e habilidades humanas. É nessa dimensão que encon-
tramos a arte enquanto campo da expressão singular, capaz de escapar dos limites dessa massificação, de articular saberes 
e de contribuir para o desenvolvimento intelectual, afetivo e social do cidadão tornando-o apto a intervir de forma crítica 
e sensível no mundo que o cerca. Neste trabalho procuramos refletir sobre os resultados das disciplinas de arte no nosso 
curso de pedagogia, proposta curricular recente que vem ao encontro dessas demandas para possibilitar ao educador atuar 
de forma sensível e criativa, ajustando suas práticas pedagógicas a essas novas realidades.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DOCENTE, ARTE LINGUAGEM, LEITURA E CRIATIVIDADE 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA EXPERIÊNCIA 
COM GÊNEROS TEXTUAIS 
AUTOR(ES): TÂNIA GUEDES MAGALHÃES, LAURA SILVEIRA BOTELHO 
RESUMO: Este trabalho apresenta resultado de pesquisa desenvolvida numa escola municipal da cidade de Juiz de Fora/
MG, intitulada “Reestruturação do ensino de LP: práticas pedagógicas com gêneros textuais”. Vinculada à tradição qualita-
tiva, optamos pela “pesquisa colaborativa” (KEMMIS & MCTAGGART, 1988; IBIAPINA, 2008) que se caracteriza por 
ser desenvolvida por pesquisador externo ao ambiente escolar, auxiliando os profissionais da escola selecionada; ser cola-
borativa, visto que o pesquisador está inserido no contexto a ser pesquisado; e ter objetivos de mudanças, com intervenção 
na realidade. Para esses autores, a motivação inicial para desenvolver a pesquisa é mudar o sistema, descrevendo e compre-
endendo os fenômenos apenas numa etapa inicial. Nosso trabalho centra-se no ensino de Língua Portuguesa. A partir da 
constatação de que os professores demonstram falta de embasamento teórico sobre temas basilares ao ensino de Língua 
Portuguesa (CYRANKA et al, 2006), excluindo a natureza interacional da língua, buscamos desenvolver essa pesquisa para 
não só avaliar os entraves escolares relativos ao ensino de linguagem, como construir coletivamente um Programa (GOU-
LART, 1999) para a disciplina, baseada em gêneros textuais (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004; MARCUSCHI, 2003). Desse 
modo, utilizamos 15 sessões reflexivas para tratar de aspectos fundamentais ao ensino, como as concepções de linguagem, 
o trabalho com gêneros orais e escritos, o ensino da teoria gramatical, o aprendizado da leitura etc. Assim, desenvolvendo 
uma nova prática em sala de aula, o corpo docente pôde conhecer, aplicar e escolher os gêneros textuais mais adequados 
aos 9 anos do Ensino Fundamental na elaboração do Programa. Nesse sentido, a pesquisa demonstrou que embasamento 
teórico, diretrizes curriculares bem definidas e integração dos docentes são necessários para um desempenho em sala de 
aula mais seguro, além de demonstrar também a necessidade de um acompanhamento em serviço mais efetivo, com vistas 
a uma atuação profícua em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LINGUAGEM, GÊNEROS TEXTUAIS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 56

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: AS REPRESENTAÇõES SOCIAIS NA ESCOLA: A RELAÇÃO PROFESSOR / ALUNO E A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
AUTOR(ES): TÂNIA MASELLI SALDANHA LEITE 
RESUMO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA ESCOLA: A RELAÇÃO PROFESSOR / ALUNO E A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO TÂNIA MASELLI SALDANHA LEITE (Mestranda em Educação 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Gomes Senna) RESUMO Este 
trabalho pretende fazer uma reflexão sobre as relações estabelecidas entre professor e aluno em seu cotidiano escolar. 
Inicia-se com um breve esclarecimento sobre a forma como o período da adolescência se constitui e as características 
típicas dessa fase tão conturbada da vida, tornando o jovem muitas vezes incompreendido pelo adulto. Parte-se então 
para uma visão desse adulto, aqui representado pelo professor, elemento fundamental nesse processo biológico e 
social em que também ocorre a construção do conhecimento científico. Esse educador vem a ser o responsável em 
orientar o processo de aquisição do conhecimento desse jovem no ambiente escolar. Percebe-se, porém, que o pro-
fessor também se encontra em conflito, uma vez que se depara com um aluno que não é aquele “idealizado” a partir 
de sua formação acadêmica, tornando-se difícil para ele reconhecer nesse “jovem”, seu “aluno”. Tendo como pano 
de fundo o estudo das representações sociais, tenta-se explicitar como e porque se formam as situações de conflito 
entre esses dois sujeitos: educando e educador. Assim como se dá o processo de aquisição do conhecimento, uma 
vez que a escola deixa de ser local de interação cognitiva e social e passa a ser palco de tensões e embates, em uma 
complexa rede de imposições de normas, regras, alianças e estratégias na tentativa de uma verdadeira interação na 
qual os saberes possam vir a dar forma à prática educativa. 
PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR, ALUNO, REPRESENTAÇõES SOCIAIS 

TÍTULO: LEITURA E ESCRITA: COMO EU ENSINO? 
AUTOR(ES): TERESA CRISTINA OLIVEIRA ARAUJO, DÉBORA DOS SANTOS BELONI 
RESUMO: Este trabalho pretende relatar a experiência de formação de professores na rede pública municipal de uma 
escola localizada numa comunidade de baixa renda na cidade do Rio de Janeiro, bem como iniciar uma reflexão sobre seus 
saberes pedagógicos e suas ações cotidianas neste local. Nessa escola há 300 crianças na faixa etária de 4 a 12 anos, em 
horário integral, e 27 educadores. A formação docente foi regida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
subsidiada pelas discussões, as trocas de experiências e as leituras realizadas durante os encontros na escola, buscando sem-
pre atender as suas principais dificuldades: o trabalho de alfabetização, a evasão de alunos e a formação do grupo de profes-
sores. Tendo como foco essas principais dificuldades apresentadas pelos atores do processo educativo, a formação docente 
centrou-se no trabalho do professor na sala de aula e na escola, pois ao pensar sobre sua prática, ele mesmo menciona seus 
saberes e suas experiências e busca resolver os obstáculos que surgem durante o seu fazer pedagógico no cotidiano escolar. 
Os diálogos sobre o processo ensino-aprendizagem trouxeram mudanças nas atividades de ensino e na qualidade do traba-
lho realizado, pois diante das condições da escola urgia a reconstrução de alguns conceitos. Algumas temáticas solicitadas 
pelos educadores apontavam para uma nova forma de pensar/agir: a alfabetização com textos; a importância da roda de 
leitura; o espaço e tempo escolar; as atividades de leitura e escrita. É impossível construir um conhecimento pedagógico 
para além dos professores, ou seja, ignorar as dimensões pessoais e profissionais do trabalho docente. Sendo assim, durante 
a formação, considerou-se o professor como profissional e como sujeito.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO, LEITURA, ESCRITA 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE ESCRITOS TOMASIANOS PARA A FORMAÇAO 
DOCENTE
AUTOR(ES): TEREZINHA OLIVEIRA 
RESUMO: A leitura da obra de Tomás de Aquino, especialmente seus escritos sobre a educação, são fundamentais 
à formação docente na atualidade. Não se trata aqui de fazer uma aplicação mecânica de suas propostas, tomando-o 
como uma receita. A leitura histórica de um autor implica em compreendê-lo a partir das questões de sua época. 
Consideramos fundamental a leitura de Tomás de Aquino pelo fato de que podemos estudar um autor que, diante das 
novas exigências que se colocaram para os homens da sua época, não partiu nem de um sistema pronto e acabado, 
nem se manteve preso a uma dada doutrina. Antes, Tomás de Aquino percebeu que a doutrina cristã não era suficien-
te para dar conta das novas questões e, por isso, retomou Aristóteles, agora a partir de um novo enfoque. Para ele, Fé 
e razão não se excluíam, mas se completavam em um esforço para dar um novo conteúdo à relação ensino/apren-
dizagem. É a partir desse enfoque que Tomás de Aquino indaga acerca de quem deve ensinar e o papel da sabedoria 
na formação da pessoa. De seu ponto de vista, somente o homem pode ensinar porque, pelo saber proveniente do 
conhecimento, da cultura, do pensamento reflexivo, pode também ser mestre. Nesse sentido, o intelectual medieval 
inaugura uma nova concepção sobre o saber e o ensino, delegando aos homens a responsabilidade de conhecer e 
ensinar. Assim, hoje, ao fazermos a leitura de escritos tomasianos, podemos tê-los como espelhos na formação do 
professor. Neste texto, o propósito é analisar, como exemplo, o escrito intitulado De Magistro, pois nele o mestre 
Tomás explicita a importância do saber, como ensino e aprendizagem, na formação dos sujeitos citadinos de seu 
tempo. Palavras - Chave: Leitura, Escritos Escolásticos, Formação de Professores. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ESCRITOS ESCOLÁSTICOS 



630

Produção de Conhecimento, Saberes e Formação Docente

631

TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA DA UERJ: REFLEXõES ACERCA DA FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): THAIS VIANNA MAIA 
RESUMO: O presente trabalho visa analisar aspectos dos saberes e da formação docente através da visão que os alunos 
da faculdade de Educação da UERJ possuem do curso de Pedagogia. Esta análise buscará fazer um apanhado de questões 
pertinentes à discussão dos estudos culturais, reconhecendo a influência dessa área de estudos nas mudanças curriculares 
atuais. Este tema foi escolhido devido a minha participação enquanto bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa 
“Currículo: Sujeitos, Conhecimento, Cultura“ desenvolvido pela linha de pesquisa “Cultura e Cotidiano Escolar“ no intuito 
de contribuir para essa pesquisa e, ao mesmo tempo, divulgar o que vem sendo discutido por nós até o presente momento. 
Para compreendermos a importância do ensino na formação humana é preciso considerá-lo no conjunto das tarefas edu-
cativas exigidas pela vida em sociedade. Para isso, faz-se necessário a reflexão acerca da formação docente. Tomei como 
base os estudos de Clifford Geertz para trabalhar o conceito de cultura associando as produções de Tura e sua contribuição 
para o trabalho etnográfico em Educação. A partir das análises das entrevistas, evidenciaram-se aspectos da cultura escolar 
que estavam sendo introjetados pelos alunos, assim como perspectivas acerca do desenvolvimento do trabalho pedagógico 
e do processo de ensino-aprendizagem que envolvem professores e alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ESCOLAR, COTIDIANO ESCOLAR, CURRÍCULO 

TÍTULO: AULAS DE ESTATÍSTICA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR
AUTOR(ES): THELMA CARDINAL DUARTE CAMPANA 
RESUMO: Este estudo se refere a uma pesquisa realizada em sala de aula pela própria professora da classe, após um trabalho 
com os alunos em aulas de Estatística. O objetivo foi investigar como o desenvolvimento profissional da professora-pesqui-
sadora neste percurso implicou em mudanças na metodologia e na abordagem utilizadas em sala de aula. O locus da pesquisa 
foi uma escola municipal do interior paulista e os sujeitos que participaram foram alunos de duas classes de 8ª série. A partir 
das idéias de Lopes (2004) e Besson (1995) foram desenvolvidas atividades com o objetivo de proporcionar a discussão de 
idéias dos alunos, valorizando as suas produções. Buscou-se trabalhar com o “espírito estatístico”, ou seja, com os conceitos 
de chance e aleatoriedade, além de discutir a especificidade das informações estatísticas. Os estudos sobre o Desenvolvimento 
Profissional de Professores foram apoiados nos trabalhos realizados por Piaget, Becker, Delval e Scriptori, entre outros e rea-
lizados com o apoio de um grupo do tipo colaborativo, formado por professores interessados em problematizar suas práticas 
pedagógicas. A docência atual requer um professor que reflita sobre como os alunos recebem o ensino, suas elaborações, os 
motivos e explicações para as dificuldades apresentadas. A postura reflexiva e investigativa da professora/pesquisadora permi-
tiu aos alunos um trabalho ativo, favorecendo a modificação de esquemas e novas estruturas mentais. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR, ESTATÍSTICA, ESPÍRITO ESTATÍSTICO 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 57

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 08

TÍTULO: REGISTRO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DO ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTOR(ES): VALDETE CÔCO 
RESUMO: Este trabalho é parte integrante da pesquisa Mapeamento da Educação Infantil - EI - no Espírito Santo, que 
desenvolve três ações integradas: o levantamento de estudos, o acompanhamento dos editais dos concursos públicos para 
provimentos de cargos e a aplicação de questionário aos responsáveis pela EI nos municípios. Para explorarmos o registro 
de professores na EI nesse trabalho, focalizamos o processo de construção dos documentos orientadores do trabalho 
pedagógico, as orientações emanadas dos órgãos gestores e as expectativas de escrita apresentadas para esses profissionais, 
a partir do recorte de dados do questionário. A partir da teoria crítica da modernidade e da cultura, a pesquisa sinaliza que, 
com a inserção da EI na Escola Básica, os professores estão enfrentando novos desafios frente às práticas de escrita. Esses 
desafios se vinculam às demandas do trabalho com a proposição de um repertório associado à observação das crianças 
(considerando seu desenvolvimento e sua aprendizagem nas conquistas e avanços apresentados), ao acompanhamento e 
análise do trabalho pedagógico realizado (destacando as intervenções propostas), à tomada de novas decisões (em função 
das necessidades/dificuldades apresentadas pelas crianças) e à parceria com as famílias. Nesse processo, temos a afirmação 
de uma forma do registro que apresente um processo crítico e reflexivo que se associa à visibilidade e ao reconhecimento 
do trabalho e exige conexões entre os diferentes espaços e sentidos que constituem a materialidade da atividade docente 
atravessada pela dinâmica do contexto escriturístico e pela especificidade de atuação nessa etapa da educação.
PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO DOCENTE , REGISTRO DE PROFESSORES , EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: “EU PENSEI QUE O PROBLEMA DELES ERA PIOR...“ UM CASO DE AUTO-AVALIAÇÃO 
VERSUS O DISCURSO DOCENTE
AUTOR(ES): VALDINEI ISAC GONÇALVES DA SILVA, VERA MOREIRA GONÇALVES 
RESUMO: Este artigo visa relatar as práticas docentes e os resultados obtidos com alunos da Rede Estadual de Ensino do 
Rio de Janeiro nas aulas de Língua Portuguesa e Matemática, ao aproximar o discurso dos professores ao conhecimento real 
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dos seus alunos e de sua situação de ensino. Os dados obtidos partem de auto-avaliações dos discentes e de questionamen-
tos feitos aos seus docentes antes, durante e depois do projeto realizado. No início do ano letivo, foi aplicado uma prova 
diagnóstica para saber quais conteúdos os alunos dominam ou não, ou até para traçar futuras estratégias de ação. Havia 
um alvoroço e falas comuns, como “eles não sabem nada“ ou “temos que revisar a matéria toda?“. Após o levantamento 
dos dados, fomos surpreendidos com os resultados não tão desastrosos e, assim, foram ouvidas novas e admiradas falas. 
Então, seguindo com uma proposta mais inovadora, provocamos os alunos a se auto-avaliar e acompanhar seu processo 
de construção de conhecimento, enquanto criávamos instrumentos para saber como os professores diagnosticavam as 
turmas. Para uma eficaz pesquisa, o trabalho foi realizado paralelamente em duas escolas, uma na Zona Sul da capital do 
Rio de Janeiro e outra no interior de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Tal pesquisa e prática servem, contudo, para 
que repensemos a situação atual da educação pública, de nossa prática docente e, principalmente, nosso olhar sobre nos-
sos educandos e as ações antecipadas que tomamos equivocadamente, sem correta avaliação desses sujeitos da educação 
durante todo o processo. 
PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, EDUCAÇÃO PÚBLICA, AUTO-AVALIAÇÃO 

TÍTULO: A ESCRITA COMO DISPOSITIVO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
AUTOR(ES): VALESKA FORTES DE OLIVEIRA 
RESUMO: A escrita se configura como um dispositivo de formação e autoformação no espaço formativo da educação. 
Nas pesquisas que temos realizado com professores na formação inicial realizada no espaço da universidade e fora dele 
operamos com a escrita como uma ferramenta que coloca os sujeitos implicados como “pesquisadores de si”. Nesse senti-
do, a investigação inicia com um processo de aproximação das representações e dos saberes construídos nas suas trajetórias 
de vida, e se estende a um processo de autoconhecimento e de autoformação. Tendo como referência dois conceitos 
operadores, tomados das reflexões de Michel Foucault (1995), o “cuidado de si” e “as tecnologias de si”, trazemos para o 
território da narrativa, tomando-a como um dispositivo no qual o sujeito, provocado / implicado por um outro, se coloca 
num processo de experimentação de si. A memória, tomada por nós como trabalho, é acionada no sentido de reconstruir 
imagens, acontecimentos e experiências produtoras de sentido à pessoa que se dispõe ao exercício da “escrita de si”. Ope-
ramos também com a memória–esquecimento de Nietzsche, na produção da narrativa como uma forma de “cuidado de 
si”. O esquecimento que se configura como necessidade para dar vazão a outras formas de vida. Nos referimos, quando 
falamos de um sujeito, para além e muito longe de um sujeito unitário, mas próximo de um sujeito que se constitui através 
de práticas discursivas, práticas essas sempre constituídas pelas redes de poder. Pensando na possibilidade da experiência 
ética e estética – colocando a vida como “obra de arte” (Nietzsche), a escrita de si é uma experiência na qual o sujeito, a 
partir de uma máxima: “ocupa-te de ti mesmo”, através de um movimento que o coloca na construção/ desconstrução de 
acontecimentos, imagens e representações, pode produzir a invenção de si. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, DISPOSITIVO, FORMAÇÃO DOCENTE 

TÍTULO: DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXõES SOBRE A CIDADANIA 
DE PROFESSORAS E PROFESSORES. 
AUTOR(ES): VALÉRIA PALL ORIANI 
RESUMO: Neste texto apresentam-se resultados parciais de pesquisa de mestrado em Educação (Bolsa CNPq) que tem 
como objetivo analisar a relação entre a compreensão de direitos humanos e de cidadania de professores e professoras de 
Educação Infantil, bem como suas práticas pedagógicas a respeito da temática. Para seu desenvolvimento, vem sendo rea-
lizada pesquisa de campo em duas escolas de Educação Infantil da cidade de Marília/SP, nas quais estão sendo observadas 
as práticas pedagógicas de um professor e de uma professora de cada escola; posteriormente serão realizadas entrevistas. 
Essa pesquisa foi proposta como continuidade à pesquisa de Iniciação Científica (FAPESP) que teve como objetivo com-
preender as práticas pedagógicas do ensino dos direitos humanos e da cidadania em duas escolas de Educação Infantil, uma 
municipal e outra particular da cidade de Marília/SP, realizada mediante os procedimentos de observação das rotinas e das 
atividades do cotidiano escolar e aplicação de questionários. A análise das observações do cotidiano escolar e das respostas 
obtidas por meio do questionário permitiu problematizar, dentre outros aspectos, que a utilização ou não das temáticas di-
reitos humanos e cidadania por parte das professoras estava relacionada principalmente ao seu posicionamento político. Os 
comportamentos e as atitudes das professoras pesquisadas indicavam que suas ações se pautavam em noções de cuidados, 
proteção e afetuosidade, como se fosse uma segunda mãe. Este comportamento influencia sua noção de cidadania para as 
mulheres, estimulando a passividade e o esquecimento do papel político da professora. A feminização docente, principal-
mente na Educação Infantil, traz resquícios de uma perspectiva histórica, segundo a qual o magistério foi concedido como 
uma das primeiras profissões das mulheres devido às características femininas próximas às de mãe, restringindo a presença 
masculina nesse nível de ensino e comprometendo a visão de cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA, GÊNERO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

TÍTULO: “TODO MUNDO SOMOS AMIGOS...”: DESVELANDO AS RELAÇõES ATRAVÉS DA 
LITERATURA INFANTIL. 
AUTOR(ES): VANDA JEANE FERREIRA FREIRE, IVONE MARTINS DE OLIVEIRA 
RESUMO: A literatura infantil é um instrumento importante no desenvolvimento da criança uma vez que lhe possibilita 
o desenvolvimento da imaginação, bem como de um complexo processo de diferenciação entre o real e o imaginário. O 
ato de ler, contar histórias e mesmo de ouvi-las, ativa na criança uma complexa atividade mental. Conhecer a forma como 
a criança é afetada pelas histórias, pelas narrativas, a maneira como, em seu desenvolvimento, realidade e fantasia vão se 
(con)fundindo, seja na vida dos personagens ou mesmo em sua própria vida, é fundamental para uma prática educativa 
comprometida com o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Levar as crianças a conhecerem os afetos presentes 
em suas relações com os outros e até mesmo em relação a elas próprias, pelos caminhos da literatura infantil, pode se 
apresentar como um caminho instigante para desenvolver essa prática educativa. Neste trabalho objetivamos analisar os 
aspectos afetivos que se destacam na relação da criança com as histórias infantis e sua relevância para a constituição desses 
sujeitos. Os dados analisados são parte de uma pesquisa realizada com uma turma de educação infantil com idade de 4 anos. 
Realizamos rodas de leitura com as crianças em um trabalho conjunto com a professora. A análise do material coletado 
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por meio de videogravação aponta como essencial o aprofundamento da reflexão por parte do professor, sobre o desen-
volvimento infantil e a literatura infantil para uma prática educativa mais apropriada ao desenvolvimento da imaginação e 
do universo afetivo da criança. É essencial repensar os valores que permeiam as relações, imbricado também no confronto 
das subjetividades, uma vez que não basta apenas considerar o outro, mas compreender como o outro se interpõe nessas 
relações e em que condições.
PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA, LITERATURA INFANTIL, AMIZADE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 58

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: O ENSINO DE LITERATURA : ENTRE A INOVAÇÃO E A PERMANÊNCIA 
AUTOR(ES): VANESSA FABÍOLA SILVA DE FARIA 
RESUMO: Este trabalho é o resultado de pesquisa realizada em curso de pós-graduação da FEUSP e consistiu em um 
estudo dos textos curriculares de Língua Portuguesa e Literatura para o 2º grau durante os anos 80, em São Paulo. A 
análise dos documentos curriculares permitiu-nos ponderar a afirmação de Geraldi (2003): “o trabalho pedagógico tende 
a fetichizar o produto do trabalho científico”. Partimos de um exame em que foram cotejadas as várias edições de dois 
tipos de documentos curriculares, nos quais se propunham inovações no ensino de literatura. A lógica de incorporação 
dos resultados do trabalho de pesquisa não é igual nos dois tipos de documento, possivelmente em função do fato de os 
autores dos textos publicados nos Subsídios serem pesquisadores universitários, e, portanto, eles próprios responsáveis pela 
elaboração de uma obra original. Em contrapartida, o texto da Proposta Curricular de Língua Portuguesa – 2º grau, elabo-
rado pela equipe técnica da CENP, assume, em grande parte, o modo de apropriação do trabalho científico apontado por 
Geraldi (2003), sendo possível atribuir aos autores do Subsídios a noção bourdiesiana de auctor e aos autores da Proposta 
Curricular a noção de lector. A pesquisa permitiu-nos concluir que este modo peculiar de apropriação do trabalho científico 
explica, em parte, a permanência de práticas arraigadas à tradição, embora mescladas a algumas proposições inovadoras. 
Esta mescla caracteriza a relação compósita dos saberes docentes (Tardif, Lessard, Lahire). Compreendemos, por fim, que 
o modo como os docentes podem mobilizar esses saberes é regido, em última instância, pela noção de táticas de consumo 
(De Certeau, 1994), explicando o que, num primeiro olhar, parece apenas uma burla dos mecanismos de controle impostos 
pelo currículo, configura-se na verdade, como um mecanismo de busca dos protocolos de ação, mais do que pelos proto-
colos da pesquisa científica (Anne-Marie Chartier, 2007).
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE LITERATURA, CURRICULO DE LITERATURA, SABERES DOCENTE 

TÍTULO: A PROFISSIONALIDADE DOCENTE E A GESTÃO DO CURRÍCULO EM FACE ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – O CASO “SÃO PAULO FAZ ESCOLA”
AUTOR(ES): VANESSA MOREIRA CRECCI, DARIO FIORENTINI 
RESUMO: Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do programa “São Paulo Faz Escola” 
enviou às escolas materiais com características de apostilas “O Jornal do Aluno” e o “Caderno do Professor”. Os professo-
res do Ensino Médio e do segundo segmento do Ensino Fundamental foram “capacitados” através de videoconferências 
para utilização desse material. No início de 2009, professores e alunos receberam os respectivos materiais: “Cadernos 
do Professor” e “Cadernos do Aluno”. Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar e compreender como os 
professores estão fazendo a gestão deste currículo proposto e quais as implicações dessa política no processo de desenvol-
vimento profissional do professor e na constituição de uma profissionalidade docente. Nesse sentido, o desenvolvimento 
profissional é compreendido como um processo complexo que “não é isolado do restante da vida” e envolve o professor 
como uma totalidade humana permeada de sentimentos, desejos, utopias, saberes, valores e condicionamentos sociais e 
políticos (FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 124). Imbricado no sentido de desenvolvimento profissional, na compre-
ensão de profissionalidade docente, os professores são protagonistas de sua própria prática, capazes de atuarem, refletirem 
e agirem dentro de suas possibilidades e dos contextos diversos em que estão imersos. Em uma comunidade de prática, o 
professor, no exercício diário da docência, é visto como detentor de saberes e competências que lhes são específicos e que 
foram desenvolvidos a partir da complexidade de suas práticas. Cabe destacar que os sujeitos desta pesquisa são professores 
que lecionam Matemática na rede estadual paulista de educação da Região de Campinas e que utilizam o material citado. 
O material de análise no presente trabalho foi obtido mediante aplicação de questionários a professores de Matemática da 
região de Campinas. 
PALAVRAS-CHAVE: CURRÍCULO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

TÍTULO: IDÉIAS E APROPRIAÇõES DA ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA NOS CONTEXTOS 
FORMATIVOS DE PROFESSORES
AUTOR(ES): VERA LÚCIA BATISTA 
RESUMO: Este trabalho enfoca e analisa as táticas encontradas pelos profissionais que exercem a docência para declara-
rem em escritas autobiográficas, memorial, as múltiplas mediações/interlocuções que os constituíram/constituem como 
professores, bem como se apropriaram/apropriam dos saberes necessários à prática pedagógica. Para tanto, toma como 
objeto de investigação os Memoriais de Formação elaborados por um grupo de professoras que participaram do curso de 
Pedagogia-PROESF oferecido pela Faculdade de Educação da Unicamp em parceria com os municípios da Região Metro-
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politana de Campinas. O estudo destaca os modos como tais professoras organizaram a escrita de suas memórias, consi-
derando-se as condições implicadas na produção desses escritos, no curso especificado constituíram um dos pré-requisitos 
para obtenção da titulação da graduação. Procura, nos textos produzidos, marcas enunciativas que revelem os limites e as 
possibilidades dos Memoriais de Formação como prática avaliativa que tem como foco a análise e a problematização do 
saber produzido na experiência vivida. As análises se fundamentam nos pressupostos da História Cultural, nas formulações 
de Bakhtin sobre os processos dialógicos que constituem a linguagem (especificamente a escrita) e nas discussões teóricas 
a respeito do uso da memória e da escrita autobiográfica como recursos disparadores para a reflexão da prática profissional 
nos contextos formativos de professores. 
PALAVRAS-CHAVE: MEMORIAIS DE FORMAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE, PRÁTICA PEDAGÓGICA 

TÍTULO: AS DIFERENTES REPRESENTAÇõES SOCIAIS SUBJETIVAS DE PROFESSORES E 
ALUNOS EM SALA DE AULA.
AUTOR(ES): VERA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA, ÂNGELA FÁTIMA SOLIGO 
RESUMO: O artigo é fruto das discussões sobre representações sociais e a leitura sobre o assunto: Representações 
Sociais: Diferenças e Subjetividades em Educação, nos anos de 2006, 2007, 2008 na UNICAMP – Faculdade de Educa-
ção. Tem por objetivo discutir as representações sociais de professores e alunos em sala de aula a partir da avaliação. Os 
participantes da pesquisa são os professores e alunos do 9º ano escolar do Ensino Fundamental de uma Escola Pública 
Municipal em Resende, Estado do Rio de Janeiro - Região Médio – Paraíba. Os procedimentos metodológicos incluíram 
pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário com questões fechadas para os participantes dos trabalhos. As respostas 
obtidas através dos questionários, serão analisadas num trabalho ético e com a manutenção da fidedignidade.Os excertos 
obtidos, as falas, as respostas obtidas pelos participantes, serão transcritas fielmente para identificar as representações 
sociais dos investigados, as formas de opressões, os preconceitos, os discursos ocultos, as situações de constrangimentos 
em sala de aula, acerca das representações sociais subjetivas.Acreditamos que verificar as formas de opressões, as exclusões 
brandas, que ofuscam a participação e a ação dos alunos em sala de aula é meta da pesquisa. Manter o espaço escolar como 
privilegiado de apropriação do conhecimento, do diálogo entre e os docentes e discentes, permitir novos estudos na área 
de representações sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇõES SOCIAIS, SUBJETIVIDADES, PROFESSORES E ALUNOS, SALA DE 
AULA. 

TÍTULO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES
AUTOR(ES): VERONICA BRANCO, SANDRA REGINA KIRCHNER GUIMARÃES 
RESUMO: Pesquisa-ação realizada por pesquisadores da universidade com todos os professores-alfabetizadores de 
uma rede pública municipal situada na região sul do Brasil, entre os anos de 2005 e 2007. Este trabalho é parte de um 
programa de formação continuada levado a efeito com 121 professores das séries iniciais do Ensino Fundamental 
- dentre eles 50,4% com formação de Magistério de 2º grau - com os quais foram trabalhados conteúdos de Língua 
Portuguesa: alfabetização e letramento. O principal objetivo da pesquisa foi apoiar, teórica e metodologicamente, o 
trabalho docente visando à melhoria da qualidade do ensino na área em foco. Tendo em vista o alto índice de repro-
vação identificado entre os alunos das séries iniciais do ensino fundamental - 31,5% -, ocorrido devido ao precário 
domínio da leitura e escrita, e o baixo resultado obtido pelos alunos das quartas séries no teste estadual de Língua 
Portuguesa: 3,2 (dados referentes ao ano de 2003). Durante a realização da pesquisa, foi desenvolvido um conjunto 
de materiais de ensino e aprendizagem, de estratégias didáticas e de metodologias apropriadas à formação dos parti-
cipantes. Os resultados da pesquisa revelam as possibilidades de aprendizagem e as dificuldades dos docentes no que 
se refere à aquisição dos conteúdos linguísticos da alfabetização que não fizeram parte de sua formação inicial. Esses 
resultados foram comprovados pela melhoria da aprendizagem dos alunos da rede municipal, medida pelo aumento 
sucessivo do IDEB (índice MEC/INEP de qualidade da educação brasileirra) para 4,3 (quatro inteiros e três déci-
mos) em 2005 e 5,1 (cinco inteiros e um décimo) em 2007, médias acima das nacionais. Acredita-se que os materiais 
produzidos bem como as estratégias e metodologias empregadas possam servir de subsídio para a formação inicial e 
continuada de um número maior de professores.
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, FORMAÇÃO DOCENTE 

SESSÃO - PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,  
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE 59

DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas
LOCAL: Instittuto de Estudos da Linguagem - IEL - SALA: CL 09

TÍTULO: INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
AUTOR(ES): VICTOR DIAZ QUERO 
RESUMO: La formación de un docente-investigador es un proceso complejo y dinámico que se da en una reali-
dad multicontextual con implicaciones ontológicas, epistemológicas y teóricas; pues, se trata, de interrogarnos en 
relación de cómo se revela ese objeto de estudio, como se produce el conocimiento y que sustento teórico tiene. 
En la mayoría de los casos se forma al docente solo para la enseñanza, ignorando la necesidad de desarrollar un 
pensamiento curricular que le permita analizar y reflexionar sobre las concepciones políticas, ideológicas, sociales 
y culturales que subyacen en el programa que administra. De la misma forma no se considera la investigación 
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como base y como guía, de la formación docente porque se cree que está reservada a los expertos, lo cual consti-
tuye un serio error. Este trabajo examina dos entidades de referencia: (a) Formación Docente y (b) Investigación. 
La formación docente está asociada a la emergencia de nuevas maneras de concebir el conocimiento y el proceso 
de la ciencia, en general, plantea nuevas interrogantes según las cuales no existen verdades absolutas, sino que su 
estatuto será siempre provisional y desde esta perspectiva considero que la formación docente se revela en no-
sotros desde dos entidades: (a) la práctica pedagógica y (b) el saber pedagógico (Díaz Quero, 2006). En relación 
con la investigación no es sólo un hecho metodológico, es un proceso de naturaleza compleja en el que interviene 
factores de muy variada naturaleza. Es un hecho social, cognitivo, discursivo, psicológico, organizacional (Padrón, 
2002) y tiene muchas facetas adicionales al punto de vista epistemológico y esta relación docencia-investigación 
debe contribuir con el desarrollo de la sociedad y del país, pero no un desarrollo limitado a lo económico, sino con 
un fuerte impacto en lo social, cultural y ecológico. 
PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGACION, FORMACION DOCENTE, DOCENTE-INVESTIGADOR 

TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES LIGADOS A INFÂNCIA: A INTERLOCUÇÃO DA 
UNIVERSIDADE COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.
AUTOR(ES): VIVIANE ACHE CANCIAN 
RESUMO: Este trabalho se localiza no interior do Núcleo de desenvolvimento infantil ligado ao Centro de Educação da 
UFSM/RS, onde está vinculado o Núcleo de Educação Infantil “Ipê Amarelo”. Tal trabalho buscou fortalecer os projetos 
que compõem o programa do NDI com ações conjuntas implementadas através de um espaço de discussão e estudos 
sobre processos de formação inicial e continuada e as práticas educativas de professores ligados à infância; propiciando a 
participação destes, de pesquisadores, acadêmicos, professores do “Ipê Amarelo” e da rede pública. Os objetivos propostos 
e as ações buscam responder à exigência de uma proposta de trabalho que traz no seu âmago a especificidade da Infância e 
a qualidade do atendimento às crianças em contextos educacionais. Tal propósito permitiu em muitos momentos a interlo-
cução de diferentes saberes entre Universidade (CE, NDI, departamentos, cursos, professores pesquisadores, acadêmicos), 
o Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo e as escolas ou instituições envolvidas no programa e nos diferentes projetos; 
compreendeu o Programa como espaço-tempo de produção do conhecimento; tem buscado reestruturar a proposta de 
trabalho do NDI e de seu espaço-tempo de atuação; desenvolveu assessorias junto as redes de ensino que contribuam na 
formação inicial e continuada de professores da infância. O conjunto de resultados do programa com seus projetos revelam 
aspectos importantes da realidade vivida pelas crianças, professores e demais sujeitos envolvidos. Destaca-se, dentre estes, 
a importância de criar espaços dentro das instituições que possibilitem discussões e reflexões sobre o cuidado e educação, 
problematizando a especificidade da educação infantil e das diferenças entre suas instituições e as escolas dos anos iniciais 
do EF, além da importância de provocar todos os sujeitos envolvidos a serem protagonistas do processo vivido através 
da escrita, da produção intelectual. Confirmando, assim, o nosso compromisso social e educacional de uma Universidade 
Pública através dos diferentes projetos que o integram.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO E INFÂNCIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TÍTULO: ENCENAÇÃO E LEITURA: ENTRECRUZAR DE DIFERENTES LINGUAGENS 
AUTOR(ES): WAGNER ROSA, LUCINEA APARECIDA DE REZENDE 
RESUMO: O presente estudo trata de entendimentos acerca do ato da leitura, focando o exercício da leitura 
da encenação teatral, visando aproximar o leitor desta forma de expressão artística a situações de ensino e 
aprendizagem. A pesquisa nos conduz a um entendimento de que é possível a leitura não apenas do texto 
escrito, como também de toda e qualquer unidade que contenha significado. Nosso objetivo é instigar uma 
reflexão acerca das variadas maneiras de lidar-se com diferentes linguagens e temas utilizados na construção 
da cena. Compete-nos o desafio de trabalhar na condição de fomentar elementos transformadores, ou media-
dores de transformações. Considerando a leitura no que diz respeito ao sujeito que já foi constituído leitor, 
temos a incumbência de conduzi-lo a um aprofundamento e ao estabelecimento de novas leituras, criando 
mecanismos que o retirem do patamar de simples decodificador para o de leitor eficaz. Temos como propos-
ta de aprofundamento e inter-relacionamento de linguagens promover, entre os estudantes, a leitura da obra 
de arte (principalmente da arte do espetáculo vivo). Fazemos isso a partir do pressuposto que a arte pode ser 
relacionada à criação de obras que evocam uma vivência e interpretação sensorial, emocional e intelectual da 
vida a cada leitura que dela fazemos.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO E APRENDIZAGEM, LEITURA E VISÃO DE MUNDO, ENCENAÇÃO 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA E AS CONTRIBUIÇõES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
À MEDIAÇÃO DA LEITURA
AUTOR(ES): WILMARA ROCHA ELEOTÉRIO LIMA 
RESUMO: É notável que a prática do professor deva estar relacionada com sua teoria científica adquirida. Esta 
constatação deu origem a este artigo, pois o conhecimento científico é o que propicia ao aluno a obter conheci-
mentos por meio de um processo de mediação. Essa mediação pode ser efetivada pela interação professor/aluno, 
pela interação deles com eles mesmos e ainda a interação deles com o conteúdo a ser aprendido. Os estudos para 
este fim objetivaram primordialmente possibilitar ao professor entender que, enquanto professor/pesquisador, 
pode ter como paradigma a teoria Histórico-Cultural como uma forma de superar a prática social imediata do 
aluno, para isso são analisados textos de Vygotsky (1995, 1998), Leontiev (1978), Luria (1998), Saviani (1991), 
Gasparim (2005) entre outros. Assim, em virtude da problemática da fomentação para aquisição/apropriação 
do hábito/gosto de ler e escrever, por parte de muitos indivíduos e, especialmente, crianças em idade escolar, é 
que se faz necessário refletir sobre a Formação Continuada de professores em serviço, pois sua formação deve 
estar totalmente relacionada à sua prática, não como cumprimento exigido pela Secretaria de Educação, mas ob-
jetivando uma contextualização comprometida com a transformação social na formação do professor, e em sua 
responsabilidade com a sociedade e com o conhecimento e ação (práxis).
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL, MEDIAÇÃO DA LEITURA 
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TÍTULO: A LEITURA SISTEMATIZADA COMO INSTRUMENTO PARA A PRODUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS SOBRE A QUÍMICA E O SEU ENSINO
AUTOR(ES): WILMO ERNESTO FRANCISCO JUNIOR, WILSON SACCHI PETERNELE 
RESUMO: O presente estudo apresenta resultados de duas atividades que buscaram o desenvolvimento de conhecimen-
tos químicos e pedagógicos a partir da leitura de textos da interface Química-Educação. As atividades se pautaram na leitura 
de dois textos, um artigo científico e um capítulo de livro, seguida de produções escritas concernentes aos textos lidos. Os 
textos também foram apresentados na forma de seminários e debatidos em grupo. Os participantes do estudo são estudan-
tes do curso de graduação de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Rondônia e integram o quadro discente 
do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da referida universidade. No trabalho, foi assumida 
uma perspectiva crítica calcada no pensamento freiriano em relação à leitura e à escrita. Ambas podem ser empregadas 
como veículo de aprendizagem e, sobretudo, como forma de auxiliar os estudantes a pensar criticamente sobre qualquer 
tema. Nessa acepção, o ato de ler não se restringe a leitura da palavra, mas também deve ser uma leitura-de-mundo. A coleta 
de dados foi efetuada pelo preenchimento de fichas de leitura elaboradas pelos pesquisadores que os estudantes entregavam 
no início de cada debate, bem como por diários de campo, produzidos pelos próprios participantes, após a discussão dos 
textos. Os resultados indicaram que as leituras auxiliaram a reflexão acerca da importância de outros conhecimentos, como 
a sociologia, a psicologia, a história etc, para o ensino de química, o que não fazia parte do imaginário dos leitores. Além 
disso, a estratégia de produção escrita mostrou-se efetiva na avaliação da interpretação dos textos pelos estudantes, assim 
como na produção de significados acerca dos temas. Também se pôde depreender o surgimento de interessantes questio-
namentos que vão ao encontro da necessidade de associar a leitura-da-palavra à leitura-de-mundo. A leitura torna-se, dessa 
forma, um importante instrumento para a problematização da palavra com o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE QUÍMICA, PAULO FREIRE, PIBID 
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SESSÃO MISTA 1
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 20

TÍTULO: COLCHA DE RETALHOS: A IMPORTÂNCIA DO BILBIOTECÁRIO ESCOLAR COMO 
INTERMEDIADOR DA LEITURA PRINCIPALMENTE QUANDO SE REFERE O ATO QUE PRECEDE 
O TRABALHO DE PESQUISA
EIXO TEMÁTICO: BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS
AUTOR(ES): SUSY DOS SANTOS PEREIRA 
RESUMO: A boa formação dos alunos da rede pública de ensino deve levá-los a pensar de modo crítico. Se a leitura 
exploratória for uma prática comum na escola, por intermédio da biblioteca, esse pensamento crítico será mais estimulado, 
por meio de textos e autores diversos que podem ser comparados. Pois a leitura de textos informativos, como pressuposto 
para o trabalho de pesquisa, vai além do processo mecânico de decodificação de uma mensagem escrita; ela proporciona 
ao leitor sua própria interpretação do lido, além da possibilidade de ele se posicionar diante dos fatos: refletir, criticar e a 
participar do mundo que o cerca, indo além da pura e mera recepção. Nessa perspectiva, analisou-se como os responsáveis 
pelas bibliotecas escolares orientam os trabalhos de pesquisa dos alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, na rede 
pública de ensino da cidade de Marília - SP. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário constituído por uma série 
ordenada de 11 perguntas; apenas 8 escolas o responderam, 4 não tiveram como responder por falta de biblioteca e 6 delas, 
devido à falta de encarregados das bibliotecas. Observou-se que os encarregados não têm o conhecimento suficiente para 
orientar os alunos na pesquisa bibliográfica, eles apenas disponibilizam os materiais, mas, quando chega a hora dos alunos 
pesquisarem, não sabem orientar os estudantes a estruturar os novos conhecimentos. Nesse sentido, cabe ilustrar que en-
sinar a ler é função primordial da escola, porém disponibilizar e incentivar as atividades indispensáveis ao ato de ler, cabe à 
biblioteca. Por isso, se faz necessário estar presente nas escolas, o bibliotecário, pois ele certamente amenizaria os problemas 
de pesquisa bibliográfica dos alunos e dos demais usuários da biblioteca escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA ESCOLAR, BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR, BIBLIOTECA ESCOLAR 

TÍTULO: PETROBRAS PROGRAMA DE LEITURA SERGIPE: 26 MUNICÍPIOS/76 ESCOLAS 
CONVENIADAS
EIXO TEMÁTICO: BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS
AUTOR(ES): TELMA SANTOS DA SILVA 
RESUMO: A comunicação tem como objetivo apresentar o programa PETROBRAS PROGRAMA DE LEITURA 
SERGIPE, nos seguintes aspectos: sua estrutura de funcionamento, público participante (dificuldades e avanços) e o 
programa de formação do professor/leitor. Apresenta também as atividades de apoio ao professor para o trabalho 
de leitura em sala de aula como parte da sua formação continuada: encontros com autores, atividades de sensibi-
lização, oficinas de diversas leituras, distribuição gratuita dos cadernos de Leituras Compartilhadas. A relação do 
programa com a realidade encontrada na educação de Sergipe; as dificuldades superadas e os progressos adquiridos 
gradativamente entre professores a alunos. Um programa de promoção da leitura por meio do acesso, da socialização 
e da circulação dos livros de literatura pelas escolas e da formação do professor leitor identificado com as práticas 
pedagógicas inovadoras e prazerosas com a leitura e com os livros. Consiste em uma biblioteca volante - montada 
em caminhão baú adaptado para facilitar a visibilidade e o manuseio dos seus acervos - que visita as escolas a cada 
bimestre, disponibilizando livros e outros bens culturais para alunos, professores e comunidade local, através do 
empréstimo. Desde 2006, o caminhão percorre 26 municípios de Sergipe, pré-seleciondos atendendo a 76 escolas. 
Propõe-se que, durante a sua visita, na escola o dia seja diferente - o Dia da Leitura - com atividades de práticas lei-
toras prazerosas e a participação de todos. Vem acoplado à biblioteca volante, um programa de apoio pedagógico ao 
professor. Além do empréstimo de livros bimestral, o programa oferece um empréstimo de outros livros para serem 
lidos e dinamizados pelos professores somente nesse dia.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, FORMAÇÃO DE LEITORES, EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

TÍTULO: BIBLIOTECA ZAIRA BUENO DA E.E. PRESIDENTE KENNEDY – D.R.E. SUL 1 – RELATO 
DE UMA PARCERIA DE SUCESSO.
EIXO TEMÁTICO: BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS
AUTOR(ES): VALENTINA APARECIDA DAVID MANFREDI, GÍSSELA QUEIROZ 
RESUMO: O presente trabalho tem como finalidade relatar os serviços e ações realizadas na biblioteca Zaira Bueno 
da E.E. Presidente Kennedy. A readequação do espaço e a contratação da bibliotecária promoveu condições de uso 
do espaço e a valorização do acervo adquirido por doação da SEE e MEC, estas doações fazem parte de programas 
de apoio à educação e leitura, proporcionando a realização de projetos interdisciplinares da Unidade Escolar tais 
como: • Mostra Cultural: Promove um trabalho de pesquisa sobre um tema pré-determinado, seguido de etapas de 
discussão coletiva e culminando na produção de uma apresentação em formato de mídia, assim como a composição 
de uma música com base no referido tema. • Mural: A partir de um tema pré-determinado, os alunos produzem um 
painel, essencialmente visual, que contenha dados importantes sobre o assunto em questão. Para tanto, se faz neces-
sária profunda pesquisa de dados, cujo trabalho é facilitado pela existência da biblioteca. • O Cinema (localizdao na 
EE Presidente Kennedy): Projeto elaborado com base no material fornecido pela FDE (Projeto “O Cinema Vai à 
Escola“), desenvolvido interdisciplinarmente, tendo como etapa inicial a pesquisa sobre países cujo idioma é o Portu-
guês com levantamento de conceitos de etnocentrismo e lusofonia, de dados geográficos, históricos e socioculturais 
, posteriormente apresentados pelos alunos de formas variadas como produções de mídia, cartazes, projeções, repre-
sentações e seminários. Na sequência ocorre a apresentação do documentário “Língua vidas em português”, como 
complemento das informações adquiridas através das pesquisas. Os alunos produziram uma resenha e realizaram 
avaliação considerando os aspectos positivos e negativos além de sugestões referentes ao desempenho individual, da 
equipe, classe como um todo e dos profissionais envolvidos, culminando em uma exposição de todas as produções. 
Todo o material produzido no decorrer do projeto foi doado à biblioteca e processado tecnicamente, passando a 
fazer parte do acervo, concretizando uma parceria de sucesso. 
PALAVRAS-CHAVE: BIBLIOTECA ESCOLAR, PROJETOS INTERDISCIPLINARES, CONHECIMENTO 
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TÍTULO: CONSIDERAÇõES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO ACERVO DO GRÊMIO LITERÁRIO 
PORTUGUÊS DE BELÉM DO PARÁ. 
EIXO TEMÁTICO: BIBLIOTECAS: DESAFIOS E PRÁTICAS
AUTOR(ES): VALÉRIA AUGUSTI 
RESUMO: Em 1867, fundava-se o “Gremio Litterario Portuguez”, na Província do Pará. Entidade de “caráter cultural”, 
pretendia instruir os associados nas línguas nacional e estrangeiras, bem como proporcionar-lhes distração por meio de 
uma biblioteca escolhida. Para constituí-la, a diretoria desse gabinete de leitura enviou um correspondente à Lisboa, com 
vistas a encontrar um livreiro que pudesse fornecer as obras destinadas a compor o acervo da instituição. O livreiro es-
colhido foi Antonio Maria Pereira, que duas décadas antes fundou em Lisboa, um estabelecimento comercial para venda 
e encadernação de livros. O ex-aprendiz de livreiro-encadernador, ofício que aprendeu na “Casa dos vinte e quatro”,deu 
início, assim, a um empreendimento editorial que, envolvendo sucessivas gerações de uma mesma família, seria responsável 
pela publicação de um número significativo de autores portugueses, entre eles Camilo Castelo Branco e Fernando Pessoa. 
Da parceria estabelecida entre a diretoria do Grêmio Literário Português e o livreiro Antonio Maria Pereira resultaria, por 
sua vez, a constituição de boa parcela das obras que vieram a constituir o acervo do Gabinete de Leitura em questão. A 
presente comunicação discutirá aspectos relativos a essa parceira comercial, bem como a composição do acervo dessa 
importante biblioteca da Província do Pará. 
PALAVRAS-CHAVE: GABINETES DE LEITURA, ACERVO DE BIBLIOTECAS, LIVRARIA 

TÍTULO: LEITURA E PRODUÇÃO: PROPOSTAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUES
EIXO TEMÁTICO: ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA
AUTOR(ES): VANIA KELEN BELÃO VAGULA 
RESUMO: Este trabalho é resultado de pesquisa documental, desenvolvida no grupo de pesquisa Ciranda do Saber. Tem 
como referencial teórico estudos sobre a construção da linguagem pela criança, bem como sobre o ensino formal da língua. 
Para desenvolver este estudo foram analisados documentos federais e Estaduais como “Subsídios para Implementação do 
Guia Curricular”, “Propostas Curriculares para o Ensino de Língua Portuguesa – Primeiro e Segundo Graus”, “Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental”, bem como algumas leis. Identificou-se relações 
entre as propostas para o ensino da língua portuguesa e as concepções teóricas explicitadas as mudanças marcantes entre 
o que foi proposto na década de 70 e, em seguida, na de 80 e 90. Na primeira, uma proposta preocupada com o método, 
explicitando detalhes da ação por meio de sequencias didáticas as quais incluíam propostas de leitura e interpretação 
centradas na localização de informações explícitas. Conhecer o que era proposto para o ensino da língua e a maneira que 
era concebida, auxilia na compreensão dos fundamentos das práticas enraizadas que permanecem até os dias de hoje sem 
um questionamento e reflexão sobre princípios que a orientam e suas possibilidades de contribuição para a formação. As 
propostas das décadas de 80 e 90 visam à formação holística do sujeito, em uma perspectiva construtivo-interacionista. Re-
sultam de estudos que lançam novos conhecimentos sobre as relações entre sujeito, linguagem e o meio social, bem como 
sobre o processo de aquisição da linguagem escrita pela criança. Assim, lança uma preocupação maior com a variedade 
textual e a qualidade linguística dos mesmos, incluindo o trabalho com literatura não apenas com a intenção de ensino da 
gramática, mas como fonte de prazer e instrumento de atrair e formar o leitor, sendo este um ser que atribui sentidos ao 
que lê, numa relação dinâmica com seu contexto.
PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DE TEXTO, LEITURA, FORMAÇÃO 

SESSÃO MISTA 2
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 20

TÍTULO: ONGS E A EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS NO RIO DE JANEIRO: UM 
ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): WANIA REGINA COUTINHO GONZALEZ 
RESUMO: A pesquisa focaliza as ações educativas destinadas às pessoas jovens e adultas realizadas por cinco 
organizações não governamentais situadas no estado do Rio de Janeiro. O trabalho é dividido em duas partes: a pri-
meira apresenta discussão teórica conceitual sobre as categorias Terceiro Setor e Educação não-formal enfatizando 
as controvérsias suscitadas pelos estudiosos do assunto, tais como: Carlos Montaño, Maria da Gloria Gohn, Leilah 
Landim e Jaime Trilla. A segunda explicita os resultados e análise da pesquisa qualitativa, financiada pela FAPERJ, 
realizada em 2008 com participantes de cinco organizações do terceiro setor envolvidos no campo da educação. Os 
participantes da Pesquisa foram selecionados em virtude da singularidade de suas ações educativas. Os procedimen-
tos metodológicos compreenderam a realização de entrevistas semi-estruturadas com os representantes das ONGs e 
quando houve autorização com os participantes dos cursos. A relevância deste trabalho consiste em contribuir para a 
divulgação dessas ações ressaltando a importância da educação de pessoas jovens e adultas em espaços não-formais 
de ensino. A investigação pretende também subsidiar a identificação de práticas pedagógicas que possuam uma abor-
dagem abrangente da formação do indivíduo mediante o reconhecimento do seu direito à apropriação efetiva dos 
saberes, de como o sujeito apreende o mundo levando em consideração a sua dimensão humana, social e singular 
acordo com Bernard Charlot.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO NÃO FORMAL, TERCEIRO SETOR, RELAÇÃO COM O SABER 

TÍTULO: A ARTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PEJA
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): WILSON CRISTOVAM 
RESUMO: Este trabalho em Educação de Jovens e Adultos é realizado na periferia de Presidente Prudente-SP. - Parque 
Cedral e Cambuci, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Peregrina de Fátima Rotta Furlanetti, coordenadora do curso de 
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Pedagogia da FCT/UNESP e também coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular - GEPEP. 
Este trabalho procura identificar no Programa a utilização da ARTE como meio para o desenvolvimento do aprendizado. 
Terá como foco as questões: como a arte contribui para a construção da linguagem escrita? E, qual a relevância da arte na 
educação de jovens e adultos do PEJA? Parte do pressuposto de que a arte está presente em tudo o que é desenvolvido pelo 
ser humano e, da necessária conscientização dos educadores para que contemplem a arte como meio de alfabetização, pois 
a arte proporciona um aprendizado com prazer. É um trabalho importante, pois os envolvidos neste tipo de Programa de 
alfabetização são adultos que na sua infância tiveram negado o direito ao estudo. São da classe social que compõem o alto 
índice nas estatísticas da pobreza no Brasil. São pessoas que não tem acesso ao que se produz na sociedade em termos de 
arte; daí se faz notar a necessidade de um estudo que contemple o processo de construção da linguagem escrita pela EJA 
e a sua relevância. Será um estudo de caso, uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de entrevistas, diários, questio-
nários para levantamento de dados. O referencial teórico será a abordagem freireana em Educação Popular e a realidade 
do oprimido. É um trabalho importante porque servirá de suporte teórico a outros projetos em via de implantação nos 
referidos bairros, como: biblioteca comunitária, leitura, música, teatro, dança e de geração de renda.
PALAVRAS-CHAVE: EJA, ARTE, EDUCAÇÃO POPULAR 

TÍTULO: VOZES DA DIVERSIDADE: POR UMA ESCOLA QUE OUÇA. 
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): WILSON QUEIROZ, SOLANGE APARECIDA MALACRIDA 
RESUMO: Uma escola disposta a ouvir, muitas vezes produz outros conhecimentos, outras dinâmicas e outras vi-
vências. Por isso, nós professores, precisamos ser ouvidos e também ouvir as vozes dos nossos alunos, numa tentativa 
de construir outras possibilidades de inclusão, de respeito à diversidade, de desenvolvimento de potencialidades, pre-
sentes em cada um e nos diversos personagens que cotidianamente convivem conosco, às vezes de forma silenciada. 
Nesta atividade, desenvolvida numa escola da rede municipal de Campinas, CEMEFEJA Paulo Freire, cada aluno é 
singular, no sentido de que se busca atender suas necessidades de escolarização, e plural em relação a preocupação de 
integração dos mesmos a escola, visando a continuidade dos estudos e a permanência de todos neste espaço. Com o 
intuito de melhorar e ampliar o trabalho coletivo e individual dos docentes, e melhor atendimento dos alunos, grava-
mos alguns depoimentos, solicitando que eles expusessem suas memórias escolares e a importância da escola em suas 
vidas. A princípio, forjamos um espaço, com acabamento e com estética de documentário, o que logo percebemos 
não funcionar adequadamente, pois os depoimentos individualizados inibiam as falas, e forçavam as conversas de 
maneira artificial. Constatamos que a sala de aula é um ambiente mais familiar e por isso os diálogos se deram numa 
outra dinâmica, e assim ficamos impressionados com a riqueza dos relatos apresentados. O ato de ouvir nos disse 
muito mais do que muitas redações, que inclusive alguns deles ainda não são capazes de fazer, de colocar num papel, 
suas vidas e trajetórias pessoais, focadas nas memórias de suas passagens pelas escolas. É importante destacar que os 
depoimentos foram gravados uma única vez entre os dias 11/11/2008 e 20/11/2008 e que os relatos apresentados 
são espontâneos, respeitando o contexto da gravação. Esta, a nosso ver, pode ser uma possibilidade de construção 
coletiva de ações para a transformação da escola.
PALAVRAS-CHAVE: DIVERSIDADE, HISTÓRIA ORAL, INCLUSÃO 

TÍTULO: CONCEPÇõES DE TEXTO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE E/LE: UM 
ESTUDO DE CASO 
EIXO TEMÁTICO: LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): VALESCA BRASIL IRALA 
RESUMO: O curso de formação de professores na modalidade licenciatura em Letras tem contemplado, desde 
os primeiros semestres, a discussão em torno das diferentes concepções de língua, linguagem, texto, discurso etc., 
hoje em voga nos estudos linguísticos e na linguística aplicada, não sem contraposição explícita a concepções ditas 
ultrapassadas ou “fora de moda”. Nesse espaço de formação, tenta-se hoje se desfazer a separação clássica entre tais 
discussões teóricas e a preocupação com a prática docente futura dos alunos em formação. Em função disso, o pre-
sente trabalho tem como objetivo mapear interpretativamente que concepções de texto apresentam futuros profes-
sores de língua espanhola (estudantes de quinto semestre, divididos em seis grupos), ao proporem e executarem uma 
atividade didática na educação básica. Os resultados revelam uma variabilidade elástica a respeito da relação entre 
as concepções teóricas estudadas e a atividade didática elaborada. Enquanto alguns persistem em perceber o texto 
como pretexto para ensinar gramática, outros o compreendem como produto a ser decodificado ou simplesmente 
traduzido, embora também sejam encontradas propostas que contemplam a noção de texto implicada na noção de 
prática social. A evidência das diferentes concepções revela que, conforme afirmei em Irala (2008, p. 415), “há um 
já-dito anterior ao tempo-espaço da formação universitária, e esse já-dito não se desliga impunemente das práticas 
e dos imaginários desses alunos”. Assim, conclui-se que o curso de licenciatura em questão, mais do que um espaço 
onde estratégias de formação são teoricamente bem articuladas, é uma arena de disputa entre o discurso da “ciência” 
lingüística atual e o “senso-comum” instituidor de práticas intuitivas a respeito do fazer docente.
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO, LÍNGUA ESPANHOLA, FORMAÇÃO INICIAL 

TÍTULO: A DIFICULDADE DE USO DO TEXTO LITERÁRIO PARA A COMPREENSÃO LEITORA, 
NAS AULAS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA, NO ENSINO FUNDAMENTAL II.
EIXO TEMÁTICO: LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
AUTOR(ES): VERONICA LIMA BEZERRA RODRIGUES 
RESUMO: A quantidade crescente de pesquisas nos campos da linguística e da literatura, bem como seus resultados, 
tem revelado uma realidade na qual são percebidas tentativas de provocar mudanças nas práticas pedagógicas fazendo, 
para tal, uso dos mais variados recursos. Nesse contexto, ainda que aos poucos, vai-se conferindo ao texto literário o valor 
devido quando se tem ponderado a possibilidade de expor os estudantes da língua espanhola a mais essa mostra autêntica 
da língua, destacando-se, nesse entorno, sua presença nas aulas de leitura. No entanto ainda percebe-se que alguns fatores 
tornam-se verdadeiros entraves quando da inserção do discurso literário no ensino desse idioma. Objetivando, portanto, 
investigar e apontar algumas das possíveis causas para a dificuldade de introdução do texto literário nas aulas de língua es-
panhola em turmas do ensino fundamental II, serão analisados alguns pressupostos teóricos que norteiam o tema, citados 
por Mendoza (2004). O autor, em sua obra, pontua algumas crenças e práticas que culminam na dificuldade de inserção 
do texto literário na sala de aula, dentre elas o fato de os alunos acreditarem que são textos além de suas capacidades e 
interesses. A fim de se conhecer melhor o que estudante pensa a respeito do uso do discurso literário nas aulas de leitura 
de espanhol como língua estrangeira, e como suas crenças e experiências quanto a esse gênero textual interferem em sua 
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introdução e utilização em sala de aula, também serão coletados dados por meio de questionário, tendo como informantes 
alunos pertencentes a turmas de 6° a 9° do Colégio Kerigma, no Ceará. Espera-se que, com isso, propostas possam ser 
elaboradas e adotadas para que esses obstáculos possam ser transpostos a fim de que o texto literário possa vir a enriquecer 
ainda mais as aulas de espanhol como língua estrangeira. 
PALAVRAS-CHAVE: TEXTO LITERÁRIO, COMPREENSÃO LEITORA, ENSINO FUNDAMENTAL II 

SESSÃO MISTA 3
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Centro de Convenções  - AUDITÓRIO: 1

TÍTULO: DANÇAS CIRCULARES: QUANDO O CORPO ESCREVE E TODOS LÊEM
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUTOR(ES): TELMA SAMPAIO ROMÃO, JEFFERSON FERNANDES ALVES 
RESUMO: Falar de leitura no contexto da educação de pessoas cegas e com limites graves da visão é como se, em questão 
de segundos, as letras desenhadas no livro sumissem. O mundo sentido, percebido e significado a partir do visível, provoca 
uma lacuna entre linguagem organizada pelo vidente e linguagem organizada pela pessoa cega e com baixa visão que utili-
zam de outras experiências para atribuir significados. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar e discutir 
as danças circulares como uma linguagem que pode possibilitar o encontro do vidente e não vidente no universo mais pró-
ximo possível em seus significados. As danças circulares, potencializada por sua riqueza simbólica e inscrita na coreografia e 
na coreologia, contam da história da humanidade para além da igualdade, num nível de equidade, possibilitando o estranha-
mento e a superação das diferenças suplantadas culturalmente, além da ampliação do repertório de significados, repertório, 
portanto, linguístico. Não pretendemos aqui defender a não escrita, mas dirigir o olhar para as construções que precedem e 
acompanham o desenvolvimento, aquisição e apropriação da leitura que podem ser medianos de forma inclusiva por meio 
das danças circulares. O presente trabalho tem com marco teórico Rousseau, Merleau-Ponty, Bavcar, Cury e Wosien.
PALAVRAS-CHAVE: PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL, DANÇAS CIRCULARES, CORPOREIDADE EM 
EDUCAÇÃO 

TÍTULO: ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR: A CRIANÇA NEGRA COMO FOCO
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUTOR(ES): TYARA CARVALHO DE OLIVEIRA 
RESUMO: Um grande avanço tem sido observado na legislação brasileira em termos das garantias dos direitos de cidadania. 
A repercussão desse avanço se faz notar em múltiplos segmentos e setores da sociedade. Em termos de acesso à educação 
escolar, o direito de manter e dar continuidade às aprendizagens desenvolvidas pela escola estende-se ao contexto hospitalar. 
Considerando a existência de um atendimento pedagógico hospitalar existir a algum tempo no Brasil – em agosto de 1950 
no Hospital Municipal Jesus, localizado no Rio de Janeiro – a sua normalização ocorreu entre os anos de 2001 e 2002 com 
os documentos do MEC intitulados de: Diretrizes Especiais para Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/
CEB n° 2 de 11/09/2001) e Classe Hospitalar e Atendimento pedagógico domiciliar: orientações e estratégias (MEC, 2002). 
Embora a Política Nacional de Educação Especial – Um Direito assegurado, também um documento do MEC, tenha feito 
alusão a classe hospitalar em 1994. Porém, através de observações realizadas em pesquisas anteriores a esta proposta, encontra-
se casos em que apesar dos documentos de normatização e implementação das classes hospitalares parece existir uma seleção 
dentro das Unidades Hospitalares dos pacientes/alunos que irão ser atendidos por essa modalidade de educação. Será que 
essa diferenciação ocorre por falta de conhecimento ou má interpretação das leis que normatizam a classe hospitalar (como já 
foi mencionado anteriormente) ou por um “excesso de zelo” para não expor as crianças menos graves observando critérios 
éticos possivelmente decorrentes do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Neste contexto cabe questionar em se 
tratando de crianças negras, quais são os critérios utilizados para o encaminhamento para o atendimento pedagógico hospitalar 
para elas? Será que a criança negra é “excluída” (ou não) por sua doença e/ou por sua “cor”?
PALAVRAS-CHAVE: LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, CLASSE HOSPITALAR, POPULAÇÃO NEGRA 

TÍTULO: A SALA DE RECURSOS: ALGUMAS CONTRIBUIÇõES ACERCA DA INCLUSÃO ESCOLAR 
DE ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUTOR(ES): VANDERLEI BALBINO DA COSTA 
RESUMO: O estudo teve como meta identificar o que é uma sala de recursos, onde e como ela pode e deve atuar, e qual 
é a sua principal função nos sistemas educacionais inclusivos. Assim a pesquisa se justifica a partir do momento em que, 
ao nos reportarmos ao Brasil, tendo como referencial a LDB 9394/96 e os documentos do MEC, vemos a possibilidade 
de que nas escolas brasileiras o processo de inclusão possa se efetivar, principalmente mediante os diversos serviços ofe-
recidos por essas instâncias governamentais, como: sala de recursos, ensino itinerante, ensino colaborativo e consultoria 
colaborativa que atuam em parceria com o ensino regular onde se encontram matriculadas as pessoas com deficiências. 
Baseando-se nos estudos de Arnal e Mori (2007), Almeida e Rocha (2008), Prieto e Sousa (2007), Silva (2006) e Costa 
(2009), entre outros, o referencial proposto visou apontar algumas contribuições que a Sala de Recursos pode oferecer ao 
sistema inclusivo de educação. A questão de pesquisa foi: quais as práticas pedagógicas que vem se desenvolvendo nas salas 
de recursos das escolas da rede básica e como essas vem contribuindo para o ingresso, sucesso e permanência escolar dos/
as estudantes com deficiência visual matriculados/as no ensino regular da cidade de São Carlos/ SP? Os objetivos foram: 
conhecer as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos/as docentes que atuam nas três salas de recursos na cidade de São 
Carlos/ SP; analisar se as atividades pedagógicas desenvolvidas contribuíram para que os/as estudantes com deficiência 
visual incluídos/as pudessem se manter no ensino regular. O estudo priorizou a pesquisa qualitativa baseando-se nos prin-
cípios filosóficos da fenomenologia. Deste modo observamos docentes que atuam nas salas de recursos relatando em notas 
de campo nossas percepções acerca das atividades desenvolvidas nessas salas. Outro procedimento foi entrevistar docentes 
que atendem nessas salas os/as estudantes deficientes visuais matriculados no ensino regular.
PALAVRAS-CHAVE: SALA DE RECURSOS, INCLUSÃO ESCOLAR, DEFICIÊNCIA VISUAL 
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TÍTULO: DIVERSIDADE VISUAL E O LETRAMENTO DOS SUJEITOS PLURAIS DA ESCOLA 
BRASILEIRA
EIXO TEMÁTICO: LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: PROJETOS E PROGRAMAS
AUTOR(ES): VIVIAM KAZUE ANDO VIANNA SECIN 
RESUMO: Essa pesquisa se insere no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e realiza uma investigação interdisciplinar de base sócio-interacionista que aproxima as áreas da Saúde Visual 
(Ortóptica) e da Educação, tendo por objetivo investigar a existência de especificidades funcionais binoculares socialmente 
determinadas, baseadas em um estudo comparativo da visão de sujeitos brasileiros com distintas raízes antropológicas, 
distintos perfis socioculturais e históricos, diferentes estilos de vida e modos de expressão e aquisição do conhecimento: os 
sujeitos brasileiros de cultura predominantemente oral (indígenas Guarani Mbya fluminenses) e os sujeitos brasileiros de 
cultura predominantemente escrita (sujeitos não-indígenas universitários). A ação visual no ato da leitura exige um controle 
funcional sensorial e motor hiperespecializado. Os olhos executam movimentos que devem ser precisos, harmoniosos e 
sincronizados, realizados pela contração e/ou relaxamento de músculos oculomotores que atuam em conjunto para o 
direcionamento adequado dos eixos visuais nas diferentes direções e sentidos. O sujeito da diversidade visual carregaria 
“marcas funcionais binoculares” ou condições de normalidade específicas e não mais distúrbios, transtornos ou deficiên-
cias. Tais “marcas funcionais binoculares” ou individualidades visuais lhes seriam potencialmente úteis em seu ambiente 
visual imediato, pois seriam frutos de um desenvolvimento relacional em ambientes físicos e sociais específicos, a partir de 
práticas sociais contextualizadas, mas não necessariamente úteis em situações de transição cultural para ambientes visuais 
com novas demandas funcionais. Estariam tais ambientes sociais diretamente envolvidos no desenvolvimento de sujeitos 
visualmente específicos? Estariam suas práticas sociais, culturais e seus estilos de vida determinando uma condição bi-
nocular diversa com custos adicionais para o processo de letramento? Pela construção do conceito de diversidade visual 
ecologicamente determinada apresento uma reflexão sobre a existência de custos adicionais ao processo de letramento e 
alfabetização dos jovens e adultos plurais da sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO, DIVERSIDADE VISUAL, ORTÓPTICA 

TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA: ÁREA-BASE E INTERDISCIPINAR? COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA E VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
EIXO TEMÁTICO: LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: PROJETOS E PROGRAMAS
AUTOR(ES): WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA 
RESUMO: Avaliações como o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), entre outras de mais estreita 
escala, como a Prova Rio (SME-RJ), visam diagnosticar o nível de letramento de seus alunos, a partir de seu desempenho 
nessas provas. São-lhes oferecidas questões de Português e Matemática (entre outras disciplinas), enfatizando a interpre-
tação de textos e/ou a sua produção. Em tais exames, a disciplina Língua portuguesa tem sido requisitada como principal 
condição de acesso ao conhecimento em várias áreas. A verificação da aprendizagem de base “factual”, ou seja, “memo-
rizante” – Coll et al (2000) – não tem ocupado a maior parte da prova, que, em vez disso, aponta preferências por uma 
averiguação de “conceitos” – “aprendizagem significativa” (Coll et al, 2000), em afinidade às considerações de Perrenoud 
(2002:39), pelo entender deste que “os objetivos de alto nível são os desafios de formação mais importantes”. Por isso, 
amparados pelo conceito de leitura delimitado por Foucambert (1994), para quem “ler significa ser questionado pelo mun-
do e por si mesmo (...), construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que já se é.”, nortearemos esta 
pesquisa a partir da seguinte indagação: qual o papel dessa disciplina no contexto do desenvolvimento escolar do aluno? 
Para tanto, analisaremos a Prova Brasil 2008, sob a perspectiva teórica de alguns estudiosos, como Coll, Pozo Sarabia & 
Valls (2000); Foucambert (1994) e Perrenoud (2002).
PALAVRAS-CHAVE: INTERPRETAÇÃO, PROVA RIO 2008, AVALIAÇÃO 

SESSÃO MISTA 4
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 20

TÍTULO: PALAVRAS AO VENTO: PARA DESATAR O DESTINO
EIXO TEMÁTICO: ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR
AUTOR(ES): SHEYLA CRISTINA SMANIOTO MACEDO 
RESUMO: Devido ao caráter por vezes impositivo da realidade que se apresenta aos nossos sentidos, muitos dos 
nossos esforços teóricos vêm no sentido de dominação da iminente realidade – aquela que está por vir, o futuro 
– como forma de trazer para si o presente desejável; mas o destino, entendido como um conjunto de futuros pos-
síveis, está escrito: não digo se em linhas inexoráveis ou rascunhos que vão se reforçando com o aproximar, se nas 
linhas que percorrem nossas mãos ou nas letras que, combinadas e recombinadas até a exaustão, compõem nosso 
DNA. Que tipo de interação o homem pode com o destino? Deve aceitá-lo? Pode criá-lo? Pode escapar, fugir, 
querer um acaso? Ou ele se afigura fatal? São essas questões que nos propomos a discutir neste trabalho, tendo 
em vista, privilegiadamente, o papel que a palavra assume em nossos afetos com o destino, em nossas tentativas 
de escrevê-lo à nossa maneira – seja em fórmulas mágicas, orações ou ensaios científicos, na magia, na religião ou 
na ciência, esses entendidos como as mais notáveis tentativas do homem de ser senhor do futuro. Tentando po-
tencializar esta discussão, trataremos da participação da imagem da palavra nas projeções audiovisuais empregadas 
na instalação Num dado e-vento, desenvolvida no contexto do projeto Biotecnologias de Rua e adjacentes entre 
os dias 29 de março e 3 de abril de 2009, em que a palavra-imagem, percorrendo paredes e corpos, invadindo-os 
a medida que adentravam em seus domínios, multiplicavam – como/com os espelhos que multiplicam o mundo 
– significações, afirmavam um sentimento de magia no próprio domínio do Real, desestabilizando-o: tentando 
novas maquinarias para fazê-lo funcionar.
PALAVRAS-CHAVE: DESTINO, PODER DA PALAVRA, ARTE-CIÊNCIA 
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TÍTULO: ESCREVÊNCIA E ESCRITURA 
EIXO TEMÁTICO: ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR
AUTOR(ES): SÔNIA REGINA DA LUZ MATOS 
RESUMO: O estudo teve como objetivo reconhecer a representação como um dos conceitos centrais nos estudos 
da linguagem, pois, a partir da linguagem de ênfase representacional, cartografamos os discursos pedagógicos que 
são produzidos na ensinança da escrita. E conceituamos duas das ensinagens de escrita vigentes na escola: a escrita 
como método e a escrita como escrevência. A empiria analisada na pesquisa foi a produção de textual das alunas, 
do curso Pedagogia , na disciplina de Fundamentos do Currículo, da Universidade de Caxias do Sul-RS. O estudo 
tencionou essa ensinança da escrita produzida pela linguagem representacional e questionou como ela produz o dis-
tanciamento do ler e do escrever com a vida. Mas, também nos deparamos com escritas que faziam fugir essas duas 
escritas representacionais. Deparamo-nos com características singulares nos textos e, para compreender o significado 
dessas singularidades, nos aliançamos com a filosofia da diferença, trazendo Deleuze, Guattari, Foucault e Nietzsche; 
com as ideias da linguagem não estruturalista. Eles tomam o cenário da linguagem pós-estruturalista, provocando o 
movimento da “virada linguística”, colocando em xeque o conceito da linguagem enquanto representação da reali-
dade. Portanto, ao cartografarmos esses outros rumos teóricos, fizemos encontros com Barthes (1974) , e com seu 
conceito de escritas de escrituras. Portanto, a investigação vem possibilitando localizar os limites dos movimentos 
que compõem a ensinança da escrita representacional e desenhar outras práticas de escritas não escolarizante. A 
principal hipótese da pesquisa é que, talvez, escolarização da escrita não suporte a escrita/escritura, porque ela faz 
pensar a vida e a realidade como (po)ética! 
PALAVRAS-CHAVE: DIFERENÇA, SINGULARIDADE, ESCRITURA 

TÍTULO: A MODERNIDADE E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
EIXO TEMÁTICO: ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR
AUTOR(ES): VERA LUÍSA DE SOUSA 
RESUMO: Considerando que a modernidade e seu projeto de libertação humana vêm sendo solapados por 
sucessivas crises ao ponto de alguns teóricos decretarem sua morte e o nascimento da pós-modernidade é impor-
tante investigar como o sujeito da modernidade construiu sua identidade. Deste modo, o texto se propõe a discutir 
o conflituoso processo de construção da identidade do homem contemporâneo tendo como conceitos fundamen-
tais a globalização e o desenraizamento. Parte do pressuposto de que existe uma crise de identidade dos sujeitos 
individuais, sociais e profissionais que resulta do seu desenraizamento local, geográfico, profissional e histórico 
como conseqüência direta do processo de globalização. Neste sentido a argumentação tenta demonstrar a íntima 
relação entre o modo de produção da vida material, a construção das identidades subjetivas e as possibilidades 
e/ou impossibilidades de emancipação humana, a grande promessa da modernidade que ainda não se cumpriu. 
A sociedade industrial foi substituída rapidamente pela sociedade tecnológica onde o que vale como realidade é, 
quase sempre, o virtual. O sentido da história, do significado e do significante estranhamente perdeu-se numa 
esquina do proclamado e efêmero universo pós-moderno. Sente-se no ar a ausência de realidade, de afetividade, 
de alteridade. Deste modo, tomando o “sentimento de pertencimento” - mecanismo criado na modernidade para 
sustentar identidades culturais, sociais, profissionais, de sexualidade, de gênero, de raça e de etnia -, como refe-
rência o trabalho aponta algumas rupturas que levaram ao descentramento do sujeito moderno e à consequente 
fragmentação de sua identidade, antes sólida e segura. 
PALAVRAS-CHAVE: MODERNIDADE, IDENTIDADE, DESENRAIZAMENTO 

TÍTULO: FOTOGRAFIAS, GEOGRAFIAS E ESCOLA
EIXO TEMÁTICO: ESCRITAS, IMAGENS E CRIAÇÃO: DIFERIR
AUTOR(ES): WENCESLAO MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR 
RESUMO: Este trabalho faz uma leitura de fotografias tomando-as como um aspecto da educação visual da memória 
(Almeida, 1998, 1999) a que estamos todos submetidos na atualidade, dada nossa convivência cotidiana com as muitas 
imagens. A partir dos escritos de Susan Sontag (2003, 2004) acerca da linguagem fotográfica e de dois conjuntos de imagens 
– cartões postais do Rio de Janeiro e folder virtual de parque de diversão em São Paulo – conversa-se sobre a participação 
das fotografias no conhecimento geográfico contemporâneo acerca dos lugares. Esses últimos são tomados como produ-
tos narrativos, que se constituem tanto daquilo que se manifesta física e socialmente neles quanto dos discursos e falas que 
se dobram sobre eles. Discute-se o conhecimento acerca dos lugares amparado na visualidade mostrada pelas fotografias, 
colocando em questão as associações diretas entre “paisagem e imagem” e entre “realidade e visibilidade” no pensamento 
elaborado tanto nas mídias quanto nas escolas. Busca-se apontar outros conhecimentos presentes nos dois conjuntos de 
fotografias apresentados – a pós-produção, a ironia –, os quais revelam elementos das práticas espaciais das pessoas ou 
grupos sociais que produziram e colocaram em circulação estas obras da cultura brasileira: as fotografias, os cartões pos-
tais, o folder virtual. A partir desta análise, estes produtores de imagens – pessoas ou grupos sociais – ganham existência 
como multiplicidades que compõem o espaçotempo (Massey, 2008) daqueles lugares mostrados em imagens fotográficas, 
apresentando estes lugares não somente em sua visualidade, mas também em suas relações sociais, e, por fim, tocando nas 
muitas maneiras de um lugar mostrar-se a si próprio, criando narrativas – imagens – de si mesmo. 
PALAVRAS-CHAVE: FOTOGRAFIA, GEOGRAFIA, PRÁTICAS EDUCATIVAS 

TÍTULO: COMPREENDENDO A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO SISTEMA DECIMAL DE 
NUMERAÇÃO POR MEIO DA ESCRITA EXPRESSIVA: UMA ANÁLISE DOS REGISTROS ESCRITOS 
DE ACADÊMICAS FORMANDAS EM PEDAGOGIA
EIXO TEMÁTICO: LEITURA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
AUTOR(ES): WILLIAN BELINE, MÁRCIA CRISTINA DE COSTA TRINDADE CYRINO 
RESUMO: O objetivo desta investigação é compreender os significados atribuídos pelas acadêmicas, formandas do curso de 
Pedagogia noturno da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM), na disciplina de Matemática 
e Estatística, quanto a representação numérica do Sistema Decimal de Numeração. Para isto utilizaremos os recursos da escrita 
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discursiva nas aulas como meio de captar, examinar e reagir ao pensamento matemático (POWELL, 2001) destas futuras pe-
dagogas. Um destes recursos trata-se do Bilhete de Fim de Aula que consistiu na resposta, em todas as aulas, a duas questões: 
(i) Qual o conceito mais importante desta aula?; (ii) Qual a minha principal dúvida nesta aula?. Quanto ao material de apoio, 
utilizaremos o primeiro fascículo do Pró-Letramento do governo federal, intitulado Números Naturais. A escolha deste deu-se 
em virtude do mesmo ser utilizado na formação continuada de professores visando a melhoria da qualidade da aprendizagem 
tanto da leitura como da escrita como da matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. Outro fator que nos motivou a 
utilizá-lo trata da abordagem metodológica do mesmo se dar por meio da utilização do princípio da problematização dos con-
teúdos e das práticas cotidianas dos professores para o ensino de matemática. Para a descrição e análise dos registros escritos 
das acadêmicas nos pautaremos em Schliemann e Carraher (2003) e Lins e Gimenez (2005).
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM MATEMÁTICA, ESCRITA MATEMÁTICA, 
PENSAMENTO ALGÉBRICO 

SESSÃO MISTA 5
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Instituto de Economia - IE - SALA: IE 20

TÍTULO: CRISE NA ESCOLA, CRISE NO ENSINO DA LEITURA? UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS 
SOBRE LEITURA FEITOS NOS 20 PRIMEIROS ANOS DE COLE.
EIXO TEMÁTICO: ESTUDOS SOBRE A ALB E SUAS PRODUÇõES E/OU REALIZAÇõES
AUTOR(ES): CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE 
RESUMO: Há muito que se enfatiza, nas discussões sobre a educação no Brasil, a crise no ensino da leitura. Desde a idéia 
de que o analfabetismo era a chaga nacional, nascida da década de 1950 (FÀVERO, 2003), até a divulgação alarmista dos 
índices do PISA nos últimos anos, a crítica sobre ao papel da escola perpassa o fracasso em se formar leitores no país. O 
presente trabalho realiza uma análise dos discursos de abertura dos Congressos de Leitura do Brasil, proferidos entre 1978 
a 1999, com o objetivo de mapear a ideia de crise na leitura e como os autores a relacionam com a ideia de crise na escola. 
Pode ser verificado que, se em alguns momentos a pesquisa na área de leitura busca compreender a prática escolar, em ou-
tros o foco se volta para os elementos estruturais da linguagem e sua relação com a sociedade, em um caminho de pesquisa 
que tem apontado novos horizontes teóricos, na direção da percepção da multiplicidade de formas de leitura, dos sentidos e 
dos objetos de leitura. Desta forma, nos encontramos com um panorama das diferentes maneiras como a questão da leitura 
no Brasil foi encarada pelas mais diversas áreas, pelos mais diversos estudos, e como essa discussão se aproxima da escola.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, CRISE, ENSINO 

TÍTULO: POESIA VIVA NA ESCOLA
EIXO TEMÁTICO: ESTUDOS SOBRE PROJETOS E AÇõES DO PROLER
AUTOR(ES): SILVANA SCHORK 
RESUMO: A proposta deste artigo é apresentar o projeto “Poesia viva na Escola”, desenvolvido com o objetivo de 
amenizar as lacunas percebidas no ensino desse gênero específico. O ato de interpretar uma poesia não pode ficar restrito 
a sua forma de apresentação sobre uma página, ou seja, como ocorre a disposição das palavras, dos versos, das rimas e das 
estrofes, e nem somente nas atividades propostas pelos livros didáticos. Apesar de considerarmos o livro literário um su-
porte textual importante, constatamos, por meio da observação das manifestações de emoção e da participação dos alunos 
nestas atividades, que eles poderiam desenvolver um movimento mais amplo para conhecer a poesia em sua construção, 
forma e estilo, bem como para participar de momentos lúdicos (Saraus, Contações de História e, principalmente, o Festival 
de Poesia), no espaço escolar e também fora dele. Desta feita, a criação do Festival de Poesia transformou-se em foco do 
nosso projeto e já está na sua sétima edição. É um espaço aberto à experimentação artística e didática, que transforma os 
alunos em leitores aptos a interpretar e compreender um texto poético, além de suscitar o interesse pela pesquisa e produ-
ção literária, visto que o gosto da leitura do poema deve ser seguido pelo gosto da escritura do poema.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, INTERPRETAÇÃO POÉTICA, GENÊRO LITERÁRIO 

TÍTULO: LINGUAGEM E IDENTIDADE: A LEITURA EM UM LIVRO DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS 
INDÍGENAS ACREANAS
EIXO TEMÁTICO: LEITURA E ESCRITA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS
AUTOR(ES): TEREZINHA DE JESUS MACHADO MAHER 
RESUMO: O objetivo dessa comunicação é, em primeiro lugar, descrever e discutir os princípios que regeram a elabo-
ração de um material de língua portuguesa, ora adotada nas escolas indígenas acreanas. Tal material, publicado em 2007 e 
intitulado “Discutindo Problemas, Pensando Soluções – Português para as Escolas da Floresta II” (orgs. T. M. Maher e V. 
O. Sena) tem por objetivo contribuir para o aumento da competência de leitura e escrita, tanto de alunos jovens e adultos 
monolíngues em português, quanto de alunos falantes de línguas indígenas como língua materna e que, portanto, tem o 
português como segunda língua. Ciente dos problemas que cercam a grande maioria dos livros didáticos disponíveis a 
esses alunos (falta de relevância cultural dos textos neles contidos, textos ininteligíveis), o material em questão procurou 
reunir um conjunto de textos que, escritos em linguagem acessível, discorrem sobre temas muito significativos para os 
povos indígenas acreanos. A expectativa é que esse material contribua para a formação crítica do aluno indígena, já que cria 
oportunidades para reflexão acerca dos complexos problemas vividos por suas comunidades. Uma das questões abordadas 
refere-se aos diversos contornos que a identidade indígena pode assumir na contemporaneidade, tema tratado na Unidade 
2 do material, e que pode ser percebida em vários diálogos reais, que transcritos, foram incorporados ao material. A relação 
linguagem e identidade neles percebida será o foco de reflexão da segunda parte da comunicação aqui proposta.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM, IDENTIDADE INDÍGENA, LIVRO DIDÁTICO 
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TÍTULO: CONTRAPONTO NO DISCURSO SOBRE LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR: OS 
ALUNOS LEEM
EIXO TEMÁTICO: LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA
AUTOR(ES): VERÔNICA MARIA ELIAS KAMEL 
RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar resultados preliminares do projeto intitulado “Práticas de leitura nas 
aulas de Língua portuguesa do 5º e 7º anos do ensino fundamental“. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola 
pública de ensino fundamental, do município de Rio Branco, estado do Acre, e tem o intuito de investigar os modos de ler 
e de falar sobre a leitura na escola, enquanto práticas desenvolvidas pelos sujeitos da educação (alunos e professores). Nossa 
intenção é melhor compreender o que os discursos desses sujeitos revelam sobre as práticas de leitura no contexto escolar 
e de que maneira contribuem para a formação de leitores. Para tanto, realizamos entrevistas com professores e alunos do 
5º e 7º anos do ensino fundamental. Para nortear a nossa pesquisa nos pautamos pela concepção de linguagem enquanto 
atividade dialógica, como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Adotamos, nessa pesquisa, os 
princípios teóricos de correntes lingüísticas de abordagens enunciativo-discursivas que, no geral, assumem a linguagem 
como espaço de interlocução entre sujeitos socialmente localizados num tempo e num lugar determinados. Assim, cons-
truiremos nossa análise escutando o discurso de alunos e professores acerca do ensino de leitura, a fim de compreender 
os sentidos contidos nele. 
PALAVRAS-CHAVE: CONTEXTO ESCOLAR, DISCURSO, LEITURA 

TÍTULO: ESCOLA ESTADUAL “BRASIL“: ENTRE MEMÓRIAS E IMAGENS
EIXO TEMÁTICO: LEITURA, ESCOLA, HISTÓRIA
AUTOR(ES): WILSON RICARDO ANTONIASSI DE ALMEIDA 
RESUMO: Este trabalho retrata a história da Escola Estadual “BRASIL”, instituição de ensino público mais antiga em 
funcionamento no município de Limeira, Estado de São Paulo. A atenção se concentra no estudo do processo educa-
cional e a análise do projeto pedagógico, relacionando aspectos relativos à educação através de memórias (depoimentos) 
e imagens (fotografias). Os depoimentos e fotos revelam um conjunto de flagrantes de situações do cotidiano escolar, 
descrevendo aspectos instigantes e a materialidade dos processos organizacionais e simbólicos implicados neste contexto 
específico, permitindo aos olhos de quem vê as suas interpretações. O recurso a depoimentos e às imagens deu-se através 
de um trabalho arqueológico em arquivos e cartografia dos sentidos, compondo um tecido a partir do uso de duas linhas: 
a linha da diacronia e a linha da sincronia, o olhar sobre as imagens do presente se articulou com o olhar sobre o passado, 
construindo-se um dispositivo de interpretação das relações entre a escola e o tempo. O debate sobre o sentido da escola 
para o momento em que vivemos ganha vigor quando é sustentado por um vínculo com a materialidade de uma experi-
ência, e é a experiência de todos que se envolveram com a escola que é trazida para este estudo. O percurso realizado pelo 
interior do território das imagens dá as condições necessárias para desenhar o mapa dos sentidos da ação educacional e a 
viagem pela memória de muitos, através de relato de vários episódios, permitindo reunir fragmentos de sentidos e afetos. 
A relação com a escola em um tempo mais imediato é feito por meio de enfoque sincrônico, utilizando-se de análises das 
mudanças ocorridas ao longo dos anos no processo educacional e na instituição escolar e refletindo sobre a função da 
escola para o século XXI. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ESCOLA, MEMÓRIA 

SESSÃO MISTA 6
DIA: 22/07/2009 - Quarta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Inst. Matemática, Estatística, Ciências da Computação - IMECC - AUDITORIO

TÍTULO: AS NARRATIVAS MUSICAIS NA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA COMO PRODUTORAS DE 
SENTIDO, ESTÉTICA E CRÍTICA SOCIAL
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): VIRNA MAC-CORD CATÃO 
RESUMO: A criança é um ator social que desenvolve seu papel nas múltiplas linguagens. As linguagens são modos de nos 
referirmos ao que conhecemos do mundo, ao como conhecemos o mundo, ao para que conhecemos, ao mesmo tempo 
em que somos, dialeticamente, produtos desse processo de conhecimento. Por isso não são assépticas, neutras ou amorfas. 
Representam um papel decisivo na constituição dos sujeitos. Assim a música, entendida como uma linguagem artística, 
organizada e fundamentada culturalmente, é uma prática social em que estão inseridos valores e significados atribuídos 
aos indivíduos e à sociedade que a constrói e que dela se ocupam. As experiências de vida, portanto, tornam-se narrativas 
musicais. Interpretar a linguagem significa, portanto, entender a linguagem; interpretar a música significa, enfim, fazer 
música. Portanto, neste trabalho pretendemos caracterizar algumas reflexões sobre os fazeres e saberes da linguagem mu-
sical subsidiando a construção de narrativas numa abordagem histórico-cultural na educação da infância, relatando alguns 
episódios musicais oriundos da observação participante durante a docência em duas escolas públicas na cidade do Rio de 
Janeiro. Tem como referenciais teóricos os estudos críticos da Escola de Frankfurt, representados por Walter Benjamin, ao 
salientar o fenômeno de dadaísmo, e por Theodor Adorno, ao declarar críticas à indústria cultural e ao fetichismo musical, 
ampliados com Mikhail Bakhtin ao pontuar a teoria materialista da arte, o dialogismo e a polifonia das formas de linguagem. 
Todavia aborda a dialética da realidade com a música, a percepção de zonas de aberturas musicais no universo escolar e as 
aproximações culturais produzidas nestas aberturas. Traz como conclusão algumas contribuições da música na Educação 
e na formação do sujeito, pois a arte é o social em nós, enquanto produtora de sentido.
PALAVRAS-CHAVE: NARRATIVAS MUSICAIS, LINGUAGEM, INFÂNCIA 
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TÍTULO: UMA EXPERIÊNCIA COM ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MEMÓRIAS DA INFÂNCA.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGENS EM EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR(ES): VIVIANE DRUMOND 
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma experiência de estágio realizada com alunos do curso de Pedagogia da Univer-
sidade Federal do Tocantins. Iniciamos as atividades com a elaboração de um memorial descritivo das vivências dos alunos 
referentes à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Centramos nossa análise, para este estudo, nas experi-
ências relacionadas à educação infantil. A partir da leitura dos memoriais, constatamos dois grupos de sujeitos: aqueles que 
frequentaram uma instituição de educação infantil e aqueles que não freqüentaram. Os que frequentaram a educação infantil 
mostraram ter entrado na pré-escola, com quatro ou cinco anos, e nenhum deles fez referência à creche, e descrevem uma pré-
escola preparatória para o ensino fundamental, que tem por objetivo a alfabetização. No entanto, o grupo que não frequentou 
a educação infantil, tendo iniciado a sua vida escolar com sete anos de idade ou mais, ao ingressarem na escola já estavam 
alfabetizados ou em processo de alfabetização. Nesses casos, os pais assumiram a responsabilidade de alfabetizar os próprios 
filhos. Mas, por que as famílias sentiram a necessidade de preparar as crianças para o ingresso na escola? Não seria essa uma 
responsabilidade da própria escola? Propomo-nos a discutir esses entre outros questionamentos suscitados, a partir da escrita 
das memórias dos alunos sobre suas próprias infâncias e o processo de aprendizado da leitura e escrita, vivenciados por eles, o 
que nos trouxe reflexões sobre o papel da educação infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL, MEMÓRIAS, ALFABETIZAÇÃO 

TÍTULO: LEITURAS DA PERMANÊNCIA DOS TEXTOS DE ALICE DE LEWIS CARROLL: ÀS 
MULTIPLAS VERSõES E OS PRODUTOS EM SÉRIE. VIVIANE CORRÊA MONTEIRO- UFF-RJ, PÓS-
GRADUAÇÃO EM LITERATURA INFANTO-JUVENIL, NITERÓI-RJ. 
EIXO TEMÁTICO: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
AUTOR(ES): VIVIANE CORREA MONTEIRO 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo compartilhar as experiências de uma pesquisa realizada no curso de especiali-
zação em Literatura Infanto-Juvenil, da Universidade Federal Fluminense, sobre as Alices de Lewis Carroll. Sob um olhar analí-
tico das obras “Alice no País das Maravilhas“ e “Através do Espelho“, foram observadas, em traduções e adaptações brasileiras, 
estratégias diferenciadas no tratamento do texto e imagem, visando a captura de leitores de perfis etários e de níveis de escola-
rização distintos. Por um lado, o estudo põe em destaque o cotejamento de diversas versões, ilustrações, adaptações das obras 
e projetos gráficos. Por outro, faz uma reflexão sobre o enorme conjunto de produções culturais (pela indústria de massa ou 
não), derivado das criações literárias do autor em questão, como filmes, músicas, jogos, desenhos, enfeites de aniversários, entre 
outros. A produção literária e não literária identificada, evidencia a grande permanência das narrativas de Lewis Carroll, que 
além de serem caracterizadas pela não linearidade, são consideradas obras-primas do gênero Maravilhoso, tendo em vista que, 
ao longo do tempo, proporciona incentivo às diferentes práticas do ato de ler e, também, estímulos à imaginação e ao realismo 
mágico, por meio de uma lógica às avessas e nonsense de relevante importância na história da Literatura Infanto-Juvenil.
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTO–JUVENIL, LEITURAS DISTINTAS, LEWIS CARROLL 

TÍTULO: POESIA INFANTIL E O ENSINO: ESTADO DA QUESTÃO
EIXO TEMÁTICO: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
AUTOR(ES): VIVIANNY BESSÃO DE ASSIS 
RESUMO: O presente estudo refere-se a um recorte da dissertação de mestrado O poema infantil na escola: estudo bibliográ-
fico, que teve como objetivo organizar um “estado da questão” a respeito do ensino/leitura de poema na escola, apresentando 
a diversidade e as características evidenciadas por vinte e três (23) pesquisas entre monografias de especialização, dissertações e 
teses. A intenção foi iniciar uma “atualização de arquivo” desta produção teórica por meio do levantamento de autores e títulos, 
organizando-as criticamente conforme as suas proposições e objetivos. Para apreender as múltiplas perspectivas e enfoques 
sob os quais se vem construindo, no Brasil, o conhecimento sobre poesia infantil e ensino, estabeleceram-se como categorias 
de análise a identificação e espacialização dos títulos, a classificação por regiões de maior ou menor produção, bem como uma 
categoria cronológica de produção das mesmas. No segundo momento, propõe-se o levantamento dos temas tratados e a sua 
relação com o quadro teórico em que se inserem as idéias ou propostas dos pesquisadores. Por fim, discute-se as concepções 
sobre o texto poético – Ideário Literário - e a função educativa – Ideário Pedagógico. Parte dos resultados compreendem a 
falta de convergência entre função e estrutura na composição das pesquisas. Em alguns títulos verifica-se a explanação de 
conteúdos elaborados para convencer o professor a respeito dos benefícios de trabalhar com o poema em sala de aula, sem 
contudo, oferecer orientações para análise da estrutura do texto. Outros estudos, ao contrário, preocupam-se em expor todos 
os elementos estruturais pertinentes ao gênero poético, sem demonstrar a aplicação da teoria à abordagem do texto poético 
com os alunos, configurando-se um desequilíbrio nas abordagens do texto. O presente levantamento pode contribuir com 
uma possível indicação de pesquisas que tem se confirmado satisfatórias e/ou improdutivas do ponto de vista prático. 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA INFANTIL, POESIA, ENSINO 

TÍTULO: ESTILO, ESTÉTICA E FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NAS VOZES DO RISONHO 
CAVALO DO PRÍNCIPE.
EIXO TEMÁTICO: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
AUTOR(ES): WLADIMIR STEMPNIAK MESKO 
RESUMO: Como livros de texto literário se transformam em objetos de ensino? Essa questão será enfocada no contexto 
dos ciclos finais do Ensino Fundamental, etapa da escolarização em que atuam os especialistas da disciplina de Português. Atu-
almente, a perspectiva do letramento literário traz à pauta a formação do leitor literário e sugere desafios para uma adequada 
escolarização desta leitura, como propõe Magda Soares. Este trabalho apresentará uma proposta de análise d’ “O Risonho 
Cavalo do Príncipe” − livro ganhador do prêmio Jabuti de 1993, escrito por José J. Veiga – num diálogo com a perspectiva 
da escolarização de sua leitura, elegendo como objeto de ensino a apreciação do estilo. Para os propósitos desta apresentação, 
delimitaremos nossa discussão a um aspecto deste texto literário − a construção da voz do narrador – levantando alguns 
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pontos de vista sobre questões de estética e estilo neste gênero do discurso. O trabalho diferenciado de Veiga com a lingua-
gem sugere o desafio de se abordar as construções estilísticas do autor de uma forma ao mesmo tempo criteriosa e aberta às 
contra-palavras de um leitor responsivo, proporcionando uma análise que não desemboque numa prática escolar de leitura 
(pseudo) gramatical ou abstratamente estrutural. Na construção de um ponto de vista teórico atual, não se poderia deixar 
de lado as contribuições sobre os estudos dos gêneros do discurso em relação à estética do texto literário, nomeadamente as 
contribuições tanto do chamado Círculo de Bakhtin quanto as profícuas relações estabelecidas por Maingueneau neste campo. 
Portanto, nosso diálogo será com estes autores em nossa proposta de análise de um dos aspectos do livro abordado – a voz do 
narrador – e em nossa proposta de modelização didática e de um dos aspectos da leitura literária – a apreciação do estilo. 
PALAVRAS-CHAVE: LETRAMENTO LITERÁRIO, MODELIZAÇÃO DIDÁTICA, ESTILO E ESTÉTICA 

SESSÃO MISTA 7
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 14:00 as 15:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 08

TÍTULO: CONTAGIAR
EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA
AUTOR(ES): VERA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA 
RESUMO: Desde o ano de 1998 a Unidade de Educação Infantil (UEI) que atende crianças de 1 ano e 8 meses a 6 anos, 
vem desenvolvendo uma prática de empréstimo de livros, revistas e gibis às crianças. Este empréstimo tem se constituído 
uma experiência positiva para o aceleramento da aprendizagem da leitura por parte das crianças. Sob o nome de ciranda 
de leitura, esta dinâmica tem envolvido maciçamente a participação dos parentes mais próximos, que costumam ler para 
a criança. Neste diapasão, há uma simbiose significativa entre o universo linguistico oferecido pela escola, e o hábito 
doméstico de realizar leituras prazerosas com as crianças. Neste contexto, estimula o hábito de ler e o prazer de viajar no 
universo linguistico por parte das crianças. As crianças efetivam a leitura do material no ambiente familiar e ao retornar a 
escola fazem os relatos que são utilizados para os temas desenvolvidos em sala, através de dramatizações de conteúdos, 
estudos de casos e discussões. Este empreendimento de acionar a implantação da ciranda de leitura, pelos menos numa 
parte das escolas públicas, constitui-se numa boa pedida e num excelente desafio para alunos e professores dos cursos de 
letras e de pedagogia, no sentido de desenvolverem projetos de extensão que criem condições e estimulem intenções de se 
criar agentes multiplicadores de ledores nas escolas públicas. Criar condições para a leitura em casa e na escola, desperta o 
prazer de ler e a aprendizagem da lectoescrita.  
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA DOMÉSTICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, APRENDIZADA DA LECTOESCRITA 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA LEITURA E ESCRITA: PARCERIA ENTRE 
GOVERNO E INICIATIVA PRIVADA
EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA
AUTOR(ES): VERA LUCIA MARTINIAK 
RESUMO: São inúmeros os desafios que se apresentam para os sistemas de ensino na construção de políticas públicas 
vistas como uma série de ações encadeadas, de atendimento às demandas postas pelas comunidades atendidas por tais 
ações, respeitando-se suas peculiaridades econômicas, culturais e educativas. Visando contribuir para a superação de tais 
desafios, a Secretaria Municipal de Educação determinou como meta no Plano Pluri-anual, ações pedagógicas, adminis-
trativas e financeiras visando o atingimento das metas previstas no quatriênio 2005-2009. Entre as metas pedagógicas 
está o acompanhamento sistemático das unidades escolares; a produção de dados para definição de indicadores e metas; 
acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do currículo escolar principalmente no que diz respeito ao processo de 
leitura e escrita. Para o alcance dessa meta foi importante a parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) que inicialmente 
desenvolvia, por meio de sua área de Educação Formal, o Programa Circuito Campeão destinado ao acompanhamento do 
ensino regular, com monitoramento de dados focado na freqüência, leitura de livros, realização de tarefas e cumprimento 
das matrizes curriculares referentes ao primeiro e segundo ciclo de aprendizagem. A parceria resultou no acompanhamento 
mensal, por meio de ficha própria, da leitura, escrita e produção de texto dos alunos do primeiro ciclo (1º, 2º e 3º anos) e na 
adoção de procedimentos para superação das dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Os procedimen-
tos adotados resultaram na melhoria qualitativa do processo de alfabetização e letramento dos alunos do primeiro ciclo e o 
desenvolvimento de estratégias diversificadas e significativas para a leitura e a escrita.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA, ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO, PARCERIA 

TÍTULO: PRÁTICAS DE LEITURA DE MULHERES/ ALUNAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO
AUTOR(ES): THAIS SURIAN 
RESUMO: Esta comunicação é um recorte de uma pesquisa de Mestrado em andamento no Programa de Pós - Gradu-
ação em Educação da Unesp/ Rio Claro que estuda as práticas de escrita de mulheres com escolaridade incompleta. Na 
busca por essas mulheres escritoras foram aplicados questionários em salas de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no 
Ensino Fundamental no município de Rio Claro. Nesse levantamento percebemos que muitas alunas ao preencherem o 
questionário indiciam a existência da prática da escrita – objeto de estudo da pesquisa - e a existência da prática da leitura. 
Dessa forma, a presente comunicação propõe apresentar e discutir as práticas de leitura de quatro mulheres, alunas de 
EJA, que são sujeitos da pesquisa, com as quais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e recorrentes (gravadas e 
transcritas). Nas entrevistas, as alunas quando falam sobre suas escritas também o fazem a respeito de suas leituras. Essas 
mulheres/alunas relataram a prática de leitura em suas vidas, o que lêem e/ ou o que gostaria de ler (assunto/ tema), quais 
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autores, o momento da leitura, a ocorrência da leitura na infância (quando esta existia) e a relação da leitura com a escrita. 
Como aporte teórico para essa discussão elegemos autores da História Cultural, como Roger Chartier e Michel De Certeau 
que, em seus estudos focalizam a leitura e a escrita como práticas culturais disseminadas entre sujeitos da sociedade. Trazer 
algumas questões para a discussão sobre as práticas de leitura de mulheres que estão em salas de EJA pode contribuir para 
a história da leitura de pessoas adultas que foram excluídas do processo de escolarização regular.
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICAS DE LEITURA, MULHERES, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TÍTULO: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
EM 5ª E 8ª SÉRIES
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO
AUTOR(ES): VERA LUCIA MAZUR BENASSI 
RESUMO: O presente texto tem por objetivo apresentar uma discussão sobre as práticas de leitura nas aulas de Língua 
Portuguesa, desenvolvida em 5ª e 8ª séries em três escolas de rede pública do município de Ponta Grossa - Paraná. Os 
dados foram coletados por meio de observação da escola e das aulas de Língua Portuguesa, aplicação de questionários 
aos responsáveis pelas bibliotecas, pedagogos, professores e alunos das classes observadas. Essa metodologia de coleta de 
dados está de acordo com a abordagem das pesquisas qualitativas do tipo etnográfica. As discussões teóricas estão assenta-
das em autores que discutem a leitura e as práticas de leitura: Foucambert (1994), Solé (1998) e Silva (2005). A análise dos 
dados evidenciou: a) que os professores não planejam suas aulas, disso decorre uma prática docente fragmentada, repetitiva 
que não estimula a participação dos alunos nas aulas; b) o livro didático é o material mais utilizado pelos professores para 
trabalhar a leitura em sala de aula; c) nas escolas há um discurso institucionalizado que culpa a mídia e a instituição familiar 
pelo desinteresse dos alunos pela leitura; d) os profissionais responsáveis por mediarem a leitura nas escolas - bibliotecários, 
pedagogos e professores - afirmaram que são leitores, porém eventuais; e) tanto os professores quanto os alunos reconhe-
cem que a leitura é importante para a vida das pessoas e têm noção do papel da escola na formação dos leitores.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, PRÁTICAS DE LEITURA, MEDIADORES DE LEITURA 

TÍTULO: O TRANSVERTER DO TEMPO EM CARTAS DE ADRIANA E ALEXANDRA: UMA HISTÓRIA 
DE ESCRITA E LEITURA.
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS DE LEITURA, GÊNERO E EXCLUSÃO
AUTOR(ES): VIVIAN CARLA CALIXTO DOS SANTOS 
RESUMO: Apresentamos o recorte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida com cartas pessoais de diferentes épocas e 
contextos sociais, coletadas na cidade de Rio Claro, junto a particulares, bem como nos espaços destinados à guarda de documen-
tos. Entre os objetivos desse estudo se insere a busca de elementos que as cartas - objeto, veículo e suporte do ato de escrever - pos-
sam trazer para uma outra visão das práticas culturais de escrita e leitura. Focalizaremos neste trabalho a correspondência trocada 
entre duas amigas, nos anos de 2005-2006, carinhosamente por elas denominada como “troca de notícias e afetos”. Essas cartas 
compõem uma história de escrita entremeada pelas histórias de leitura das duas correspondentes. Nelas vislumbramos o fenôme-
no da intertextualidade, referido por Larrosa, em fragmentos de textos citados, nos comentários que ambas fazem sobre obras 
lidas, nas sugestões de leitura que fazem uma à outra e nos anexos ofertados com o próprio texto epistolar. As muitas vozes que 
se fazem ouvir nos textos dessas cartas se mesclam com as vozes das próprias signatárias, numa composição dialógica (Bakhtin) 
que nos toca e pode nos fazer co-respondentes, no tempo presente, de uma conversação escrita que se deu no passado – quando 
da escrita das cartas - e possibilita ainda nossa interação com o que nelas é narrado, acontecimentos que precederam sua escrita. 
Questões de temporalidade podem emergir da leitura dessas cartas e para compreendê-las nos aproximamos das contribuições de 
estudiosos como Ricoeur e Pelbart para pensarmos esse “transverter do tempo”.
PALAVRAS-CHAVE: CARTAS, LEITURA, TEMPORALIDADE 

SESSÃO MISTA 8
DIA: 23/07/2009 - Quinta-Feira – das 16:00 as 17:00 horas

LOCAL: Faculdade de Educação Física - FEF - SALA: FEF 08

TÍTULO: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E LETRAMENTO LITERÁRIO: POSSÍVEIS 
CAMINHOS.
EIXO TEMÁTICO: LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): VIVIANE SILVA COENTRO 
RESUMO: Pesquisa de mestrado cujo objetivo foi investigar o impacto de vivências com contos da tradição oral como 
elemento de apropriação do letramento literário. A hipótese adotada é que os contos de tradição oral incentivam a leitura 
dos livros em que as histórias estão escritas. A pesquisa buscou responder às questões: 1) Quais os letramentos locais 
dos participantes da pesquisa, que estão entremeados às experiências de (re)contagem de histórias no espaço escolar?; 2) 
Nos eventos de letramentos de (re)contagem de histórias em espaço escolar, como se relacionam culturas locais e cultura 
valorizada escolar?; 3) Que tipos de narrativas emergem nestes eventos?; 4) O que propõe o contador de histórias neste 
contexto?; 5) Qual a recepção dos alunos em relação a essas narrativas e eventos de letramento? e 6) O que os resultados 
apontam em relação à formação do leitor literário? A metodologia adotada foi pesquisa bibliográfica por observação par-
ticipante na coleta, e pesquisa interpretativa na análise. Foram 4 encontros em sala de aula, 1 hora cada, com alunos entre 
8 e 9 anos, da 3ª série de uma escola municipal situada na cidade de Campinas. Os resultados apontaram para um conheci-
mento da tradição oral proveniente do âmbito familiar (pais e TV) e da escola por meio do livro didático. As culturas locais 
e valorizadas hibridizam-se nas práticas letradas locais e escolares. As narrativas que emergem nestes eventos provêm da 
cultura midiática na qual os alunos estão inseridos. O contador de histórias neste contexto pode ser mediador nas práticas 
letradas que envolvem a contagem e leitura de histórias. As experiências da contagem de histórias trouxeram sensações e 
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sentimentos, e proporcionaram aos alunos certo acesso à obra literária. Dessa forma, a contagem de histórias constituída 
no hibridismo entre as culturas escolar, de massa e vernacular, apontou um caminho à obra literária.
PALAVRAS-CHAVE: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, LETRAMENTO, LETRAMENTO LITERÁRIO 

TÍTULO: LÍNGUA(GEM), ESCRITA E CRIANÇA NA ESCOLA
EIXO TEMÁTICO: LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO
AUTOR(ES): ZELMA REGINA BOSCO 
RESUMO: Estamos em tempos de discussão curricular nas escolas, respondendo ao movimento provocado em âmbito 
nacional pela reorganização do Ensino Fundamental em 9 anos. O tema “aquisição da linguagem escrita” surge nos deba-
tes entre educadores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e neles identificamos a concepção 
de língua como um código a ser apropriado por partes pela criança; noção esta que, alimentada pela interlocução com a 
psicologia do desenvolvimento, permeia também a formação do professor e os livros didáticos em geral. O olhar sobre a 
língua, localizado sob a disciplina de “língua portuguesa”, permite circunscrever a leitura e a escrita no contexto das ações 
pedagógicas voltadas para alfabetização, nas quais se enfatizam o reconhecimento do sistema alfabético para, depois, expor 
as relações entre os fragmentos da pauta gráfica e os da pauta sonora. Sabemos que a linguagem escrita está presente nos 
espaços culturais ligados à infância, e que a criança, de alguma maneira, encontra-se afetada por ela. Os efeitos dessa realiza-
ção de língua são verificados inclusive nos traçados indiferenciados que a criança de início realiza, em resposta à solicitação 
de escrita pelo professor. As manifestações gráficas infantis iniciais expõem a singularidade da relação da criança com os 
diferentes textos que atravessam seu cotidiano e possibilitam interrogar uma noção de língua como código e de escrita 
como representação da fala. Com base em episódios de escritas infantis, neste trabalho empreenderemos uma reflexão so-
bre a língua(gem) a partir do referencial teórico interacionista (De Lemos, 2002; Pereira de Castro, 2003; Mota, 1995; Bosco, 
2005), que busca apontar para um funcionamento simbólico que inclui a língua como um sistema em funcionamento pela 
metáfora e pela metonímia (Jakobson, 1989; Saussure,1974). O intuito é deslocar o olhar sobre a leitura e a escrita e apontar 
para novas possibilidades de práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM ESCRITA, ALFABETIZAÇÃO, INTERACIONISMO 

TÍTULO: LEITURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: COMPREENDENDO O LUGAR DO COMPUTADOR 
NA FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA
EIXO TEMÁTICO: MÍDIA, EDUCAÇÃO E LEITURA
AUTOR(ES): WILSON CORREIA 
RESUMO: O presente trabalho tem como tema o lugar do computador como espaço de leitura no currículo escolar. 
Com fundamentação na literatura especializada, objetiva argumentar a importância da interação entre estudantes e telatexto, 
tendo-a como caminho pedagógico e educativo de relevo para quem se encontra na condição de aluno da educação básica 
brasileira. O estudo pugna pela tese de que essa relação vai além do simples direito à informação, indo incidir, também, 
no trato dos direitos de justiça econômica, democracia política e acessibilidade ao mundo da cultura letrada da sociedade 
de que somos parte. O trabalho é consubstanciado por uma análise que vise a possibilitar conclusões que preconizem a 
urgência de uma prática inovadora de leitura pelo computador, tendo-a como atividade educativa da identidade e da sub-
jetividade de sujeitos sociais ativos e senhores do próprio processo de aprendizagem e da própria liberdade. Conclui que 
programas que viabilizem esses procedimentos devem se imbuir de pressupostos políticos, teóricos, metodológicos, éticos 
e práxicos que contemplem a formação para o exercício da cidadania. Reforça a compreensão de que a democratização do 
acesso ao computador é condição necessária para a justiça social, sem a qual não se pode falar da escola como um legítimo 
lócus de educação do cidadão.
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA, COMPUTADOR, CIDADANIA 

TÍTULO: “CECÍLIA MEIRELES: INDÍCIOS DE UM PROJETO DE FORMAÇÃO DO LEITOR DE 
LITERATURA INFANTIL”
EIXO TEMÁTICO: PESQUISAS SOBRE A PESQUISA DA LEITURA NO BRASIL
AUTOR(ES): YARA MAXIMO DE SENA 
RESUMO: Cecília Meireles (1901 - 1964) foi uma mulher múltipla em seus talentos literários e atuações em diferentes 
campos. Foi poetisa, jornalista, cronista, viajante, professora, intelectual, órfã e mulher. Em nossa pesquisa, buscamos olhar 
de forma mais atenta para suas faces de jornalista, pesquisadora e intelectual. Tomamos como fontes documentais de aná-
lise: as crônicas de educação e o inquérito pedagógico “Leituras Infantis”. As crônicas foram escritas por Cecília Meireles 
para o jornal carioca “Diário de Notícias”, entre os anos de 1930 e 1933. O inquérito “Leituras Infantis” foi realizado 
pela escritora/pesquisadora em 1931, com a finalidade de situar os alunos cariocas quanto às preferências individuais e ao 
conjunto de conhecimentos destes sobre a leitura, sendo publicado em 1934 em um periódico da imprensa oficial (INEP). 
Temos como objetivo pensar no projeto de educação do leitor de Literatura Infantil proposto por Cecília Meireles em duas 
direções: nas “Crônicas de Educação”, um “leitor imaginado”, e no inquérito “Leituras Infantis”, um “leitor mais real”. 
Para isto, pretendemos refletir sobre as questões: Que leitor Cecília Meireles acredita ser importante e necessário formar? 
Que modos de ler são propostos? Quais livros são sugeridos? O que a leitura representa? Esta comunicação tem como ob-
jetivo apresentar e socializar alguns resultados já obtidos nesta pesquisa de mestrado, ainda em andamento, que está sendo 
realizada no grupo “Alfabetização, Leitura e Escrita” (ALLE), da Faculdade de Educação da UNICAMP. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITOR, LITERATURA INFANTIL, CECÍLIA MEIRELES 

TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA: MEMÓRIAS DE PROFESSORAS DOS CIEPS
EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE
AUTOR(ES): YRLLA RIBEIRO DE OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 
RESUMO: O presente estudo restitui as memórias de professoras dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), 
implantados no Estado do Rio de Janeiro, em especial, sobre a formação continuada de professores realizada no âmbito 
desta emblemática experiência de educação pública integral. Do ponto de vista teórico, empregou-se, com base em Pierre 
Bourdieu, o conceito de habitus, com vistas à apreensão das trajetórias familiares, escolares e profissionais das professoras. 
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A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir da história oral de oito professoras que trabalham em CIEPs, em três mu-
nicípios do Estado do Rio de Janeiro e que vivenciaram a formação continuada em diferentes momentos da experiência 
dos CIEPs, desde a sua implantação até os dias atuais. As principais conclusões revelam que o CIEP ainda é uma das mais 
relevantes políticas educacionais praticadas no Rio de Janeiro. Além disso, a experiência profissional nos CIEPs e, em parti-
cular, a vivência da sua proposta de formação continuada tiveram e têm, até hoje, uma forte influência sobre a trajetória das 
professoras entrevistadas no tocante à sua auto-estima profissional, à compreensão da importância estratégica do aperfei-
çoamento continuado de sua formação, quanto à afirmação do trabalho coletivo e dialógico como fundamento da prática 
docente, em relação ao compromisso com a emancipação, pela construção do conhecimento e pelo sucesso escolar, dos 
filhos das classes populares. As memórias das professoras revelam, com nitidez, que a socialização profissional nos CIEPs 
produziu, nas docentes entrevistadas, um habitus suficientemente potente para estruturar seu modo de perceber o contexto 
em que vivem e suas práticas, não apenas no âmbito profissional, mas também no plano político e pessoal. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, MEMÓRIAS DE PROFESSORES, CENTRO 
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA - CIEP 

SESSÃO MISTA 9
DIA: 21/07/2009 - Terça-Feira – das 14:00 as 14:15 horas

LOCAL: Inst. Matemática, Estatística, Ciências da Computação - IMECC - AUDITORIO

TÍTULO: A ESCOLARIZAÇÃO PARA IDOSOS DE INSTITUIÇõES ASILARES: ALICERCE NA 
RECONSTRUÇÃO DA AUTO-ESTIMA
EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AUTOR(ES): FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA 
RESUMO: A escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas que não iniciaram ou não concluíram os estudos tem recebido 
atenção dos sistemas públicos de educação e ocupado a agenda dos responsáveis pela organização dessa oferta, com mais ênfa-
se após a Constituição Federal de 1988, quando passa a ser reconhecida como direito de todos. Pautada no direito, a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) requer esforços capazes de superar o consenso, que a coloca como sinônimo de alfabetização, para 
inseri-la nos patamares de modalidade de educação desenvolvida ao longo da vida como preconizam as normativas legais bra-
sileiras. Visando a reintegração do idoso das instituições de longa permanência na sociedade, o Programa Extensionista Edu-
cação de Jovens e Adultos (PEJA) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) abriu turmas de alfabetização nos asilos 
dos municípios de Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara. O trabalho pedagógico desenvolve-se a partir do resgate da história 
pretérita dos alunos, no intuito de buscar no rememorar os conhecimentos prévios adquiridos por suas experiências de vida e 
transformá-los em assuntos a serem discutidos em sala de aula. Isso gerou uma metodologia específica para a escolarização em 
unidades asilares, acrescida de material de apoio construído com embalagens dos produtos que circulam no cotidiano, a fim de 
apresentarmos a linguagem nos produtos que circulam no social fazendo com que eles se sintam motivados e interessados em 
sala. Com o passar do tempo, percebe-se sensível desenvolvimento pessoal dos alunos, o que gera um melhor relacionamento 
com os familiares e os companheiros das instituições. O Programa adquire um caráter político/social ao buscar levar esses 
indivíduos novamente à comunidade e apresentar as peculiaridades da sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLARIZAÇÃO DE IDOSOS, INSTITUIÇõES DE LONGA PERMANÊNCIA, RECONSTRUÇÃO 
DA AUTO-ESTIMA 

TÍTULO: PROJETO PRAÇAS DE LEITURA
EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS EM LEITURA
AUTOR(ES): REGINA MARIA PEREIRA DA COSTA SPACEK
RESUMO: No contexto do projeto “A Leitura no Coração da Escola“, que norteia as ações em curso na Rede Municipal 
de Educação de Atibaia, consolida-se o Projeto “Praças de Leitura“ como forma de garantir e reforçar o hábito de ler na 
população. Através da montagem de uma grande biblioteca ao ar livre e disponibilizando um acervo fornecido pela par-
ceria com editoras e entidades ligadas ao livro promove-se, uma vez por mês, em uma praça da cidade, atividades ligadas 
ao mundo da leitura. São disponibilizados livros para empréstimo, leitura in loco ou leitura coletiva. Alunos das escolas 
vizinhas declamam poemas e lêem contos. Nas duas edições ocorridas foram retirados aproximadamente três centenas de 
livros, que posteriormente foram devolvidos dentro dos prazos estipulados.
PALAVRAS-CHAVE: INCENTIVO À LEITURA, BIBLIOTECA AO AR LIVRE, POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO 
À LEITURA 
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Instituto Pró-livro: 

Compromissos e ações  
de Fomento à Leitura.

HISTÓRIA DA ENTIDADE

O Instituto Pró-Livro (IPL) surgiu a partir do compromisso firmado entre as entidades do livro e o governo com o 
objetivo não só de apoiar financeiramente ações de estímulo à leitura e do livro como também desenvolver novos 
projetos que visem ampliar a inclusão cultural dos brasileiros e o desenvolvimento sustentável, em contrapartida à lei 
federal de desoneração fiscal (nº 11.033/2004). 

Fundado por entidades do setor editorial - Abrelivros (Associação Brasileira de Editores de Livros), CBL (Câmara Bra-
sileira do Livro) e SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), o IPL passou a funcionar em maio de 2007.

Trata-se de uma resposta  institucional à preocupação de especialistas de diferentes segmentos dos setores público e 
privado com relação aos índices de leitura da população em geral e principalmente dos jovens – que são significativa-
mente inferiores aos níveis dos países industrializados e em desenvolvimento. 

Seus eixos de atuação são orientados pelos eixos estratégicos do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL, tendo como 
principal meta desenvolver estudos e contribuir com a formulação e a implementação de políticas públicas do livro e leitura. 

Sua atual presidente é Sônia Jardim, também presidente do Sindicato Nacional das Editoras de Livros (SNEL) e 
vice-presidente do Grupo Editorial Record.  “O desenvolvimento do Brasil só será possível com um investimen-
to na melhoria da qualidade da educação. O livro é uma ferramenta fundamental dentro deste processo”. 

AÇÕES E APOIOS

Em pouco mais de dois anos de atuação, o Pró-Livro já desenvolveu várias ações importantes para o fomento à 
leitura e democratização do acesso ao livro, como: 

Retratos da Leitura do Brasil - Pesquisa

Uma equipe de especialistas do IPL e representantes da CBL, Abrelivros e SNEL  realizaram a segunda edição da 
pesquisa “Retratos de Leitura do Brasil”, sob coordenação de Galeno Amorim. Neste trabalho, foram entrevistadas 
mais de 5 mil pessoas, em 311 municípios brasileiros em todos os estados da federação e no Distrito Federal, no ano 
de 2008. A pesquisa revelou que houve avanço nos índices de leitura: na comparação com a pesquisa anterior, se 
considerarmos a mesma amostra populacional acima dos 15 anos, o índice de leitura subiu de 1,8 livro por habitante/
ano para 3,7 livros. Incluindo a população de 5 a 14 anos, esse índice sobe para 4,7 livros. 

“Retratos da Leitura” mostrou ainda, entre outros dados, que a freqüência à biblioteca está  basicamente ligada à vida 
escolar dos indivíduos. Quando adultos, a procura por uma biblioteca  cai de 62% para 20%, daí a importância de um 
trabalho diferenciado na formação dos leitores no uso deste espaço para a vida toda.  

Retratos da Leitura no Brasil - Livro

Em co-edição, o Instituto Pró-Livro e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo publicaram o livro “ Retratos de 
Leitura do Brasil”.  

Esta edição conta com a análise de especialistas de diferentes segmentos do governo e socie-
dade civil, da área do livro e leitura sobre os resultados dessa segunda edição da pesquisa. 

Entre os especialistas que assinam os artigos estão: Jorge Yunes (presidente do IPL - 
prefacio); Moacyr Scliar; Jorge Werthein; Maria Antonieta Antunes Cunha; Lucília 

Helena do Carmo Garcez; André Lázaro; Jeane Beauchamp; Jeferson Assunção; 
Zoara Failla;  Felipe Lindoso e Hubert Alquéres, diretor-presidente da Im-

prensa Oficial do Estado de São Paulo. 

Biblioteca Pró-Livro

A Biblioteca Pró-Livro foi um projeto implantado pelo Instituto 
na 20ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, em agosto 

de 2008. A iniciativa da Biblioteca foi concebida com a idéia 
de oferecer um espaço lúdico e educativo, com recursos 
multimídia, oficinas, dirigido principalmente às crianças e 
adolescentes. Nesta Biblioteca foram criados três ambientes 
temáticos com propósitos distintos: Viagem pelo Túnel do 
Tempo; Biblioteca Viva; Oficina do Escritor. 
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11º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens

O IPL patrocinou também a instalação da Biblioteca FNLIJ para jovens, dentro do 11º  Salão  FNLIJ, que aconteceu 
entre 10 e 21 de junho 2009.  A biblioteca esteve presente não apenas como um local onde as crianças e jovens pu-
dessem desfrutar da leitura de livros de qualidade, mas também como um espaço de formação educacional para os 
professores, que puderam dispor de uma seleção cuidadosa de títulos. O Instituto Pró-Livro ainda reiterou a parceria 
com a Fundação Dorina Nowill para Cegos e patrocinou sua participação no salão, que teve diversos títulos em braile 
e em livros falados. Ali os deficientes visuais puderam se deliciar com obras de Ana Maria Machado, Ruth Rocha, 
Pedro Bandeira, Cecília Meirelles, Tatiana Belinky, José de Alencar e Álvares de Azevedo. Também fez parte 
do acervo, a coleção completa de Harry Potter usando o inovador método Daisy.

O que vem por aí...

Floresta de Livros na Bienal Internacional do Rio 

Depois de abrir e patrocinar a Biblioteca para Jovens do Salão do Livro Infanto-Juvenil no Rio de Janeiro, é 
chegada a vez dos ajustes finais para uma instalação inédita – a Floresta de Livros – que acontecerá entre os dias 10 
e 20 de setembro de 2009 durante a XIV Bienal Internacional do Livro do Rio. Patrocinada pelo IPL, a instalação 
oferecerá um espaço para que crianças e adolescentes, que visitem a Bienal, tenham a oportunidade de se encantar 
com os livros e as narrativas, descobrindo o livro como uma tecnologia contemporânea. 

Um pouco mais das ações do Instituto Pró-Livro

Criação do Sítio Pró-Livro com contação de história acessível, durante a Reatech 2009.

Publicação de livros em braile para cegos, em parceria com a Fundação Dorina Nowill e a versão falada de “Rei-
nações de Narizinho”, de Monteiro Lobato.

Participação no I Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil e no 2º Fórum do PNLL e o Se-
minário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, organizado pelo MINC, MEC, PNLL e pela 
Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo.

Apresentação do projeto parcial da Biblioteca Pró-Livro na Câmara dos Deputados, em Brasília. 

Patrocínio pelo segundo ano consecutivo, do Prêmio Professores do 
Brasil, juntamente com outros parceiros, da iniciativa do MEC.

Patrocínio do 17º Congresso de Leitura do Brasil, de 20 a 24 de 
julho, promoção da Associação de Leitura do Brasil.

 Promoção do Fórum Nacional – Planos Municipais do Livro 
e leitura, em Brasília, em parceria com o PNLL, em agosto de 
2009. 

Para mais informações, consulte o site do Instituto Pró-Livro – 
www.prolivro.org.br.

Fachada da Biblioteca Instituto Pró-Livro
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