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Dedicatória

O 18º Congresso de Leitura do Brasil é dedicado a
Hilário Fracalanza, Milton José de Almeida e

Bartolomeu Campos de Queirós
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O mundo grita. Escuta?

A palavra aproximou-se igual à sombra que tremula sob o sol do 
céu do meio-dia. Uma queimadura, ferida que abre aquela superfície 
porosa, latejante; um veio d’água. Rolou de ponta a ponta da superfície, 
e não satisfeita, roçou a sua ausência de profundidade, aconchegou-se 
em uma dobra e adormeceu. 

A palavra devaneou, excitando-se em pronúncias incompreensí-
veis. No seu sonho sem sentido, a palavra gaguejava, cacarejava e al-
mejava ser silêncio. E tinha tanto ruído, tanto motivo, tanta intenção, tanta 
vontade, que se encheu e quando quase estourava, a palavra emudeceu. 

A palavra pensava, não por palavras, mas com imagens, opacas, so-
brepostas, áridas, desfocadas e insanas. As imagens enlouqueciam a pala-
vra, deixavam-na enfurecida, deslocada de um alfabeto que a ordenasse. 

superfície porosa, latejante. Tão alto era o ponto que as linhas não al-
cançavam, e a palavra pode sentir a solidão. Aquietar, pensou a pala-

De lá, a palavra saltou e foi habitar um lugar, como um corpo 
estranho, um tipo de vírus que colide com uma estrutura que o rejeita 
e traça planos e estratégias para sua eliminação. A palavra sentia-se 
continuamente sendo combatida e fraturada. Em torno da palavra for-
mou-se como se fosse um tipo de couraça, de capa da invisibilidade, de 

A palavra estava sem-lugar. Desassossegada, a palavra coçou-
se inteira e em partes, e foi expelida ao vento, em sementes voadoras, 

e de água, nos brilhos das gotas de orvalho que são feridos pelos raios 
do sol, na poeira depositada em chão. Na ponta dos dedos da criança.

Escuta?



7www.18cole.com.br 7www.18cole.com.br

A estruturação da programação do 18º Cole, tanto acadêmica 
quanto artisticocultural, foi sendo gestada desde janeiro de 2011. 

na Faculdade de Educação da Unicamp para traçar os planos de 

diferentes atividades. É importante destacar este caráter coletivo e 
integrado do trabalho que se expressa no nome dos convidados e 
o tipo de sua inserção na programação do evento.

No referente às conferências, foram convidados intelectuais e 
artistas do Brasil e do exterior, cujo destaque na área de produção lite-

to. A oportunidade que os congressistas terão de escutar e dialogar 
com pesquisadores, escritores e artistas de algumas partes do mundo 

gritos e condições de viver e resistir nas bordas, nas fronteiras e na 
invenção de novas estéticas pela palavra escrita e nas visualidades.

Nesta versão do 18º Cole, inauguramos o trabalho com linhas 
temáticas que não têm referência com os congressos anteriores. 
São elas: Entrelace de diferentes linguagens, Dinâmicas e criações 
de linguagens que leem o mundo, Contracombates à homogenei-

sentido’ do mundo, Fragmentos espaçotemporais,  Outros gritos.
Para cada uma das linhas temáticas convidaram-se pes-

quisadores brasileiros de diferentes instituições do Brasil, de ex-
pressão e renome, que articularão, a partir de seus trabalhos de 
pesquisa, outros sentidos para essas linhas, buscando um diálogo 
promissor com os trabalhos que serão apresentados no congresso.

As mesas redondas são o espaço para que os eixos orga-

ração dos Coles, rearticulem-se na interação com a temática do 
evento. Os convidados dessas mesas redondas, sugeridos pelos 
coordenadores de programa, representam, nacional e regional-
mente, exemplos do que há de mais instigante no pensamento so-
bre várias perspectivas do campo da leitura: escola, infância, alfa-

trinta e um minicursos, com temáticas variadas, e apresentando-
nos a multiplicidade temática e de ênfase dos vários sentidos da 
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rienciar o encontro com esses temas, espalhando-se em desejos 
de continuidade do estudo, da vivência e da criação.

Expressamos nossos agradecimentos às agências de fomento e 
ao apoio institucional de unidades acadêmicas e da administração cen-
tral da Universidade Estadual de Campinas, especialmente pela aposta 
na qualidade e na singularidade dos Congressos de Leitura do Brasil. 

ções que favorecessem a inclusão do maior número de pessoas, 
concedendo gratuidade de inscrição como ouvinte para os associa-
dos em dia com a ALB, além da cessão de inscrições como contra-
partida ao apoio da Unicamp. 

Alik Wunder, a Feira Cultural e Literária do 18º Cole, com vendas 
de livros e promoção de atividades artísticas variadas. A Feira é 
aberta ao público em geral e tem entrada gratuita.

A Feira Cultural e Literária contemplará as questões acadêmicas 

convite ao entrelace de diferentes linguagens e variadas formas de ex-
pressão, ampliando os sentidos de leitura. À semelhança de algumas 
feiras, a proposta é que o público possa escutar um autor, compositor, 

sar com o artista/autor e comprar sua obra. Assim, buscamos conferir 

ra que garanta a pluralidade de abordagens e sentidos. 
Nesse sentido, seguimos, nos tempos atuais, resistindo e 

criando fendas que se abram às possibilidades de estimular a leitu-
ra, apostando nos espaços públicos e propulsores de sua efetuação. 

Antonio Carlos Amorim
Presidente da ALB
Junho de 2012 
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vistoso, vai compondo as missangas. Também assim é a voz 

O Congresso de Leitura do Brasil, tradicionalmente, tem pu-
blicado os textos selecionados por pareceristas, depois de sua 
apresentação, no formato de anais. Esses textos representam 
importantes contribuições no âmbito da discussão que vem mo-

defender a leitura no nosso país e são um registro de muitas das 

dos participantes do COLE.

gresso, os membros da diretoria e do Colegiado de Representan-
tes da Associação de Leitura do Brasil concordaram em alterar o 
formato de anais para que a submissão dos trabalhos ao 18º COLE 
viesse a representar também a submissão de textos completos a 
publicação em uma das revistas editadas pela ALB: a revista im-

parceiros e os participantes, a submissão se daria mediante asso-
ciação à entidade. 

Essa mudança com relação ao tratamento dos trabalhos é 

foram encaminhados para um corpo de pareceristas constituído por 
membros da Comissão Executiva Editorial e do Conselho Editorial 
da revista Leitura: Teoria & Prática, por integrantes da Roda de Pes-
quisadores da ALB, por parceiros de COLEs anteriores, e ainda por 
um número expressivo de pareceristas Ad Hoc. Depois dos pare-

encaminhamos para revisão todos os textos aceitos para as duas 
revistas da ALB e coordenamos a publicação de parte dos artigos 
em forma de suplemento da revista Leitura: Teoria & Prática n.58, em 

sido possível sem a colaboração de tantas pessoas que comparti-



1010

lharam conosco o processo de avaliação e de seleção dos traba-
lhos deste 18º COLE. E neste momento, gostaríamos de retomar a 

aqueles que de alguma forma contribuíram para que o nosso vistoso 
colar de miçangas fosse construído. Entre autores, coautores, pare-

as apresentações e as publicações deste Congresso de Leitura.

para comunicações, das quais 174 serão publicadas na Revista 

seja, estarão disponíveis para leitura e estudo posterior.
Agradecemos, sinceramente, todas as parcerias em nome da 

diretoria da ALB.

Ana Lúcia Nogueira Horta
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de trabalho, ano a ano, que pode ser entendida como de sucesso 

nhecimento; do diálogo com muitas outras esferas que lutam pela 
melhoria da educação e da leitura em nosso país; e das diversas 
participações e/ou tentativas de participação na discussão das po-
líticas públicas ligadas ao livro e à leitura, em que mantém, defende 
e dissemina uma postura sempre crítica, ética e combativa. 

quivos da ALB em busca de objetos, documentos escritos, icono-

fragmentos dessa existência ao longo do tempo. 
Aos que se aproximam dos trabalhos da entidade pela pri-

muitas pessoas que com ela se envolveram. 

tempo, esta é uma ocasião para poder ver, ler e interagir novamen-
te com esses momentos e com as pessoas ligadas a eles. 
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1981- 2011
30 Anos de ALB
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também é sua no endereço
http://www.alb30anos.com

Grupo de Pesquisa

(Coordenação)

Norma Sandra de Almeida Ferreira 

Ubirajara de Alencar 

(Colaboração)



1414



15www.18cole.com.br 15www.18cole.com.br

Créditos ............................................................................
Agradecimentos ...............................................................
Patrocínios e Apoios ........................................................

Programação Geral ..........................................................
Exposições .......................................................................

Como Chegar ...................................................................

Telefones Úteis ................................................................
Resumos das Conferências ............................................

Resumos das Comunicações Encomendadas .....................

Índice de Resumos das Comunicações Orais - Por Autor ..
Resumos das Comunicações Orais ...............................

16
18
19
21
22
32
33
34
35
37
39
43
65
71
94
104



1616

(Biênio 2011-2012)
Antonio Carlos Amorim – Presidente

Gabriela Fiorin Rigotti – Vice-Presidente
Alik Wunder – 1ª Secretária

Ana Lúcia Horta Nogueira – 2ª Secretária

Ubirajara Alencar Rodrigues – 2º Tesoureiro

Coordenação de Programas, Linhas e Eixos

Ana Lúcia Goulart de Faria (Unicamp)
Guilherme do Val Toledo Prado (Unicamp)

Érica Speglich (Unesp Rio Claro)
Elenise Cristina Pires de Andrade (Universidade Estadual

de Feira de Santana)

Sulemi Fabiano Campos (UFRN)

Norma Sandra Ferreira (FE/Unicamp)
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Secretaria
Lucy A. Rudék

Yara Silva

Gildenir Carolino Santos

William Barbosa

Qualis A

Coordenação do

Assessoria para Turismo,
Viagens e Hospedagem

Geni Yamagute – Bomsenso Turismo
Intermedia Eventos
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Agradecemos às inúmeras pessoas não citadas, aqui, que
também colaboraram para a realização de mais um Congresso
de Leitura do Brasil. São muitos funcionários dos espaços da
Unicamp, a equipe de monitores, orientandos de grupos de

Agradecemos especialmente o trabalho conjunto com a
organização local do XVI Encontro Nacional de Didática e Prática

de Ensino (Endipe) e com o Projeto “Tereza Barreto: Confraria
do artesanato” (www.terezabarreto.com.br), que customizou as

sacolas do 18º Cole.
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Antonio Carlos Amorim
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Charly Ryan 
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Dagoberto Buim Arena
Daniela Aparecida Eufrásio
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Nelia Aparecida da Silva
Norma Sandra de A. Ferreira
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Renata C. B. Rodrigues

Ronaldo Simões Gomes 

Rosali Rauta Siller

Roselene dos Anjos

Silvia Cordeiro N. Schroeder

Sulemi Fabiano Campos
Susana Oliveira Dias

Ubirajara Alencar Rodrigues

Viviane Drumond
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08h30
 (informações, pastas, inscrições de última hora)

09h00

Local: Faculdade de Educação Física - Ginásio

14h00
 Fernando Costa, Reitor da Unicamp

 Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp

 Educação, Unicamp
 Antonio Carlos Amorim, Presidente da ALB

15h00 Conferência de Abertura .
Corpos, fronteiras e resistências

 Universidade do Porto

16h00
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16h30
Coleção Hilário Fracalanza

 FE- Unicamp, Editora Leitura Crítica

 inquietude encantadora

 Homenagem a Bartolomeu

 Coordenação: ALB e FNLIJ

17h00

 Sessão de Homenagem aos integrantes
 de diretorias da entidade – presidentes, vice-presidentes, 
 tesoureiros e secretários – e funcionários colaboradores.

18h00
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09h00 Conferência: Paralelas

 Local: Faculdade de Educação Física - Ginásio

10h00

10h30

 Ana Lucia Goulart de Faria, Unicamp 

 Geral da FNLIJ/RJ
 Regina Zilberman, UFRGS 

Mesa 3 – Letramento e Alfabetização:
 eixos do trabalho pedagógico na Educação Infantil
 Ana Carolina Perrusi Brandão, UFPE 

Mesa 4 – Mídia e Leitura na Sala de Aula

 e Comunicação
 Local: Faculdade de Educação - Salão Nobre 
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 em língua estrangeira
 Carla Nunes Tavares, UFU 
 Juliana Santana Cavallari, Unitau
 Local: Instituto de Estudos da Linguagem

09h00

14h00

17h00

 resistências e escutas das escolas rurais 

 ANPEd; BIOGRAPH

15h00
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19h30  - Sentidos da ALB

 da Silva; Percival Leme de Britto; Norma Sandra de
 Almeida Ferreira; João Wanderley Geraldi e
 Rute Batista Pontes

 Local: Faculdade de Educação – Salão Nobre

18h00

09h00 Conferência - Por uma leitura estética e política das margens

 da Arte, da Arquitetura e da Cidade.
 Universidade Nacional da Colômbia

 Local: Faculdade de Educação Física - Ginásio

10h00

10h30

Mesa 6 – Leituras e Escrituras entre pares como
 Formação Docente

 Formação de Professores da UERJ - Campo São Gonçalo
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Mesa 7 – A leitura que potencializa a produção:
 uma questão para a formação de leitores 
 Daniela Eufrásio, Universidade Federal de
 Alfenas/Vice-Presidente da AINPGP

 do Pará/Vice-Presidente da ANPGL

Mesa 8 –  Retratos da Leitura do Brasil

Mesa 9 – A biblioteconomia e a biblioteca escolar

 Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da
 Universidade Federal de Goiás. Diretora da Editora UFG

 Local: Faculdade de Educação – Salão Nobre

Mesa 10 –  Práticas de Leitura e Gênero

 Aníbal Bragança, UFF
 Local: Instituto de Estudos da Linguagem

09h00

12h30

Local: Faculdade de Educação – Salão Nobre
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14h00

17h00

‘Sem sentido’ do mundo 
 Inês Barbosa de Oliveira, UERJ. Associação
 Brasileira de Currículo

 Consultivo da ALB

 em Jornalismo - Labjor e Núcleo de Desenvolvimento
 da Criatividade - Nudecri 

 e Colegiado de Representantes da ALB

 escuta do mundo
 Patrícia Vieira Tropia, UFU

 Consultivo da ALB

15h00

18h00

19h00
Local: Faculdade de Educação - Salão Nobre 
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09h00 Conferência: 
 hoje seria um homem
 Walmor Corrêa – artista visual brasileiro

 Local: Faculdade de Educação Física - Ginásio

10h00

10h30

Mesa 11 – Leituras na escola: multiplicidades?

 Elenise Cristina Pires de Andrade – UEFS

 Mesa 12 – Alfabetização, saúde e educação:
 questões para debater 
 Cecilia Goulart, Universidade Federal Fluminense

Mesa 13 – Ensino de língua e literatura

 Local: Faculdade de Educação – Salão Nobre
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 Mesa 15 – Os registros escritos dos professores e
 dos alunos no processo de ensino e
 aprendizagem de Matemática

 Local: Instituto de Estudos da Linguagem

09h00

14h00

17h00

 complexidade e a diferença nas redes de conhecimentos
 dos sujeitos praticantes

Carlos Eduardo Ferraço, UFES

 Consultivo da ALB

 Conselho Consultivo da ALB
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14h30

18h00

09h00

09h00 Minicursos

12h00 Conferência de Encerramento: Educação Infantil e

 Educação, Departamento de Estudos de Ação Social, 
 Universidade de Ghent, Bélgica

 *Haverá tradução da conferência
 Local: Faculdade de Educação Física  - Ginásio



3232

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
Data: 17 a 20 de julho

 9h00 às 17h00

sua missão, seu acervo e as possibilidades de pesquisa no
âmbito das Ciências Humanas, em especial nas áreas de
literatura e de linguística brasileiras.

90 anos da Semana de Arte Moderna
 Biblioteca do IEL (entrada da Biblioteca e Sala de Sarau) 

A Biblioteca do IEL expõe, para comemorar os 90 anos da

participantes. A exposição, no hall de entrada, está

autores no festival, e na sala de sarau estão os livros de
estudo e análise da Semana.

Modas e costumes através dos tempos
 Biblioteca Central Cesar Lattes

9h00 às 17h00

que retratam o comportamento de uma época focando
especialmente o vestuário feminino.
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Dias: 17 e 19 de julho
10h00, 11h00, 14h00 e 15h00.

Áreas:
de; Biblioteca da Área de Engenharia e Coleções Especiais 
e Obras Raras
Inscrições na própria Biblioteca, 15 minutos antes do início 

Dias: 17 e 18 de julho
das 14h00 às 15h00

Área:
Inscrições na própria Biblioteca, 15 minutos antes do início 
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Barão Geraldo - Campinas

 Unicamp - Rua Érico Veríssimo, 1011

Unicamp - Barão Geraldo – Campinas

Avenida das Amoreiras , 450
Parque Itália - Campinas – SP.

SESC Campinas 
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Mapa Unicamp
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Mapa Sesi

Mapa Sesc
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Emergência: 192

Agência Bomsenso Turismo:

(19) 4009-5100
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Conferência de Abertura: Leituras no avesso do mundo. 
Corpos, fronteiras e resistências

Conferencista:
Aesthetics, Politics and Art Research Group

Data:
Faculdade de Educação Física - Ginásio

Um corpo em deslocação no corpo do deserto. 
Uma linha de escrita que segue o grito. Ler por entre os dedos 
as percepções de um tempo em declive. Da palavra à matéria da 

as fronteiras, as distâncias alucinam os sentidos. No seu diferir, as 
palavras e os gestos constituem fulgurações de sentidos em arrit-

espaços brancos, a nomeação de um movimento na catástrofe. An-
tes e depois das narrações, a deserção das palavras aprendidas. 
Atravessar os dias numa palavra reenviada aos gestos ancestrais. 
A sucessão ininterrupta das palavras. Wording.

Criam-se nomes para permanecer em vida. E aí, entre o cor-
po vivo do espaço cénico social e a solidão de um corpo que dança 
– criando o seu lugar, os seus deslocamentos possíveis – entre 
esses dois corpos, há intensas ressonâncias. A dança insiste numa 
interrogação material do pensamento: porque não se encontra lu-

vel. Ela é uma maneira de expressar um sentido-movimento contra 
a inércia; um gesto que opera, desde o interior da ausência, por 
diferentes formas de deslocamentos.

Trisha Brown em colaboração com o artista plástico Robert Raus-
chenberg (1994), procura-se pensar a dança como a imanência de 
uma superfície de incêndio no fundo dos corpos. Uma transição 
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das palavras, desde dentro do silêncio de um corpo que resiste.

das margens

Conferencista: Ricardo Javier Arcos-Palma, da

Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad.
Data: 18 de julho de 2012

 Faculdade de Educação Física - Ginásio
 9h00 às 10h00

 Por uma leitura estética e política das margens A 

conseguido criar uma falsa maneira de ver o mundo em fronteiras. 

saparecem, não para se pensar o mundo como uma totalidade, no 
qual efetivamente as diferenças se desenham, mas onde os circuitos 

tuando-se as já marcadas diferenças entre o primeiro e o terceiro 
mundo. Diante dessa perspectiva, surge uma postura altermundia-

cer as fronteras, mas ao contrário pensá-las criticamente. Sabemos 
muito bem que as fronteiras são necessárias, porém se as conce-

difíceis de superar. Pensar hoje criticamente estética e politicamente 
a frontera, nos dará a possibilidade de pensar um mundo mais justo 
e baseado na equidade. Pensar criticamente a frontera hoje contri-

perigos da fronteira. A partir das teorias de Costas Axelos, Kenneth 
White e Nicolas Bourriaud, dentre otros, colocaremos à disposição 

uma leitura estética e política das fronteiras.
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seria um homem

Conferencista: Walmor Corrêa, Artista visual brasileiro
Data: 19 de julho de 2012

 Faculdade de Educação Física - Ginásio
 9h00 às 10h00

 A lenda da Salamanca do Jarau me atraiu de forma 
muito especial, sobretudo porque a personagem central é um ser 
mágico, híbrido de humano com animal, tema recorrente na mi-
nha poética. Assim, decidi desenvolver um trabalho a partir desse 

e o Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, estado onde vivo e, por 
outro, o fato de a personagem encontrar-se excluída e em vulne-

Barcelona, buscando pela região aonde eu pudesse encontrar o 
maior número de mulheres pobres sul-americanas que partiram 
para aquelas terras com o sonho de encontrar um lindo espanhol, 

obra barata e, tendo suas esperanças não alcançadas em função 
da dor e da solidão, adoecem. Em um primeiro momento, mapeei a 

como uma mina de água, daí o seu nome. Ali vivem centenas de 
mulheres que, devido a diversas necessidades, encontram-se em 
situação de exclusão, dentre elas muitas sul-americanas. Surpre-

sido isolada em uma mina. Queria compreender o porquê das suas 
dores e sobretudo: o que uma situação como aquelas que as mu-

e de desenhos e esboços, parti para o desenho na tela e a pintura, 
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apontando ali, neste corpo híbrido de mulher, sofrida e adoecida, 

Conferência de Encerramento:

Conferencista:
da Faculdade de Psicologia e Educação,
Departamento de Estudos de Ação Social,
Universidade de Ghent, Bélgica
Data: 20 de julho de 2012

 Faculdade de Educação Física - Ginásio

 Apesar do aumento da atenção às políticas de edu-
cação e cuidado infantil (ECI), ainda podemos ver, mesmo nos pa-

pobres têm menos acesso a ECI de qualidade do que seus pares 
mais ricos. A pesquisa internacional já mostrou que as crianças 

de. No entanto, em contextos marcados pela diversidade, explora-

explorar três questões básicas sobre o que ECI de qualidade pode-

questão tem a ver com a desigualdade de acesso. Se, na década 
anterior, a matrícula era feita predominantemente a partir das ca-
racterísticas das famílias, estudos mais recentes mostram que as 
restrições do meio são provavelmente o fator mais importante e 
que mais contribui para a desigualdade de acesso. Um segundo 

plas ou de pertencimento. Em outras palavras, é sobre a busca de 
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inevitabilidade dos preconceitos emergentes na idade pré-escolar 
e, portanto, a pergunta inversa: quem é você e pode-se ser quem 

à diversidade não tem nada a ver com tolerância àqueles que se 

em os desvios. Vou ilustrar essa postura ética através de exemplos 
da literatura infantil.

Para esta mesa redonda pretende-se debater o es-
paço da exclusão como sendo aquele no qual congrega coletivo 
e/ou indivíduo cujas singularidades apontam para diferenças que 
vem sendo colocadas no lugar do desvio. Desta maneira, pretende-
se pensar o espaço e a experiência da exclusão como diferenças, 
positivas, no sentido de compreender e diagramar sobre o que e 
quais diferenças são excluídas e o que anunciam como outras pos-
sibilidades e singularidades de vida. Pretende-se cartografar outros 
campos de iniciação os quais o lugar da exclusão aponta. No inte-
rior da biopolítica pretende-se discutir a relação do poder sobre a 
vida e o poder da vida presentes nos espaços de exclusão.

Este debate será feito a partir de um texto: “As creches e a 

cutir se esta questão é ainda pertinente no debate sobre creches, e 
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Os campos de iniciação são compreendidos como espaços/
tempos de constituição de crianças e de infâncias, que são pers-
pectivas em disputa. Cinco campos de iniciação serão debatidos: 
o campo da sexualidade/da heteronormatividade, o campo da lin-
guagem, do poder/saber, o campo das relações étnicorraciais e o 
do capital.  Desta forma, pretende-se mostrar de que maneira a 
creche é fundamental como espaço político-educativo, em geral, a 
primeira instituição pública de acolhimento de crianças pequenas, 
na iniciação das crianças a todos os dispositivos de poder e as tec-
nologias das relações sociais dominantes.

FNLIJ: Selecionando Livros para Crianças e Jovens desde 1974

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil-
FNLIJ, seção brasileira  do BBY/International Books for Young Pe-

para crianças e jovens como base para a formação de leitores e a 
educação básica de qualidade, analisa e premia os melhores livros 
publicados no Brasil para esse público. Iniciada em 1974, a seleção 

coordenação da FNLIJ. O reconhecimento, nacional e internacio-

no 18º COLE sobre esse tema visa a informar e a divulgar sobre 
a Seleção Anual da FNLIJ, referência no país para o trabalho de 
professores e bibliotecários, bem como para orientar a compra de 
livros pelos governos e instituições. O acervo de livros de e sobre 
LIJ, da biblioteca da FNLIJ se constitui de mais de 40 mil livros dos 

(sistema Pergamum), referentes a 24 mil títulos. 
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Literatura Infantil e Juvenil Brasileira em Perspectiva Internacional: 
sua presença no prêmio Hans Christian Andersen

A expansão da literatura infantil e juvenil brasilei-
ra, sobretudo depois dos anos 1980, pode ser medida em termos 
quantitativos: aumento da produção, crescimento do público leitor, 

editoras focadas no público jovem e escolar. O progresso qualitati-
vo da literatura infantil e juvenil é igualmente fato reconhecido, de 
que advém sua competividade do plano internacional. Os prêmios 
alcançados por escritores e ilustradores nacionais são igualmente 
medidas que comprovam o patamar de valor alcançado pela produ-
ção literária destinada à infância e à juventude. Desses prêmios, é o 
Hans Christian Andersen Award, outorgado pelo IBBY – International 
Board on Books for Young People – provavelmente o mais prestigia-

ilustradores brasileiros que, indicados pela FNLIJ – Fundação Na-
cional do Livro Infantil e Juvenil – concorreram ao Hans Christian 
Andersen Award entre 2010 e 2012, bem como aos criadores já pre-

paradigmas conforme os quais a literatura nacional é acolhida em 

Propostas Curriculares para a Educação Infantil: orientações sobre 

Considerando que os currículos consistem em 
um conjunto de saberes e práticas culturais que, em um dado 
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trabalho escolar, buscamos conhecer as orientações presentes 
em  alguns documentos curriculares oficiais (as Propostas Cur-

Curriculares, identificamos e analisamos nos textos oficiais os 

do sistema de escrita alfabética, bem como ao ensino da lei-
tura e produção de diferentes gêneros discursivos. Assim, a 
pesquisa  apresenta um panorama atual sobre o que diferentes 
redes municipais de educação do país explicitam como direitos 

ramos, desta forma, contribuir para um debate que julgamos 
importante e necessário sobre o currículo na primeira etapa do 
Ensino Básico.

Eventos de letramento na Educação Infantil: o interesse das crian-
ças pela leitura e escrita

Temos o objetivo de discutir os dados de uma 

ção do ensino fundamental para nove anos. Esta pesquisa in-
vestigou o processo de passagem de um grupo de crianças de 
uma escola de educação infantil para uma escola de ensino fun-
damental. Na escola de educação infantil, foco deste trabalho, 

rotinas institucionais, em consonância com as discussões aca-
dêmicas da área da educação infantil acerca da importância do 
brincar, bem como com as proposições curriculares de Belo Ho-

vista sua condição de sujeitos inseridos em uma cultura grafo-
cêntrica, as crianças voltaram-se para a apropriação da língua 
escrita, engajando--se individual e coletivamente em diversos 
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eventos de letramento. A análise desses eventos demonstrou 
uma tensão nas práticas educativas da professora em relação 
ao que as crianças demandaram acerca da escrita e leitura. As-
sim, a investigação, ao ter como foco o registro da experiência 
infantil, evidenciou a necessidade de uma maior integração en-

ção infantil e do ensino fundamental, ambas dimensões centrais 
da cultura infantil contemporânea. 

Faculdade de Educação - Salão Nobre 

missos com o ensino na atualidade 

menção à escola francesa dos anos 1970, de modo geral, e ao 

bém damos mais importância ao domínio do meio do que a sua 

não leem o quanto deveriam ou não leem mais como antigamen-
te, e não necessariamente com o que e como leem. Constatação 

transitividade implica que a leitura passe a ser vista como um valor 

partindo do ponto de vista desses dois autores sobre a leitura, que 
pretendemos discutir brevemente o impacto da inserção de textos 
oriundos da mídia no ensino e desenvolvimento de práticas de lei-
tura em sala de aula, assim como discutir o papel da escola frente 
às diferentes injunções sociais, culturais e técnicas que atuam so-
bre a leitura e sobre o ensino dessa prática na atualidade. A escola 

circulação de discursos que é a mídia: ela precisa oferecer alterna-
tivas a essa forma de educar, comprometida com valores que nem 
sempre são os que devem orientar o ensino e a escola. Se a ideia 
força que rege a produção dos textos da mídia, e que tem afetado 
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os textos em âmbito escolar, baseia-se na volatilidade e na agili-

as práticas de leitura a serem estimuladas pela escola.

Ao propor o uso da mídia na sala de aula, qual-
quer que seja a faixa etária que se pretenda atingir, o objetivo 
deve sempre ser o debate e a possibilidade de entrar em contato 
com diferentes versões da realidade. Embora a mídia, em espe-
cial o jornalismo, possa tomar os conceitos de referencialidade, 
objetividade e neutralidade como inerentes à sua produção, eles 

conceitos, na verdade, são antes estratégias publicitárias do que 
possibilidades quando se fala em linguagem. Assim, usar a mídia 

comparação, pela possibilidade de debate e de interação e par-
ticipação, facilitadas atualmente pelos ambientes virtuais. Usar 
a mídia apenas como recurso para atividades programáticas, a 

gramática contida nos textos, é um limitador e um distanciador da 

ção de contato com a linguagem. Compreender as condições de 
produção, as amarras e armadilhas dos sentidos, além de enten-

gerando versões e silenciamentos diante de fatos, é o que se 
deve buscar no uso da mídia na escola, independente se estamos 

na produção de sentidos e versões também auxilia o professor a 
entender melhor o espaço em que atua e a perceber quais ele-
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docentes – andar superior

Gestos de Leitura em Língua Estrangeira e
(Re)Construções Subjetivas

preendido por leitura, este trabalho pretende discutir os efeitos na 
constituição subjetiva de alunos da terceira idade de um processo 

discursiva. Para tanto, a discussão ampara-se nos pressupostos de 
que o encontro-confronto com uma outra língua afeta a relação que 

inaugura para o sujeito; que a leitura é um processo discursivo que 
encontra na construção de sentidos seu objetivo maior; que o sujeito 

tar plenamente o mundo. Consequentemente, o sujeito se encontra 

tido na/da relação que trava com o mundo. Assim como todo e qual-
quer sujeito, o idoso também se constitui pelo olhar do Outro, lugar 

joritariamente composto por sentidos em torno da incapacidade, inu-

desinvestimento no presente e no futuro. Entretanto, este trabalho 
pretende discutir os resultados de um projeto que indicia que novos 
gestos de leitura de si e do mundo propiciados pela relação com a 
discursividade em outra língua ensejem  ao idoso a invenção de ou-

Leitura como acontecimento: sentidos que emanam de materiais 
didáticos de Língua Inglesa

Entendendo a leitura como acontecimento discursivo 
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atribuem sentidos e efeitos de verdade à materialidade posta em livros 
didáticos voltados para o ensino da Língua Inglesa (LI), sobretudo os 

se resgatar, com base na perspectiva discursivo-desconstrutivista, a pre-

posteriormente, observar e compreender de que modo essa ideologia 
aparece e é reforçada nos materiais didáticos analisados. Para efeito de 

ção, etnocentrismo e ideologia. A análise empreendida salienta a relação 
indissociável entre língua, cultura e ideologia que atua, diretamente, na 
construção dos sentidos, além de propiciar posicionamentos etnocêntri-
cos e de aculturação que podem interferir negativamente no processo 

lientar que o modo de ver e de representar a cultura e língua do outro 
provoca efeitos na constituição subjetiva do sujeito-aluno.

Docente

Rede de Formação Docente: ler e escrever como experiência
de autoformação coletiva 

A presente exposição objetiva compartilhar al-

docente vivida na Rede Formad (Rede de Formação Docente: 
Narrativas e Experiências), uma rede de formação que congre-
ga coletivos docentes e grupos de pesquisa. Nela, temos vivido 
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preendidos como ação autoformativa. As escritas docentes tra-

de produção, podem ser chamados de documentação narrati-

da produção escrita docente, procura romper com formas hege-
mônicas de produção de conhecimento. Tal processo, ao impli-

coletiva e compartilhada. 

Nesta exposição irei discutir o dispositivo de Do-

construção narrativa. Este dispositivo se baseia nos trabalhos de 

núcleo fundamental deste trabalho está no respeito aos docentes e 
educadores, entendidos como autores reconhecidos em seu saber 
e experiência. O dispositivo de Documentação Narrativa de Expe-

fonte de criação de novos sentidos a partir da releitura criativa e 

na investigação qualitativa, nas historias de vida e formação, sendo 
marcados pelas noções de autor e autoria, se diferenciando das 
posturas que tomam a palavra dos docentes apenas como pretexto 
para a indagação dos acadêmicos. Para discutir o que foi variando 
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no dispositivo, recorrerei a projetos e intervenções que participei, 
sempre em coletivos e redes docentes, em uma evidente emergên-
cia de práticas multiformes. 

Pontos e contrapontos na produção de conhecimento sobre ensino 
de língua materna

Nesta apresentação, proponho a discussão sobre os 

sentes em trabalhos acadêmicos que discutem o ensino de Língua Por-
tuguesa.  Esta discussão objetiva avaliar os diferentes graus em que 

bre como os paradigmas (KUHN, 1987) interferem na formulação de 
pesquisas em ensino de Língua Portuguesa, no que se refere tanto à 
restrição do alcance da pesquisa, quanto à abertura a análises e inter-
pretações que apontem para novos avanços na área. Ademais, importa 

de conhecimento em foco. Neste viés de discussão, compreende-se 
que estão em xeque a formação de leitores na época atual e a relação 

de formação de leitores que seja propositiva de posicionamentos que 
não se limitem à reprodução do que já está em circulação.

 Supondo que a universidade seja, de fato, um lugar 
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para que um sujeito transite da posição conferida a ele pelo que ele leu 

discussão no campo das disciplinas de estágio em licenciaturas em Lín-

professor em formação, em colocar aquilo que ele já conhece a serviço 

como o cabedal resultante do fato de se ter lido (supostamente) um 
conjunto de obras que fundamentam as diferentes disciplinas da área 

tamente brutos oriundos da realidade escolar. O que o estagiário encon-

de interpretações, prévias à experiência do estagiário, daquilo com que 
ele se deparará. Antes de se chegar à produção de um dado analisável, 

uma desconstrução daquilo que já se apresenta como tendo sentido. 

de um aluno de Letras que se propôs a pesquisar, em seu estágio, o 

Sugiro, com este exemplo, que a questão da formação de professores 

de experimentar, registrar e avaliar propostas de ensino – com mais 
freqüência, será o de transitar nos pontos de tensão entre diferentes 
discursos que procuram conferir sentido ao que se passa na escola.

Escola e a Formação de Leitores 

edição da pesquisa é possível identificar que algumas ações 
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é insuficiente. Além de oferecer uma educação de qualidade 
e de superar questões fundamentais como o baixo índice de 

formação de uma nova geração de leitores. È fundamental que 
a escola acerte na tarefa de formar leitores que gostem e con-
tinuem a ler mesmo depois que estiverem longe dela. Nesse 
sentido é  importante avaliar  a leitura no contexto escolar e o 
acesso a novas tecnologias nas práticas de leitura; a formação 
dos professores como leitores e como formadores de leitores; 
e, as bibliotecas escolares.  A representação das bibliotecas, na 

também aponta para a necessidade de se rever esses modelos 
de equipamentos.

A Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil –  o que

Se concordarmos que uma sociedade leitora é 
condição essencial para promover o desenvolvimento social e 
humano sustentável; a inclusão social e cultural de milhares 
de brasileiros e a construção plena da cidadania; e, que te-

damos que melhorar os índices de leitura no Brasil é urgente 
e deve ser tarefa para toda a sociedade e garantidas por po-
líticas publicas construídas com a participação de todos. Um 

no Brasil, pode contribuir para a avaliação e a formulação das 
ações do governo e sociedade civil e de políticas publicas Este 
é o principal objetivo desse estudo

Objetivos e metodologia da Pesquisa Retratos da Leitura 

Ibope Inteligência.

em âmbito nacional, tem contribuído para a avaliação das po-
líticas publicas do livro e leitura no Brasil e para fomentar o 
debate entre especialistas. Foi adotada metodologia desenvol-



55www.18cole.com.br 55www.18cole.com.br

vida pelo CERLALC-UNESCO para possibilitar a comparação 
dos indicadores de leitura do Brasil com de outros países da 
Iberoamérica.

lados pela pesquisa estão sendo amplamente divulgados pela 
mídia de todo o Brasil, e os títulos da maioria dos artigos com-

aprofundamento desse estudo, para, de fato, avaliarmos o que 
tem sido feito e buscarmos novos caminhos ou o aperfeiçoa-
mento das ações que vem sendo implementadas por governos 
– federal; estaduais e municipais - e sociedade civil. 

Para esse estudo, todas as respostas são importantes, 

importante do que números exatos é conhecer o que pensam e 
que representações sobre a leitura têm esses representantes 

cobrimos fatos curiosos e que merecem mais estudos. Essas 
indagações são fundamentais. 

A comparação dos principais resultados da 2ª (2007) e 

de leitores e não leitores, possibilita, especialmente a especia-
listas na área da leitura, a  identificar problemas,  tendências 
e caminhos que devem ser percorridos. Este é o objetivo da 
divulgação ampla da Pesquisa.

Faculdade de Educação – Salão Nobre

O curso de biblioteconomia e a biblioteca escolar en-

e cultural, para a maioria das crianças quando ingressam na escola 
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pública.  Além de formar acervos  é necessário criar um novo conceito 

o ensino fundamental e o ensino médio prevendo o estabelecimento 

 Instituto de Estudos da Linguagem

Marisa Midori Deaecto (ECA USP)
Leituras para moças e senhoras nos catálogos de livreiros
do Oitocentos

Catálogos de livrarias constituem importante instru-
mento de pesquisa para o historiador, embora seja tênue a relação 
entre a oferta de livros e a demanda. Propõe-se, assim, uma análi-
se das práticas e representações da leitura no universo feminino a 
partir da análise dos catálogos da Livraria Garraux, em São Paulo.

A editora Casa Literária do Arco do Cego, criada 

tramar no governo do Príncipe Regente D. João, e dirigida por Frei 

em 1799, durou menos de três anos. Entretanto, sua ação se es-
tendeu por longo período, através da Impressão Régia de Lisboa e 
depois, também, na Impressão Régia do Rio de Janeiro.

criou um programa editorial voltado para o desenvolvimento da en-
tão colônia americana que visava, através da leitura de manuais e 
livros técnicos, com ilustrações em profusão, promover a melhoria 
das técnicas agrícolas, a implantação de novas culturas e os tra-

cultural e social do Brasil e do Império Português.
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São muitas as acepções de leitura, todas legíti-
mas, na medida em que expressam os usos e as interpretações 

acepções correntes do termo, buscando identificar especifici-
dades e particularidades, de modo a estabelecer um referen-

Sustento, com base na análise desenvolvida, que, não obstan-

leitura do mundo, leitura de imagem, leitura da situação, entre 
outras, há evidente especificidade quando se considera a lei-
tura do texto.  Insisto na ideia de que a leitura (do texto) não é 
uma ação intelectual superior a outras formas de intelecção e 
interpretação do mundo. Ler o contexto, ler a mão, ler o jogo, 
ler o mundo, ler um quadro, ler um filme são ações culturais 
e intelectivas diferentes de ler o texto, com maiores ou meno-
res aproximações. Ao pôr-se como sujeito diante do mundo, a 

ações, quase sempre de modo articulado. Contudo, tal distin-
ção é fundamental para entendermos os modos de produção 
e apropriação do conhecimento e particularmente importante 
para a ação educativa.

D(ex)sloc-AR

crita/fala que se pretende como experimentação e(m) arte na res-
piração, no espaço hifeno ao d(ex)sloc-AR-TE sentidos a partir de 
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uma relação de contato/contágio com... reticências, esperas, pa-
rênteses, contemplações, atividades em outros planos de criação 

locAR leituras atravessando o pulso com a navalha da vitalidade. 
Com-vidar fragmentos estéticos que não pretendem, não enten-

provocar sensações: afectos e perceptos enquanto possibilidades 
de criação de um real, inventando-o. In-ventAR. Out-ventAR. Com-
versar, com-por imagens junto a expressões que convidem a esca-

sloc sloc. DeslocAR leituras expulsando a pressa e deixando-se 
invadir por um pulso expressivo, vital, espaço entre parênteses. 
Com-vidar os parênteses a entrarem pelas frestas das linhas de 

necessidade de verdadeiro ou falso. Provocar (na arte, na vida, na 
escrita, na educação, em lugar nenhum) rompantes de caos, des-

não se escreve (Paulo Leminsk). Sloc sloc sloc.

A exposição toma como ponto de partida a dupla 

se. Nessa perspectiva, as seguintes perguntas orientam o trabalho: 
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gem, entendendo os sujeitos envolvidos e seus discursos no centro 
do processo escolar/social. O tema é explorado, considerando-se 

pela escrita. Que questões e respostas têm surgido no campo da 

dos de pesquisas concluídas, com base em falas e produções es-
critas de crianças e adultos, cria o contexto argumentativo para a 

em contexto não escolar

leitura e da escrita em um serviço de Fonoaudiologia que recebe 
crianças e adolescentes com queixas escolares. 

A  visão da linguagem como processo essencialmente social 
e interativo e da língua escrita como objeto cultural permitem privi-
legiar, no trabalho com crianças e adolescentes, os aspectos liga-
dos às funções sociais da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, a 
cultura e o conhecimento são concebidos como processos abran-
gentes aos quais se submetem os aspectos mecânicos e técnicos 

O foco na linguagem como ferramenta para conhecer e comu-
nicar permite planejar atividades que combinam o lúdico à aprendi-

das formulações e reformulações do grupo e do seu empenho na 

planejadas. O trabalho envolve também a orientação à família. 
A experiência empírica com crianças e adolescentes caracte-
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te diverso deslocam para o campo da saúde uma discussão mais 
apropriada ao campo das relações sociais e da cultura.

os saberes necessários ao professor que deseja ensinar língua 

para esse ensino e propostas para a formação inicial e continua-

problemas do presente e os do passado, no que se refere a esse 

objetivando contribuir: para a compreensão das complexas re-
lações entre permanências (silenciosas) e rupturas (desejadas) 

ciplinar de sua inserção atual no currículo do Ensino Fundamen-

passado, problemas do presente e expectativas de futuro, insti-
gar a formulação e a proposição de possibilidades de invenção 

compreensão da importância, do ponto de vista humano e polí-
tico, de se ensinar e se aprender língua portuguesa e literatura. 
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O Texto na sala de aula: leitura & produção – suas edições e a for-
mação de diferentes gerações de leitores-professores

A coletânea “O texto na sala de aula: leitura & 

debate instaurado sobre o ensino de língua portuguesa, em um 

centralidade a perspectiva discursiva no ensino de língua e a 
opção política dos professores com as questões: o quê; como; 
para quê; por que e para quem se ensina e se aprende a língua. 

Concebida há quase trinta anos, foi reimpressa, revisada, 
alterada e reeditada, tendo passado por duas diferentes editoras 
até este momento.  Transformou-se numa referência em docu-

cursos de formação de professores promovidos em todo o país, 
em concursos para preenchimento de cargos públicos no magis-
tério, na produção acadêmica que toma como objeto o ensino de 
língua portuguesa. 

2.ª edições (1984 e 1985) pela Assoeste (PR); e na 1.ª(1997); 

sa intenção é indagar os sentidos em torno da importância e do 

pecialmente como formadora de diferentes gerações de leitores. 

de da obra, especialmente dos paratextos (na quarta capa, nas 
orelhas, na apresentação, no índice etc.) e das capas que ela 
assume ao longo das diferentes edições. 
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Faculdade de Educação – Salão Nobre

Terra e conhecimento libertam

Do direito à educação à educação do e no campo
1. O campo e o direito à educação

- O descaso do governo com a educação dos trabalhadores/as do 

- O campo subordinado à indústria e a necessidade da  leitura
- As mulheres do campo e o acesso à educação
- O transporte escolar, a nucleação das escolas na cidade e o es-

2. A luta pela educação no e do campo
- Da  luta pela terra e a Reforma Agrária  à  luta pelo direito  a Educação

manidade

Crianças pequenas indígenas: brincadeiras que são gritos...

As crianças ensinam transgressões, risadas, 
traquinagens, gritos, vida. O que ensinam as crianças indí-

conhecer as crianças Guarani/Kaiowá, evidenciar suas espe-
cificidades étnicas e registrar como vivem suas infâncias no 

que, resguardadas as situações de perdas, impingidas por 

silêncios são gritos que ecoam. Constatei que ainda há mui-
to a estudar e a aprender para que possamos construir uma 
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pedagogia com as infâncias brasileiras. E, nesse processo, 

estagnações e retrocessos são assustadores. Para quem 
pesquisa com as crianças pequenas, vai se constituindo uma 

o som dos tambores e das cachoeiras já não acorda a alma da 

vocar para a luta. Afinal, como dormir sossegadamente quan-

de que crianças estão sem casa, sem cama, com frio e fome 
de alimentos, de agasalhos, de conhecimentos, de oportuni-

 Instituto de Estudos da Linguagem

potencialidades

As aulas de matemática, historicamente, foram mar-
cadas pelo paradigma do exercício, numa concepção tecnicista de 

dos. Desde a década de 1980, os documentos curriculares nacio-

de comunicação nas aulas de matemática. No entanto, mudanças 

década. Novas práticas têm surgido, evidenciando o quanto um 
trabalho mais sistemático com a leitura e a escrita pode contribuir 
para a elaboração conceitual e para os processos metacognitivos 
dos alunos.  As discussões sobre letramento e gêneros textuais têm 
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das práticas quanto no das pesquisas. Com o objetivo de ampliar o 
debate em torno dessas questões, pretende-se nesta apresentação 

de aula centradas na produção de diferentes gêneros textuais pelos 
alunos.  Tais práticas evidenciam a necessidade de uma nova cultura 

ção da escrita dos alunos. Palavras-chave: registro escrito nas aulas 
de matemática; gêneros textuais; cultura de aula de matemática.

Nos últimos anos temos nos deparado com ques-

mática. Estas escritas podem ser expressas de diversas formas, 

Ao entrarmos em contato com estas escritas, procuramos com-

estar norteando as práticas escolares de licenciandos e de pro-
fessores da Educação Básica, quanto analisar, juntamente com 

formação de professores, pretendemos apresentar alguns contex-
tos de ensino e de pesquisa que promovem vivências com escri-

professores da Educação Básica não se restringem aos aspectos 

de escola e do homem que está sendo educado no cenário atual, 
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(UNEB- Salvador: ANPEd; BIOGRAPH)

O trabalho discute questões concernentes as 

suas interfaces com às práticas de formação de leitores na es-

perspectiva da reinvenção dos tempos da leitura no cotidiano 
escolar de classes multisseriadas. Toma-se como fonte entre-
vistas narrativas, na perspectiva de apreender movimentos que 
forjam tais práticas, especialmente no contexto da educação 
rural/multisseriação como forma de enfretamento, gritos, resis-

Recôncavo da Bahia compõem o cenário no qual as docentes 
parecem transgredir o trato usual dado à literatura, como um 
dos dispositivos de superação de silenciamentos em contraposi-
ção à currículos tradicionais na abordagem dos textos literários. 
Buscar-se-á evidenciar modos e táticas como os sujeitos profes-
sores e alunos, durante as suas experiências de leituras, lançam 

texto. As narrativas possibilitam desdobramentos das condições 
institucionais adversas no trabalho do professor ao selecionar 

do trabalho com literatura e com as práticas culturais de leitura.
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A presente comunicação tem por objetivo debater a 

Campinas que assumiram-no como inspiração.

livro, a força do olfato presente nas pesquisas relacionadas  ao campo 

de volta escritores-crianças acolhidos pelo ambiente cálido, transfor-

nelas, outro motivo. Como educadora sempre assumi as diferenças 

rios e também por suas experiências de vida.
O terceiro motivo foi a crença na força que tem a comida para provo-

Tenho a pretensão de que a leitura dessas emocionantes me-

como os debates sobre as diferenças, com a formação de pessoas 
mais conscientes da necessidade de convivência e respeito ao outro 
e a sua cultura, e também que possa ser um convite para a busca das 

rão ser escritas nas páginas em branco, colocadas nesse livro.
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Inês Barbosa de Oliveira (UERJ. Associação Brasileira de Currículo)

Parafraseando Boaventura, quando se refere às 
minirracionalidades cotidianas inscritas numa irracionalidade glo-

ideia de que vivemos em meio a múltiplos minissentidos locais e 
cotidianos num mundo desprovido de sentido global. 

sentidos locais pode ser entendida como indício de fartura, como 
incontáveis interlocuções e cenários possíveis, em um mundo 
aberto, rico em modos de nele estar e de pensá-lo. Contrarian-
do uma possível sensação de desamparo que a ideia do “sem 

invenção e compartilhamento de novos e múltiplos sentidos no/
do/com o mundo. Um mundo sem sentido é também um mundo 
sem um destino do qual não pode escapar, um mundo sem futuro 

mundos. 
O sem sentido do mundo indica também que, em sua mul-

circulamos para além da ilusão da unicidade domável, explicá-

mundos no mundo, dialogar com eles, pensar essa pluralidade 
e nos inserirmos nos diferentes mundos, escolhendo os mundos 
em que queremos estar, sem desistir de ampliá-los, permite esca-

embora inscritos nos mundos de que não gostamos. 

podem tudo, que as ideias hegemônicas podem criar os mundos 
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sentido, cuja realidade seja superior às invenções de sentidos e 
mundos dos praticantes da vida cotidiana.

Jornalismo  - Labjor e Núcleo de Desenvolvimento
da Criatividade  - Nudecri)

Sons penetrantes e alaridos constantes são emiti-

entranhados num movimento contemporâneo – do qual partici-

a vida como objeto ou objetivo, a resistência ao poder passa a 

sível, intolerável e precário: o testemunho do desaparecimento. 
Geram uma decepção que dá a ver algo de irrepresentável nas 

irrepresentável, abriria tensões, permitiria não um preenchimento, 

conexões com A Biblioteca dos Enganos, de Walmor Corrêa, o 

acontecimento, de Suely Rolnik, para pensar como estas obras 
se inventam desde dentro do grito arquivista. Não recusam, nem 
denunciam os arquivos. Também não aderem a eles. Promovem 

objeto de experimentação. Criam superfícies murmurantes, sub-

um mar...
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escuta do mundo
Patrícia Vieira Tropia (UFU)

mentos sociais e políticos nos anos recentes: ouvir o que reclamam, 

conhecimentos dos sujeitos praticantes
Carlos Eduardo Ferraço (UFES)

Trata-se de pesquisa tem como interesse problema-

e estudantes inventadas a partir das relações que eles estabelecem 
entre currículo e cultura, objetivando, com esses sujeitos pratican-

ampliação de seus conhecimentos. O destaque dado às relações 

sadores com os cotidianos, quando nos foi possível perceber que, 
mesmo quando engajados em projetos que visam a combater a dis-

tantas formas de exclusão, ao mesmo tempo em que, no anonimato 
do cotidiano, inventam táticas de sobrevivência inspiradas em micro 
resistências que fundam micro liberdades. Assim, compreender as 
redes tecidas entre cultura e currículo não implica apenas analisar 
como os praticantes seguem as prescrições curriculares, mas re-

movimentos de tessitura das redes. Compreendendo que somente 
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municipal é possível entender a potência da dimensão de complexi-

sociação de currículo a proposta curricular e pedagogia de projetos 
culturais; b) a ênfase nas idéias de cultura local, identidade cultural, 
originalidade, tradição e diversidade cultural; c) a associação line-
ar de cultura a folclore, hábitos...; d) a ênfase no currículo turístico, 
pautado no calendário das datas comemorativas; e) a proposição de 
ações educativas envolvendo temas como violência, religião, sexua-
lidade, família..., fortalecendo uma visão de cultura como redentora 

as dimensões de política, complexidade e de permanente indetermi-
nação dos cotidianos escolares.    

peixes, Juan Brossa

O poeta catalão Juan Brossa evidencia-nos, nesta 
epígrafe, a transformação. Conversões feitas a partir do desejo de 

gestos, em que palavras, mas não somente elas, revelam, criam e 
manifestam-se em sonhos, fantasias, outros mundos. Remete-nos a 
sonhar e com possíveis mudanças empreendidas política e poetica-

é fundamental. Apresentam para nossa apreciação e compreensão 
a possibilidade de entrelaçar diferentes linguagens à outras formas 

fantil, não os traçados e assuntos mais conhecidos entre adultos/as, 
mas aqueles criados pelas meninas e meninos antes que a fala seja 
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envolve e deleita, narrativa que pode ser experimentada por nossos 
olhos de modo que objeto observado e sujeito observador fundam-
se. A proposta dessa comunicação volta-se para discutir os possíveis 

instigar descobertas quando buscamos encontrar as crianças, desde 
bem pequenas. Os desenhos são concebidos como fontes documen-
tais, artefatos culturais, em que imaginação e fantasia encontram-se 
presentes. Basta estar disposto a olhar!

balhadores Rurais Sem Terra; é uma prática educativa vivenciada 
pelas crianças, no processo de luta pela terra.  As Cirandas se 
dividem em duas modalidades: As Itinerantes que acontecem em 

ões, seminários etc. e as Cirandas Permanentes que são organi-

etc. Elas constituem-se em um espaço de educação não formal, 

crianças Sem Terra, um trabalho educativo que prime por sua luta. 
Pretende – se discutir essa pratica educativa a partir da pesqui-

dessas crianças. O objetivo deste minicurso é dialogo  sobre  a 
educação infantil que está garantida em lei, para todas as crianças 
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com suas famílias, para reivindicar esses direitos.  As Cirandas se 

as crianças aprendem a dividir o brinquedo, o lápis, o lanche, a 
compartilhar a vida em comunidade, e, neste sentido, soma-se às 
crianças quilombolas, indígenas, ribeirinha, sem tetos, na luta con-
tra as desigualdades sociais desse país. 

Sem sentido do mundo, portanto, com todos os sentidos,
ciência e arte

sentido e sem-sentido. Para isso, a dinâmica do minicurso deverá 
inspirar-se parcialmente não apenas nos dois procedimentos - a 

derridiano da desconstrução, mas também no procedimento witt-

de palavras, imagens, ações corporais, sons e gestos humanos 
(e, portanto, também suas possíveis interpretações) se constituem 

de linguagem, concebidos como jogos de cena, encenações ou 

como com a possibilidade de existência de linguagens e, portanto, 

se constituem em jogos situados de cena podem ser vistos, por 

provenientes de outros jogos de cena - efetivos ou imaginários - 
com os quais os atores, em algum momento, se viram envolvidos 

terapia desconstrutiva, percorreremos modos como a oposição bi-
nária sentido/sem-sentido se manifesta e é tratada no pensamen-
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cotidiana e em outros que se constituem em campos de atividade 

destaque será dado ao grito humano, enquanto forma de expres-

inspiração wittgensteiniana que deverá orientar o transcurso da 
terapia desconstrutiva, ao longo do minicurso, é a de que jogos 

aqueles que mantêm semelhanças de família com os que reme-
tem os corpos humanos aos limites do mundo humano e, portanto, 

bida como forma de comunicação baseada em sons articulados 

da como jogo de cena ou práxis. Nesse sentido, a terapia deverá 
percorrer e explorar determinadas cenas de determinados jogos 

em que personagens se veem em estados existenciais limítrofes 
- de abandono, angústia, risco, dissonância, contradição, doença, 

ração, desrespeito, humilhação, degradação etc. - que imediata-
mente antecedem o mergulho de seus corpos na afasia do inefá-

manas de linguagem compartilhada que pudessem expressar tais 
estados, como também, a estabelecerem um tênue contato com 

jogos humanos de linguagem através de novos jogos humanos de 
linguagem. É, portanto, o desejo estético humano de transgressão 
da impotência da linguagem para se lidar com o sem-sentido que 

mes de Jarman que serão explorados - de ocultação monocromá-

de um jogo de cena e de veto auditivo ao fônico no qual se ancora 
a fala dos atores que participam de um jogo de cena.
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 Faculdade de Educação – Sala da Congregação

Com objetivo promover discussões sobre o pro-

compreende-se que a metodologia da resolução de problemas, as-
sume um importante papel para colocar em movimento o proces-

como as mediações docentes e discentes. Pretende-se durante a 

das resoluções das tarefas. Também se pretende criar espaço para 
que os participantes, colaborativamente, desenvolvam tarefas que 
contemplem as ideias discutidas e que complementam a metodolo-
gia da sequência de tarefas proposta. Considerando como principal 

e concepções sobre o processo de escrita na sala de aula possam 
ser postas em circulação, para que, tais ideias contribuam com o 

Grande do Norte) 
Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED09

venciada pelo aluno de graduação e até mesmo pelos que estão nos 

inúmeras, mas a principal delas é a falta de intimidade com a escrita. De 
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tentação – ou ponto de partida e de chegada. Tais textos confundem o 
leitor que busca reconhecer, por exemplo, nesses produtores um sujeito 

e circulação de textos na contemporaneidade: informação e conheci-
mento; d) o papel da pesquisa na constituição de sujeito que escreve. 
Compreender esses aspectos da relação entre sujeito e escrita na con-

para o caos que cercam a produção escrita na universidade sem perder 
de vista a necessária construção de uma relação criativa e singular en-
tre sujeito e conhecimento. 

Coordenação pedagógica e formação de professores no 

Cláudia Roberta Ferreira, Patrícia Regina Infanger Campos
(GEPEC/FE/Unicamp)

Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED07

O objetivo deste minicurso é dialogar com a temáti-
ca da formação de professores que acontece no interior da escola, 

complexidade do cotidiano escolar como fonte de investigação e re-

Portanto, consideramos que tais pressupostos legitimam a produção 

ações cotidianas, nossas escolhas e as estratégias que revelam 
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novas/outras possibilidades/condições efetivas de produção a 

ta que dialoga com a possibilidade de redimensionar o trabalho 
da professora coordenadora.

pensar e sentir a docência
Luciana Haddad Ferreira (GEPEC/FE/Unicamp)

 Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 07

discussão sobre Educação Estética e suas relações com a formação 

com materiais diversos que favorecem a criatividade, o improviso e a 
livre expressão dos sujeitos. A cada momento vivenciado, conceitos 
importantes ligado à formação docente são abordados, revelando 

Através deste movimento de conhecer e re-conhecer-se através do 
outro e das linguagens, busca-se também tornar evidente ao profes-
sor que as experiências por ele vividas são parte fundamental de sua 

diálogos estabelecidos e as propostas desenvolvidas visam explici-

em rede e ensino de história
Adriana Carvalho Koyama (doutoranda do GEPEC/FE/Unicamp) 
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com uso de documentos de arquivo. O curso propõe-se a explorar 
algumas propostas atuais de atividades educativas de arquivos 

públicas educacionais contemporâneas, para perceber, em sua 

cas e educacionais. Isto é, se e como expõem, em sua escrita, as 

ções dos sujeitos que aprendem, num movimento de busca  de 
construção de outra racionalidade, estética.  Isto pensando na 

a incluírem o outro, situado no tempo e no espaço, na criação de 
espaços de experiências compartilhadas.

Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED05

A comunicação midiática, sobretudo as das redes 

dade.  Essa comunicação, indubitavelmente,  constitui novas lin-
guagens comunicacionais, o que torna as mídias de comunicação 
não meros instrumentos, mas linguagens comunicacionais. Diante 

gem  para aquela centrada  nos veículos midiáticos, sobretudo, os 

preensão da mídia como recurso e não como linguagem. 
Paralelamente a esta indagação questiona-se se as redes de 

aos apelos dos jovens para a compreensão da produção e informa-
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curriculares em sala de aula. A intenção é a de apresentar consi-

como eles podem ser parceiros nas atividades didáticas; assim 
como discutir os limites de seu uso no ensino de Ciências Naturais 

do a um público-alvo composto por professores que trabalham com 
ensino de Ciências, estudantes de Ciências Naturais e Pedagogia 
e pesquisadores interessados pela temática, o mini curso  será de-
senvolvido a partir da apresentação e exploração dos conteúdos 

subjetividade

Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 05

Da vastidão e complexidade que encerra o tema ge-

Estrangeira, um espaço a se construir. Se, nas questões relativas a 

corrente, a leitura em Segunda Língua se encontra fortemente atrela-
da à retirada de sentidos detidos pelo texto. Privilegiando-se a leitura 
instrumental e as teorias interacionistas, não tem havido lugar para a 
perspectiva discursiva, segundo a qual os sentidos estariam no leitor 
que os levaria para atribuí-los aos textos Indubitavelmente, a conces-
são do espaço para aspectos rela tivos à subjetividade do leitor soaria 

abrangência nacional e internacional atestam a colocação desprivile-
giada do desempenho dos alunos brasileiros em leitura. A despeito 

uso, este encontro advoga a escuta das formações do inconsciente 

ra como potenciais para a subjetivação pela leitura o que resulta na 
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aquisição do gosto por ela, de cujo desenvolvimento, professores e 
pesquisadores, não podemos fugir à responsabilidade.

Wilmar da Rocha D’ Angelis (Unicamp e Ong Kamuri) 
Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 04

de, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio (públicos 

falta de preparo, seja pela falta de materiais. Em contrapartida, gerou 

gislação, mas com frequência, com materiais compilados às pressas, 
ou por pessoas sem a necessária competência. O minicurso discutirá 

apresentando propostas, sugestões e indicações de fonte, de modo 

(com autonomia) em atendimento a uma lei de grande importância 
para a superação dos preconceitos e desigualdades em nosso país. 

O curso discorrerá sobre:
- Povos e Línguas Indígenas no Brasil, entre 1500 e 2012 – 

- Povos e Línguas Indígenas no Brasil hoje – panorama cul-
tural e linguístico 

- Povos Indígenas no Estado de São Paulo

- Fontes recomendadas para o conhecimento das culturas e 
das línguas indígenas 

- Sites recomendados para pesquisa
- Filmes e vídeos recomendados para uso na escola.
- Contatos de professores indígenas. 
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Jogos infantis na perspectiva histórica

Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED14

Os jogos infantis gritam, gritaram e gritarão 
sempre diversos registros, diversas leituras de mundo, de vida, 

a estudar em sua materialidade e imaterialidade (Brougère, 

talidade social e buscar no jogo um ponto de entrada particular, 
para decifrar as sociedades, penetrando no meandro das rela-
ções e tensões que as constituem. No trajeto deste jogo/curso 
teremos as casas da concepção de jogo, de jogo educativo, de 
cultura lúdica e sua relação com a educação ao longo da his-

deste trabalho nos fará refletir sobre a relação do adulto, da 
criança com os jogos educativos, a cultura lúdica e a apren-

implementar a ludicidade infantil.

Elaine Sampaio Araújo (FFCLRP-USP/GEPAPe) 

para o ensino de matemática na infância. Para o desenvolvimen-
to deste mini-curso nos apoiaremos nos estudos desenvolvidos 
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Atividade Orientadora de Ensino e no desenvolvimento e análise 
junto aos participantes, de uma atividade de ensino de matemática 
de acordo com esta teoria. 

Juliana Bom-Tempo (Olho/FE/Unicamp) 

Buenos Aires). 

como todo som, precisa de uma fonte, essa fonte é o mesmo corpo 
da pessoa. O movimento da pessoa, sua postura, as superfícies que 

a uma mão invisível que sai do corpo e pode golpear, tocar, acari-
ciar, cercar, procurar e empurrar.

grande quantidade de informação através desse som que perce-

a proposta deste mini-curso é promover um encontro para a leitu-
ra oral e corporal de fragmentos literários desses autores. Nesse 
processo, a palavra como objeto sonoro entra em relações expe-
rimentais com movimentos corporais dos participantes, visando a 

vra como objeto sonoro estabelece relações físicas com o espaço e 
pode ser manipulada através do movimento do corpo nesse espa-

composicionais são possíveis estabelecer entre a pronuncia oral 
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 Objetivo: Promover o encontro entre corpo e texto literá-
rio através da leitura oral, tendo a sonoridade como dispositivo 
de jogos e experimentações de movimentos para a composição 
de performances. 

Ana Paula Soares Silva (FFCLRP/USP- Ribeirão Preto)
Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED11

cessos de exclusão social e de violação de direitos das crianças de 

discutindo a complexidade da política de educação infantil destinada 

Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED01

Assim seja para vocês.

Clarissa Pinkola Estés
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promover uma roda de conversa sobre a importância e a magia de 

de várias partes do mundo ao longo dos tempos (até hoje) serão iden-

com mais freqüência no seu cotidiano escolar. Este é o principal 

um dos textos narrados.

Fabiano Correa da Silva (Instituição de Ensino São Francisco)

Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL09

O trabalho com leitura de meios de comunicação é 
algo que deve estar muito presente no cotidiano de nossas escolas. 
Dessa forma, o presente mini curso apresenta aos participantes um 

do que podemos encontrar em um jornal, discutindo qual o seu leitor 
e como ele circula socialmente. Questionamentos norteiam o trabalho 
com o jornal e são abordados no mini curso: É importante ler o jornal 
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brasileiro pelas relevantes contribuições à Literatura e à Educação 

convergência de vários domínios do conhecimento humano, aliado 

países do Ocidente e do Oriente tem apresentado relevante cresci-
mento. A análise dos conteúdos de matemática contemplados nas 

de matemática, inspirados na singular arte de ensinar matemática 

Silvia Cordeiro Nassif Schroeder (FFCLRP/USP)
Jorge Schroeder (IA/Unicamp) 

 Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED10

A música é uma forma de linguagem altamente 
abstrata e possibilita diversos modos de audição, que vão desde 
uma relação mais sensorial (ouvir predominantemente com o cor-
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po: vontade de dançar, de bater os pés, de se movimentar etc.), 
passam por apreensões de caráter mais referencial (ouvir estabe-
lecendo relações com referências extra-sonoras: lembrar de even-
tos passados, pessoas, situações etc.), podendo chegar ainda a 
uma escuta mais propriamente estética (ouvir considerando as re-
lações internas à materialidade sonoro-musical: relacionar obras a 

Este curso tem por objetivo principal possibilitar que o ou-

da música, dando especial ênfase à sua dimensão estética. Com 

mais estética do que apenas sensorial ou referencial. A linguagem 

na sociedade contemporânea, mas sobretudo por guardar profun-
das relações de sentido com a música, que vão desde possíveis 
associações de caráter até relações mais propriamente estruturais, 
tais como o ritmo, a energia (variações de intensidades), os modos 

 Faculdade de Educação – LL02

informativa à qual ela atualmente se vincula quase que exclusi-
vamente nos ambientes escolares. A partir de materiais disponi-
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 Faculdade de Educação – LL01

da no gesto.

Leitura em Cena: entre o texto, a voz e o corpo

contida no gesto 
Eliana Kefalás Oliveira (UFAL)

 Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED02

Neste minicurso, pretende-se trabalhar a leitura 
expressiva de textos literários, atrelada à consciência e à expres-

um texto atravessa o sujeito, todo o corpo parece estar envolvido 
no ato da leitura: o ritmo do texto e a materialidade das palavras 
podem afetar a respiração, a pulsação daquele que o lê, podem 
aguçar a percepção dos sentidos, alterando olhares sobre si e 

portanto, a de escutar o corpo na experimentação da leitura, pro-
curando dar espaço para que o texto possa ser reverberado na 
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e a qualidade expressiva do professor em sala de aula, o curso 
propõe práticas vivenciais de diferentes técnicas artísticas (música, 

papel da linguagem no processo educativo, o curso aborda tam-
bém, do ponto de vista da psicologia, o processo de resgate do 

Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED08

O mini curso Produção Audiovisual para a sala de aula 
tem como objetivo apresentar aos professores e interessados ferramen-

Tal produção audiovisual se estende, desde a concepção da ideia, pas-

dos atores, até à produção propriamente, que se refere à confecção dos 

forma educativa, podem agregar (ou não) temas solicitados pela coorde-

dos de forma visual e não apenas escrita. Serão apresentadas algumas 

to do trabalho nas escolas e  medidas que podem ser adotadas para 

escolas da cidade de Campinas. O objetivo principal é mostrar como os 

professor na transmissão da mensagem educativa.
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Sonho e Dança: matéria prima e criação
Adilson Nascimento de Jesus (FE/Unicamp)

O sonho é matéria prima espontânea da dinâmi-
ca de nossa psique inconsciente. Trata-se de uma matéria que 
surge para equilibrar a dinâmica entre nossos estados cons-
ciente e inconsciente, fundamental para nossa saúde psíqui-

nossa psique inconsciente. Em nosso trabalho de criação em 
dança, tomamos o sonho como um dos componentes de nossa 
mitologia pessoal. A constelação de nossa mitologia pessoal é 
o ponto de partida para as nossas criações em dança. A dança 

movimentos que se configura como uma dança original, singu-

texto. A dança Butoh nos liberta de uma técnica a priori. Pode-

criarmos os movimentos de acordo com nossas necessidades 
pessoais. A dança e o sonho nos permitem conhecer um pouco 
de nossa essência por seu contato com nossa fonte vital. Por 
isso ambos são vias para nosso autoconhecimento. Assim em 
nossa prática, iniciamos com o relaxamento e entrada em con-
tato com nossas imagens. Em seguida trabalhamos algumas 
dinâmicas de movimento, abrindo caminho para o momento da 

fim de estabelecer a troca e a configuração de algum conheci-
mento sobre o processo vivido.

Ana Cristina do Canto Lopes Bastos, José Fernando Teles da Rocha e 

 Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED12
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tender as relações de poder, de disciplina, e as ações sobre as crianças 
visando sua assistência e proteção.  As análises das fontes foram pauta-

cas que envolviam a criança abandonada em São Paulo, indicando uma 
estratégia biopolítica, ligada à preocupação com a preservação de sua 

se torna referencial contributo o pensamento de Thompson. Esse diálo-

do livro e da leitura, subsidiaram a análise das representações acerca da 
maternidade e infância, bem como da materialidade dos impressos e das 

 Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED15

Provocar deslocamentos intensivos foi o interesse 

e sim explorar essas forças, como potências máximas de vida. 
Com o trabalho, busquei criar condições para um silenciamento 

– o louco, o doente, o criminoso – e dão coerência à prisão, à 
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trabalho mostrará os percursos de pesquisa atentos ao murmúrio 

situações. Abordarei como o mundo grita, incomodado com a for-

interessou-se por silêncios e murmúrios para tornar audíveis as 
forças de um mundo que sussurra, lidando com a produção de 
uma escuta das sonoridades que esse mundo abriga. Propõe-se 
com esse minicurso uma movimentação em torno das potências 

 Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 01

O fenômeno da transposição audiovisual de tex-
tos literários é tão antigo quanto o cinema, que desde cedo levou 
para a telona tanto os grandes clássicos como obras recentes. 

compará-los com os respectivos textos-fonte, examinando-os a 

livro, ou junto a sua leitura do livro, o professor de português, ao 
propor uma discussão em torno do fenômeno da adaptação, pode 

multiplicidade de leituras possíveis e válidas de uma obra literá-

de abordagem comparada entre literatura e cinema, explorando 
alguns problemas que surgem no processo de análise através da 
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Luandino Vieira. Seis fortes gritos de resistência ao discurso he-
gemônico de seu tempo, leituras de mundo potentes, corajosas e 
carregadas de sentido, reveladoras de diferentes mas muito se-
melhantes realidades dos países de língua portuguesa.

Leitura, escrita e autoria nas séries iniciais

 Faculdade de Educação – Anexo 1 – ED04

iniciais do Ensino Fundamental. Sabemos que há um discurso que cir-
cula no contexto escolar, segundo o qual aqueles que ainda não sabem 
ler e escrever devem ler textos curtos, com palavras simples. Todavia, 
nossas pesquisas apontam para uma direção oposta, qual seja, a de 
que os alunos, sabendo ou não ler e escrever interessam-se por textos 
instigantes, que abrem inúmeras possibilidades de interpretação, como 

de interpretação, sem a imposição de um sentido único, abre espaço 
para que  sujeitos e sentidos construam-se junto com o texto. Esse ce-
nário cria condições para a assunção da autoria, circunstância em que o 

texto, falar de si e do mundo, deixando de ocupar a posição reducionista 
de mero copista de textos de outros autores.    

Elenise Cristina Pires de Andrade (UEFS)
Érica Speglich (Unesp/Rio Claro)

 Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 15

vestir em um procedimento delirante para a escrita, como proposto 

dade de tradução para os sentidos, as palavras, e não como doença 
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divulgação/comunicação e que, aqui, queremos, também, ressoar 

uma linearidade de pensamento e de produção de conhecimento: 
algumas instâncias seriam produtoras (quase que exclusivamente) 
enquanto outras estariam em uma posição hierarquicamente inferior 

mento. Nesse sentido, parece haver uma produção e divulgação de 

isso, a vontade de instigar uma escrita em experimentação do (des)
encontro e, a partir dessas vontades, explorar imagens pelos tempos 

Cartas twitadas que desejam explorar notícias, inventar 
ideias, expor sentimentos, ex-pressões. Tempos desejantes de 
potências inventivos. Cartas-twites como uma aposta estética 
de exploração de pensamentos, conhecimentos, experiências, 
vidas e(m) ambientes singulares e não uma metáfora “escrever 

na como experimentação de um deslocamento do tempo para 

Juliana Alvim Bites Castro Calil – GEPEC/FE/Unicamp

Instituto de Estudos da Linguagem – sala de aula CL 08

terpessoais que ocorrem no dia a dia entre as crianças e em como fa-

solucionados pelos adultos: ou se evita que eles ocorram ou esforça-se 
para resolvê-los rapidamente. Esses procedimentos, porém, explicitam 

e negativas a um desenvolvimento saudável. A teoria construtivista piage-
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tiana compreende, entretanto, que as situações de atrito são, ao contrá-
rio, oportunidades para se trabalhar valores e regras, visto que nos dão 
vestígios sobre o que as crianças precisam aprender sobre como convi-
ver. A teoria ainda aponta para a relação entre o desrespeito às regras e 

crianças, deve-se considerar que o favorecimento da cooperação, da ini-
ciativa e da interação entre iguais, com a intervenção adequada por parte 
de educador, são fontes imprescindíveis para a tão almejada autonomia. 

Gesto e expressão: espaçostempos de criação
Larissa Graner – Coordenadora do Grupo Ginástico Unicamp
Eliana Ayoub – FE/Unicamp

 Instituto de Artes – Prédio PAVIARTES  - AD05

relações entre gesto e expressão a partir de diferentes linguagens 
(corporal, musical, falada, escrita, poética, literária...). Nesse encon-
tro entre linguagens e sujeitos, o gesto, a fala, a música, a poesia, a 
literatura... mesclam-se, fundem-se em espaçostempos de criação. 
A linguagem corporal dá o tom das experiências e sustenta os pro-
cessos criativos. As imagens, como fontes de conhecimento e inspi-
ração, participam dessa composição. Imagens que vêm de trechos 

Live and Completely Improvised – Spontan’e.ousIn.ven’tions, entre 

diálogo rítmico, poesia e expressão corporal, exploração de gestos 
com diferentes materiais e elaboração de uma pequena composição 
em grupo, a nossa ideia é desencadear um percurso criativo em que 
os participantes do mini-curso possam compartilhar experiências e 
inspirar-se para transformar poema em gesto, gesto em som, vogal 

rando outros espaçostempos de criação.
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As sessões numeradas de 01 a 40 acontecerão das 14h00 

primeiros trabalhos, faça-se a sua discussão e, em seguida, apre-
sentem-se os demais trabalhos, seguindo-se à discussão. O tempo 
médio de apresentação de cada trabalho girará em torno de 15 a 
20 minutos.

Para cada bloco de discussão dos trabalhos, haverá 15 minu-
tos.Todas as salas em que acontecerão as sessões têm computa-
dor e projetor multimídia. Não haverá retroprojetor.

Não haverá alteração de dia e nem de sessão de apresenta-

ção dos trabalhos nas linhas temáticas do evento.

www.18cole.com.br

rio da Biblioteca, Salão Nobre, Salas ED, Salas LL01 E LL02.
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) - Salas CL.
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O estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado e investiga as con-
tribuições da metodologia da andaimagem (scaffolding) para a construção 
de uma comunidade de leitores. Sua relevância consiste em fornecer ao 
professor subsídios para ampliar suas competências no ensino de literatura 
a partir do potencial inclusivo do texto literário.

Entende-se que a metodologia da andaimagem possibilita inclusão li-

leitura de literatura com diferentes estratégias, tendo como metodologia central, 
a leitura por andaimagem (scaffolding), descrita por Graves e Graves (1995). 

se como foco de análise sessões de leitura por andaimagem. A análise aponta 
a relevância dessa metodologia para a inclusão social do leitor e para a forma-
ção literária em ambiente escolar, o que a privilegia para a construção de uma 
comunidade de leitores. Palavras-chave: Leitura de Literatura; Andaimagem; 
Comunidade de leitores.

Dada a importância do estímulo à leitura no contexto escolar, neste 

possíveis de serem alcançados através da leitura, tais como a busca pelo 
conhecimento e informações, a compreensão do mundo, o preenchimen-

são sobre o ato de ler e estimular o uso de textos e da leitura no ensino de 
física. Com base nesses argumentos, apontam-se motivações apresen-
tadas por pesquisadores da área de Ensino de Física para esta prática e 
possibilidades de circulação de textos de diversos gêneros no ensino des-
sa disciplina, tais como o contato dos alunos com assuntos não tratados 
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gico, acreditando-se que o contato com esses materiais pode aumentar o 
interesse dos alunos pela física.

e propiciando a ampliação de seus mundos vivenciais e conhecimento do 
mundo. Sobre o papel do professor como mediador da leitura, aponta-se 
que, apesar de alguns textos serem escritos em linguagem que não se uti-

sala de aula.

Autor(es): Juliano Ricci Jacopini

A proposta de adentrar o campo escolar com o texto dramático 

de signos: a busca de fato, é por uma leitura pela produção de múlti-

esta é possibilitada de forma ampla, na busca pela compreensão de 
um texto vinculado à bagagem que o sujeito-leitor carrega, seu contex-

lidas. Leituras pelos olhos de quem se lê ao tempo que lê, de quem se 
permite ler sem medo de interpretar, de quem se permite ler de forma 

das, e que atravessam o leitor. Assim, objetiva-se com esse trabalho 
estudar as possibilidades de incorporar a leitura do texto teatral como 

de grupos de teatro e seus processos de criação de espetáculos. Como 
esses grupos leem, tateiam os campos e as formas como um texto saí 

para o trabalho com o teatro no ambiente escolar.

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa quali-

o perfil de professor leitor encontrado nos impressos do programa 
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foco central do estudo elegeu-se a materialidade desses impressos 
e os protocolos de leitura neles presentes, visto que os mesmos são 
também produtores de significados e fonte reveladora das represen-
tações referentes ao professor, enquanto profissional e enquanto 

docente almejado por este programa. (CHARTIER, 2001)Para tanto, 
atentou-se para a conceituação do ato de ler como um processo for-
mador e para envolvimento do professor com o mesmo. Desse modo, 
o estudo revelou que o professor é identificado como um tipo peculiar 

leitura através dos moldes escolares (Batista,1998) e ainda, um lei-

modo que estas estão fortemente associadas ao seu trabalho.Neste 
caso, a formação docente tem sido planejada e fundamentada na 

economia mundial, que demanda aos professores a aquisição e o 
desenvolvimento de competências e habilidades para elevação do 

fil leitor de professor- Formação de professores - Programa Especial 
de formação docente - material Impresso –– leitura de professores.

O processo de formação da criança em consumidor pela estrutura 
familiar e a mídia Esta comunicação analisará os caminhos, as formas e 

Ou seja, este trabalho visa pesquisar como as crianças, na faixa etária 
de 7 a 14 anos, se transformam em consumidores; e de que maneiras 
e quais os suportes auxiliam os pais a orientar, instruir, educar e formar 
jovens consumidores. Para tanto, serão analisadas quatro propagandas 
infantis para sabermos como a publicidade se comunica com o público 

que discutem consumismo, tais como Lipovetsky (2007) que, em A feli-
cidade paradoxal, retrata a sociedade contemporânea do hiperconsumo; 

autor, na obra Sobre a Televisão, apresenta um pensamento sucinto, po-
rém, totalmente ácido e elucidativo sobre a televisão; na área educacional 
correlacionaremos as teses de Vorraber (2009) sobre consumo infantil e 
mídia e que e mostram o quão prejudicial é a investida da mídia sobre 

formada pelas concepções de paradigma indiciário do italiano Carlo Gin-

Chamboredon e Passeron (2007).
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Autor(es): Vera Lúcia da Silva Almeida,

O trabalho que expoms é resultado de uma pesquisa qualitativa, 
sustentada poe dados qualitativos, trabalhando alunos da Rede Públi-

violência apresentada na escola gera desinteresse por parte dos alunos, 
gera insegurança, gera medos entre outros. Esses acontecimentos geram 

sas, provocam debates no Grupo interdisciplinar de Pesquisa Podis- Uni-

mática da violência. De posse dos dados coletados e das análises das 

vestigação. Diante do expoxt> Durante o exposto, acreditamos que as 
experiências e trocas de experiências e os subsídios fornecidos pelos 
pesquisados, educadorese-ou e/ou educadores possam contribuir para-
contribui para outras pesquisas.

Autor(es): Eliane Aparecida Bacocina

O presente artigo procura entrelaçar quatro objetos de leitura: uma 

dades da linguagem, associadas às possibilidades de leitura demonstradas 

e cores com os quais se vai cobrindo um texto possibilitam a construção, 

o discurso na arte contempla a existência de três personagens: o autor [no 

[de quem se fala, ou a quem se refere a obra], que ao compor uma tra-
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de saberes na Educação de Jovens e Adultos que, acredito, tem relação 

um espaço para pensar as dinâmicas e criações de linguagens que leem o 
mundo. Palavras-chave: imagens; leitura; discurso; linguagem.

Este artigo analisa a cobertura da Revista Época sobre o acidente nu-

tipos relacionados ao povo japonês e à energia nuclear apareceram nos textos, 

sentes nos textos da revista. Chega-se à conclusão de que a publicação pouco 

mente difundidas entre os brasileiros sobre as características do povo japonês 

senso comum e o alarmismo comum quando o assunto é energia nuclear são 
frequentes. O cientista também tem pouca participação na formulação das in-
formações e, portanto, dos sentidos.

Em 2011, em parceria com a APECV (Portugal), Lat-Insea (Letônia) 

Freire da cidade de Campinas o projeto Comparangoleiros. Ao todo parti-

vida e olhares de pessoas que não se conheciam. Os alunos brasileiros, 

escolas públicas de periferia e apresentam baixa auto-estima. Tal projeto 
consistiu no estudo da proposta do artista Hélio Oiticica, criador dos cha-
mados parangolés, as pinturas cinéticas de vestir e na confecção dessas 
obras de arte, tendo por fundamento símbolos pertinentes ao cotidiano 
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escolhido para a divulgação do projeto O objetivo maior dessa proposta 
foi desenvolver a auto-estima dos alunos, suas competências artísticas e 

O presente estudo visou investigar as práticas de leitura desenvolvi-
das por um professor recém-formado de ciências que atuava em um projeto 
de extensão de Educação de Jovens e Adultos, de uma universidade fede-

intervenções, adotando uma abordagem naturalista de investigação. Ado-

ção. Dessa forma, os dados primários de coleta foram notas de observação 

ticas. Para o professor, ler envolve práticas de escrita e de intertextualidade, 

propor um trabalho complexo de leitura de um livro paradidático para ensi-

Autor(es): Priscila Kaufmann Corrêa

como obras singulares, que se destinam a diferentes públicos. O primeiro 

ção religiosa. A publicação destinar-se-ia às mães de família, indicando os 

da pá virada e Clarita no Colégio, são voltadas para o público infantil e 

tipo de literatura naquele período. A ênfase no aspecto religioso emerge 
em toda a obra como um elemento considerado fundamental pela autora 
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escolar feminina e suas consequências para a vida adulta. Por este motivo 
o presente trabalho inicia um diálogo com esta obra, apontando para suas 

Autor(es): Sonia Alves Cunha dos Santos

cujo objetivo foi analisar as práticas de leitura literária que se constituem 
entre alunos de diferentes cursos de formação de professores de nível 
médio, modalidade normal e de nível superior de duas instituições públi-
cas. Para tanto, nos apoiamos em Kramer (2000), Belli(2000), Vygotsky 

te recorte está em evidenciar as vivências e experiências de leitura literá-

Formação em nível médio e nível superior. Pautados em Charlot(2007), 
propomos um questionário composto por (7) questões abertas e (1) fecha-

sobre o comportamento e preferências dos participantes frente à leitura li-

cionista baseada em Spink(2004). Concluímos que, no contexto dessas 

de sua escolaridade são vinculadas à falta de referências com os textos li-
terários, bem como uma prática densa que os levem a vislumbrar práticas 
futuras. Palavras-chave: leitura literária – práticas – formação de leitores.

Autor(es): Anne Jackeline Barbosa dos Santos, Carla Barreto Pereira, 

de ensino, no interior da Bahia. O contato com este gênero possibilita às crian-

seus enredos, aspectos do cotidiano no que se refere às relações humanas.
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interesse dos alunos. Toda a trama é desenvolvida em torno da ação de perso-

mensagem de cunho moral construída a partir de elementos recolhidos das 

ao leitor certo conhecimento de mundo acerca das temáticas exploradas, o 

em níveis explícitos e implícitos, até mesmo para compreender a moral. Nesse 

1995), Casteado (1997), Lois (2001) para, então, referenciar um trabalho que 
privilegiasse a formação de competências leitora e escritora pelos alunos. Pa-

Autor(es): Carlos Eduardo Larentes, Camila Polo da Nobrega Nardin, 
Benno Carlos Claus

escola pública municipal de Itatiba/SP em que os autores são gestores – 

na escola há alguns anos, mas que, a cada ano, vem sendo ampliado com 

dos alunos pela leitura – principalmente os alunos mais velhos que, tradicio-
nalmente, são rotulados como pouco interessados por atividades de leitura. 

pação dos alunos e/ou dos professores na escolha das temáticas das rodas 
de leitura. O trabalho envolve leituras em diferentes linguagens (escrita, oral, 
visual, imagética) e diferentes áreas do conhecimento – numa perspectiva in-
terdisciplinar –, abrangendo todas as turmas do ensino fundamental. As mes-
mas temáticas são adaptadas para discussões nas diferentes faixas etárias. 
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A discussão sobre a leitura como prática cultural é uma exigência que 
aponta para a relevância da escola se assumir como espaço social de cons-

o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento do indivíduo 
ao considerar dinâmicas de ensino que favoreçam o descobrimento de es-
tratégias de trabalho individual e coletivo, facilitadores da apropriação desse 
objeto da cultura humana. O enfoque recai sobre as relações em sala de aula 
e o contexto escolar mediado pela linguagem para a apropriação da lingua-

educativo. Os estudos estão pautados em educadores brasileiros (GIROTTO; 

metodologia da pesquisa-ação. Palavras-chave: Estratégias de Leitura; For-

fantojuvenil que retomam os temas relacionados à cultura afro-brasileira 
e à africana, partindo-se do estudo de obras de autores afro-brasileiros: 

Resende e Néstor García Canclini quanto às novas tecnologias ao lado 
de outros estudos sobre as narrativas destacadas. Apesar das inovações 

torial de alguns temas que demonstram ser raridade no espaço da literatu-
ra infantojuvenil, como os de temática afro-brasileira. As obras escolhidas 

ve espaço para retratar não apenas a personagem negra em enredos que 

criadas ou adaptadas, mas também para colocar em debate problemas 
relacionados ao preconceito e à discriminação étnica.
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O trabalho desenvolvido na Escola Pe. Henrique é de inclusão de 

jeto tivemos a participação dos estudantes, do primeiro ao nono ano. O 

visa incentivar leitura e produção escrita, sua ação prioritária é elevar o 

dos/as estudantes. Nossas estatísticas indicam alguns estudantes sem 

ser a leitura o eixo que vai possibilitar a todos o acesso ao conhecimento 
e a construção desse direito básico de todo cidadão. É através da leitura 
e da escrita que podemos contribuir para a transformação de uma nação. 
Durante as aulas, educadores levam as salas conteúdos e atividades que 

tudo é registrado, dessa forma os livros recebidos e escolhidos para ler 

as excursões, os passeios e brincadeiras, além dos jogos teatrais com a 
participação dos grupos. Agregando a esse projeto ainda temos o projeto: 

a produção textual dos estudantes.

Gardia dos Santos Vargas

vivências e experiências diárias de crianças, em escolas de educação 

o método qualitativo na área educacional. Os diversos locais de encon-
tro entre adultos e crianças, envolvidos em processos interacionais, pro-
movem situações relevantes para estudo e propiciam a participação das 

seridas. A primeira parte do texto concentra atenção no desenvolvimento 
individual/coletivo dos participantes dos processos de interação, respei-

Os exemplos apresentados por estudiosos no assunto deixam clara a 
relevância do patrimônio cultural da comunidade escolar, para o desen-
volvimento harmonioso de cada integrante do grupo. Na segunda parte 
do texto, pode-se constatar a legitimidade conferida às individualidades, 

sala de aula. O terceiro momento textual apresenta uma situação escolar 
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vivenciada por crianças de faixa etária entre 4 e 5 anos e professora. A 
troca de informações resultou em novos conhecimentos, seja por parte do 
adulto, ao oferecer instrumentos necessários da cultura em que as crian-
ças estavam inseridas, seja por parte dos pequenos, que conquistaram o 
sabor da imaginação e alcançaram a (re)interpretação necessária para a 

Autor(es): Andreia Aparecida Pantano

Este trabalho primeiramente demorar-se-á em analisar dois con-

tratados na literatura de Dostoiévski. Para tanto, reportar-se-á ao pensa-

ra quando colocada em diálogo com a literatura de Dostoiévski, a partir 
do enfoque que busca compreender os conceitos já citados. Além disso, 
esses escritores possuem certas características comuns. Assim, a obra 

literário do escritor russo. Dessa forma, procura-se criar um diálogo entre 

de são tratados por esses pensadores em suas diversas obras. Nesse 

Autor(es): Aurélio Costa Rodrigues

das práticas de leitura e escuta dos saraus contemporâneos, partindo de 

Leva em consideração aqui os postulados pelo medievalista suíço Paul 
Zumthor para olhar as manifestação destes espaços como fomentadora 
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de uma revisão da escritura pautada pela criação que usa características 
do vocal e, por tanto, qualquer dito sobre tal escritura deva olhar as forças 
contrapostas de uma sociedade grafocêntrica, assim como para práticas 
social mais vocais. Os saraus de São Paulo têm apontado para uma prá-

face. Os meios urbanos estão se enchendo de núcleos de criação e prá-
ticas literárias vocais forçando-nos a olhar para tais práticas como outro 
momento cultural de oralidade literária. Palavras-chave: Escrita Contem-
porânea; Leitura; Cultura Urbana; Oralidade

O presente trabalho refere-se a um relato, de uma pesquisadora 
na área da Educação, sobre as práticas de letramento familiar. O trabalho 

mestrado em andamento, bem como as características da comunidade na 
qual estão inseridos os sujeitos. Esta pesquisa tem abordagem qualitativa 

Blumenau – FURB, no grupo de pesquisa Linguagem e Constituição do 
Sujeito, da linha Linguagem e Educação. Os sujeitos da pesquisa são 

miliares, tendo como objetivo principal a compreensão das suas práticas 

Bakhtin. Palavras-chave: letramento familiar; eventos de letramento; prá-
ticas de letramento; teoria enunciativa.

Autor(es): Lana Paula Crivelaro,

Felipe Henrique Silva

Este trabalho tem como tema abordar a importância e o papel do 
Designer Instrucional apresentando os passos para transformar um curso 
presencial no modelo de Educação a Distância. O objetivo geral deste 
artigo é apresentar as funções do Designer Instrucional e suas etapas 
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senvolvidas por designers instrucionais sem a preocupação de entender 

precisa dominar para o sucesso de um curso. Palavras-chave: design ins-

mestrado em Educação, cujo tema é a formação de professores no Estado 
de São Paulo. Esta pesquisa teve como fonte primária é a Revista de Edu-

de Piracicaba, Estado de São Paulo. Este texto tem o objetivo de estudar, 
compreender e analisar os artigos dessa revista que divulgaram e aborda-
ram o tema sobre Língua Vernácula.

Esta temática se relaciona com os ideais nacionalistas divulgados 

clamação da República e também, integrar os imigrantes estrangeiros ao 

referencial toma o impresso em sua materialidade de objeto cultural se 

deles. Dessa forma, os impressos devem ser analisados da perspectiva 
de sua produção, distribuição, como estratégias editoriais e, ainda, como 

vista de Educação funcionava como uma estratégia editorial para divulgar 
as idéias nacionalistas contribuindo com a formação de professores.

Uma imagem colocada diante de nosso olhos é, certamente, vista, 
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de discutir como auxiliar um leitor em formação a ver melhor uma ima-
gem, desenvolvendo a sua capacidade leitora do texto imagético. Para 
buscar responder como podemos propiciar práticas de leitura mediada 
da imagem do livro de literatura infantil, o presente trabalho, que é um 

posteriormente, indicar como esse caminho pode nos auxiliar a propor 
uma experiência de leitura mediada da imagem a partir de um livro de 
imagem da literatura infantil. O conceito de mediação é estabelecido a 
partir das concepções de Reuven Feuerstein (et al, 1998) que enfoca o 
papel do mediador e ações essenciais para uma experiência que visa 
o desenvolvimento por meio da mediação. E também, as ideias de Erik 
Landowski (2009) a respeito do regimes de interação delineados por ele 
que apontam modos de ser e de agir nas interações dos sujeitos entre si 

literatura infantil, A menina e o tambor (JUNQUEIRA, 2009) a partir da 

pria leitura que precisam ser consideradas para instaurar a experiência de 
leitura mediada da imagem.

O estudo aborda resultados obtidos através de uma pesquisa in-
titulada “apropriação da linguagem escrita por crianças em contextos 

processo de apropriação da linguagem escrita por crianças em condições 

crianças foram submetidas a este estudo. Com idade entre sete e oito 
anos, moradoras de uma comunidade pobre do Rio Grande do Norte que 
cursavam o segundo ano do ensino fundamental. Os dados foram cons-
truídos a partir de entrevistas semi-estruturadas e notas a partir de ob-

desenvolvem conceitos em nível avançado do sistema alfabético mesmo 
num ambiente particularmente notado pela falta de materiais escritos. O 
desenvolvimento de habilidades, resulta das interações que evoluem no 
contexto dentro e fora das escolas em sua comunidade, com sua família, 
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aproximando as crianças da escrita como linguagem. Esses resultados 
apontam para a necessidade de reformulações e estudos sobre as possi-
bilidades de escola pública para promover uma educação de qualidade às 
crianças de classes menos privilegiadas.

Autor(es): Elmita Simonetti Pires

A presente comunicação apresenta parte dos resultados de uma 

tradição oral, através do resgate e divulgação de narrativas populares da 
microrregião do extremo Noroeste do Paraná. Buscou-se coletar essas 
narrativas, especialmente, nas comunidades ribeirinhas e agrícolas, ou-

região. Esta pesquisa, ainda em andamento, tem já concluída a etapa 
da coleta de campo que revelou-se um estoque inesgotável de conheci-

sociais. De todos os materiais de estudo da cultura popular brasileira, a 
narrativa é o mais amplo e expressivo e o menos examinado, reunido 

Autor(es): Fabiana Cardoso Fidelis

Livro na Sala, desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia – Câmpus Canoas, com objetivo de aproximar 
os alunos adultos do curso integrado ao ensino médio, modalidade 
Proeja, do objeto livro. Debate-se a inserção do livro na sala de aula 
e questionam-se as falas dos adultos, pais e educadores, que pro-
movem a leitura como um remédio para a cura de todos os males. 
Entende-se que o livro como objeto deve ser conhecido e admirado 

etapas de letramento em que apenas livros sejam oferecidos ao leitor 
em desenvolvimento, e etapas posteriores em que outros materiais, 
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especialmente os que envolvem novas tecnologias de leitura, sejam 

os livros como objetos ainda não ultrapassados e, para isso, o acesso 
ao livro e à leitura no espaço da sala de aula deve ser garantido.

O equívoco é o que instiga a trama e promove o riso na peça 
Arlequim de Carnaval, de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, texto 

turando-as a elementos da cultura popular brasileira, com o objetivo de 

de cultura popular são ingredientes que compõem a comédia e serão 
abordados pelo interesse que apresentam para a educação do gosto do 
leitor juvenil. A obra, dada a ler a leitores escolares como atividade que 

os elementos constitutivos da peça em questão. A abordagem, parte do 
projeto de pesquisa “Leitura literária e formação de leitores na escola-

literatura juvenil e sua relação com o público leitor escolar, o que passa 
pela compreensão da leitura literária como promoção da experiência es-
tética e formação do sujeito leitor. A prática é abordada, ainda, da pers-
pectiva de leitura escolar como ação de inclusão.

Autor(es): Paula Baracat De Grande

O trabalho discute como identidades são construídas em prá-
ticas de letramento em uma rede social na hipermídia, debatendo a 
ideia de que na internet há uma separação entre identidades online e 

às novas tecnologias digitais e as identidades neles e por meio deles 
construídas, o trabalho analisa desdobramentos da polêmica sobre o 

lhou pelas redes sociais no Brasil no primeiro semestre de 2011. O 
estudo, de base qualitativo-interpretativista, acompanhou interações 

de professor-alunos(as) universitários. A partir de postagens na rede, 
discute-se as seguintes premissas: i)o hipertexto constituído por meio 
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em possíveis percursos de leitura e posicionamentos; ii) as trocas em 
rede social evidenciam uma mentalidade relacionada aos novos letra-
mentos e à web 2.0; iii) as identidades construídas na interação via 
comentários em rede social são perpassadas por relações de poder, 

terpretações estão ancoradas nas áreas da sociologia da infância, a psi-
cologia da criança walloniana; assim como na concepção de leitura com 

digos contidos nos livros, expressos nas formas, nos desenhos, nas co-
res, no tamanho, no peso, na sonoridade. Se, por um lado, os pequenos 
não se constituem leitores de textos compostos por palavras, por outro, 

sonoro, tátil com que os livros são constituídos.

mundo

Autor(es): Igor Helal, Carmen Sanches Sampaio

teban & Zaccur, 2002) e do trabalho em redes de formação na perspectiva da 

res, além de permitirem à professora (e professor) (re)pensar e (re)visitar a 
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enredadas no(s) cotidiano(s) da sala de aula. A formação docente, compreen-

Autor(es): Jamily Charão Vargas

minância em 2011, por meio do levantamento dos resultados alcan-
çados com a turma de alunos, professores e familiares participantes 
do projeto. Tem-se como objetivo mostrar a relevância de práticas de 

contexto e realidade dos alunos. Para tanto, são relatadas atividades 
que marcaram a vida escolar de crianças, entrelaçando o relato com 
estudos de autores que destacam a importância de atividades de lei-
tura e escrita. A primeira ação do projeto foi a construção do “masco-

crianças e da leitura e escrita, ações que se tornaram essenciais no 
cotidiano da sala de aula. O envolvimento e interesse das crianças pe-

professores que passaram a perceber a importância da leitura e da 
escrita com sentido em suas aulas.

Autor(es): José Kuiava

Podemos agregar às linguagens escritas, as linguagens sonoras 
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géticas – expressão visual dos corpos físicos e suas formas materiais, 

no tempo real. O poder da palavra, presente nas múltiplas linguagens 

sionais da mídia proclamam enunciados – na linguagem do som e da 
escrita – e quando projetam e editam imagens – nas linguagens das 

duramente reais. Tanto a edição das notícias, como a audiência das 
massas são movidas pelo tamanho e pela genialidade da violência. Vi-

da linguagem virtual.

2010. Observa de que maneira a retomada do Suplemento Literário 

conhecimento em tempos de modernidade, de informação rápida, flu-
ída. Verifica se e como o conteúdo do Suplemento está vinculado ao 
mercado editorial e, consequentemente, à indústria cultural. As con-
clusões apontam para o fato de que o Sabático, embora represente 
um espaço de debate sobre a literatura (e o mercado editorial de 
maneira mais ampla) na imprensa brasileira, permitindo a construção 
de conhecimento erudito em seus leitores, não contribui para ampliar 

pos de modernidade líquida, de informação rápida, tampouco ajuda 

vido a dois fatores: 1) a abordagem jornalística noticiosa das pautas 
se sustenta, prioritariamente, por lançamentos recentes do mercado 
editorial ou outros acontecimentos relacionados ao tempo presente, 
limitando o escopo da apreciação literária; 2) o público alvo restrito, 
tanto do suplemento Sabático quanto do jornal O Estado de S. Paulo, 
que são voltados para as elites intelectuais e econômicas do Brasil, 
já abastadas em relação ao acesso ao livro, à leitura e à cultura de 
modo geral.
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Autor(es): Juliana Soares Bom-Tempo

Este trabalho se propõe a pensar a arte da performance na inter-
face com a educação como analisador das práticas cotidianas. Assim, 

de vida pré-estabelecidos e sedimentados no dia-a-dia contemporâneo. 

como práticas de experimentações vinculadas ao tempo presente, ao im-

res; a educação ligada a campos de saber e as formas de existir atuais 

cotidiano nas suas formas rígidas e criarem movimentos e devires nos 
corpos, no dia-a-dia e na educação. Tais formas de existir, pautados no 

de se viver, promovendo uma grande saúde, vinculada á vulnerabilidade 
que se abre ao novo e à invenção.

Nascimento, Giuliana Reginato Gallana

As novas tecnologias da informação trouxeram as redes sociais, ver-
dadeiras malhas digitais que interligam pessoas em todo o mundo. A principal 
delas, o Facebook, é a rede mais acessada no planeta e cresce a cada minu-
to. No Brasil, de cada 10 internautas, 7 estão conectados à rede. Os grupos 
sociais, então, se formam, como verdadeiros clubes que juntam e misturam 

inúmeras trocas colaborativas, as interações sociais com outras pessoas, a 
forma dialética entre cooperação e desenvolvimento, onde se dá a aprendi-
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uso destes ambientes, que usam a colaboração como pilar para a construção 
do conhecimentos, baseada na troca de experiências. Este artigo pretende 

secreto do Facebook , formado por professores da rede pública de todo o 

gem; redes sociais; colaboração.

No contexto atual da sociedade, inseridos em uma cultura letrada, utili-

com o mundo. Neste cenário e a partir das questões que envolvem nossa 

da leitura e da escrita na qual o sujeito está envolvido, dentre elas a aprendi-

imaginação, elementos substanciais presentes no ato de aprender. Ressal-

ção, o caráter gerador e a produção de sentidos subjetivos constituem fontes 
essenciais, em que ler deixa de se restringir às capacidades cognitivas e ao 

vidade; Desenvolvimento.

mas práticas de leitura de homens e mulheres do campo nos diferentes 

fatores como religiosidade, militância, gênero e escolaridade. A investi-
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do Extremo Sul da Bahia. A escolha dos sujeitos de pesquisa observou 

de práticas de leitura vivenciadas pelos investigados, especialmente no 
que se refere à leitura de jornais, livros e revistas. Os resultados ainda 
revelaram a presença de variados tipos de materiais escritos em suas 
residências, como livros de teoria, poesias, romances, jornais, dicionários 

de leitura dos sujeitos da pesquisa, tais como nível de escolaridade, re-
ligiosidade, militância dentre outros. Palavras-Chave: Práticas de leitura; 
homens e mulheres; Assentamento de reforma agrária

incitamento para decifrar as letras, sob a promessa de uma colheita do 
mundo à maneira de os astrônomos lerem estrelas do céu, tal como a 

em busca de sentido confessadas pelo menino semianalfabeto. Era o 

de Infância, que surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas tre-
vas do seu espírito. As letras gaguejadas, estrelas que acenavam com 

secas. Era o sentido que procurava, para, como demonstra Alcides Villaça 
a respeito de um Fabiano encantado, desvendar nas palavras, num inter-

Ramos; literatura brasileira; iniciação à literatura.

cação e expressa as mediações da leitura literária no âmbito do Projeto 

ato de apropriação e produção de sentidos muito além de simples sistema-

de inserção no mundo da cultura letrada garantindo às crianças o acesso a 
diferentes tipos de textos, visto que os gêneros literários podem despertar 
nas crianças a fantasia e a criatividade, desenvolver o gosto pela leitura e 
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o letramento literário. Nessa perspectiva, a escola, como principal agência 
de letramento para muitas crianças, deve promover ações que contribu-

compreender como esse projeto tem se efetivado nos adentramos no con-
texto escolar e observamos, a princípio, que a professora tem trabalhado 

Gêneros literários.

Vanessa Rocha Campos, Patrícia Araújo Rodrigues

O artigo aborda a relação de crianças da educação infantil com as 

pesquisa cujo objetivo era compreender o papel das práticas de leitura nas 
transições entre educação infantil e ensino fundamental. A pesquisa, de-

cultural, a partir da qual as crianças atribuem sentido ao mundo. A relação 
das crianças com os textos é mediada tanto pelos suportes a partir dos 

Destaca-se na formação das crianças enquanto sujeitos leitores, a impor-
tância da variedade de suportes de leitura a serem oferecidos a elas, a 
necessária adequação desses suportes às mediações necessárias para 

infantil; suportes textuais.

desde 2011, situa-se no contexto dos estudos que destacam o papel 
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central da linguagem e, em especial, da linguagem escrita, na cons-
trução do pensamento infantil. Neste texto, ressalta-se a necessidade 

crita por meio do letramento literário revela-se uma prática adequada 

paços nos quais a leitura literária seja um elemento fundamental, não 
apenas de fruição, mas também de constituição de subjetividades. O 
Projeto Tertulinha pretende demonstrar que é possível e desejável as-
segurar às crianças pequenas o acesso ao universo escrito, respeitan-

promoção da leitura literária provocada pelo Projeto através da leitura 

turas e a promoção de práticas culturais a elas relacionadas propor-

amplo e, consequentemente, amplie as experiências desses sujeitos. 
Conclui-se que o Projeto Tertulinha vem demonstrando que há um ca-
minho profícuo a ser percorrido pela educação infantil no sentido de 
estimular a leitura literária junto a bebês e crianças pequenas e que, 

Palavras-chave: educação infantil; leitura literária; formação do leitor.

extensão destina-se a professores em exercício de escolas públicas e 

a leitura como uma atividade propícia ao estabelecimento de relações 
intersubjetivas, levando em consideração o papel do professor como 
mediador da leitura literária em sala de aula. Para que essa mediação 

a formação do professor como um leitor de literatura, compreende-se 
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O trabalho apresentado narra a experiência de uma professora de 

como protagonista do processo educativo, reconhecendo-a como produ-

xão sobre a relação com a imagem como espectadoras e também como 
produtoras, reconhecendo a produção audiovisual como uma possibilidade 
legítima de produção cultural das crianças. A experiência narrada partiu de 
uma concepção de cinema que a compreende como arte- e arte como uma 

criativo de um coletivo de crianças e não da professora.

Autor(es): Nilsa Brito Ribeiro

lisar representações que alunos universitários constroem de sua escrita em 
resposta a demandas acadêmicas. Tomamos como material de análise re-

da formação: no terceiro semestre do curso, durante a disciplina Leitura e 
Produção Textual, e no último semestre do curso, momento em que os rela-
tos foram devolvidos aos alunos para que tecessem considerações sobre o 
que escreveram, considerando em seus novos relatos, estratégias de escri-

cusas, face as demandas da professora etc. Em nossas análises, detivemo-
nos às contrapalavras dos alunos, procurando depreender dos discursos 
e metadiscursos sentidos da relação do sujeito com a sua experiência de 
escritura, sem desvinculá-la de práticas discursivas da escrita que regu-
la o que escrever e como escrever, no domínio universitário. As análises 
apontam para sentidos que dialogam com valores e crenças da sociedade 
em geral, a respeito da escrita, e, em particular, com práticas discursivas 
da escola básica, de modo que esta fornece bases para a apreensão de 

universitária. Por outro lado, da relação e inscrição do aluno no discurso 

de autoria. PALAVRAS-CHAVE: Escrita; Universidade; Discurso
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escola das tecnologias, seus textos e linguagens, baseado em alguns 

FAPERJ, CNPq e Prociência-UERJ. Discute o conceito de recontex-

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas práticas de 

conceitos de leitura, textos e linguagens, como condição fundamental 
para a apropriação das TIC, de suas diferentes linguagens, formas de 
expressão e leituras que garantam, em contexto escolar, a pluralidade 

as dimensões do recorte e explicita os seus pressupostos. A segunda, 
com base na Análise do Discurso, aborda conceitos de leitura, texto e 
linguagem e o processo de produção, de circulação e de legitimação 

as práticas desenvolvidas na sociedade e na escola, discutindo suas 
implicações em ambos os contextos. Palavras-chave: tecnologias, lin-

Autor(es): Leandra Jacinto Pereira

O presente artigo apresenta uma experiência de efetivação de 

e Escrita que acontece mensalmente na UNIRIO e durante o ano 
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tica através de suas narrativas. Compreende-se assim que as narra-
tivas dos(as) professores(as) constituem, além de forte víeis de pre-

tes que participaram dos encontros nos anos de 2009, 2010 e 2011 se 
tornou necessário instituir grupo de pesquisa e de trabalho para bus-

por estes. Este artigo objetiva, mediante resultados obtidos, oferecer 
aos sistemas de ensino instrumentos para a reflexão sobre o estabe-

formação continuada a partir dos sujeitos que atuam em sala de aula. 

e políticas públicas

Autor(es): Luciana Gomes Vieira Santos

Esse estudo tem como foco central as mudanças perpetradas pe-

sociedade. Pois, o mundo grita por mudanças na cultura de exploração 
(vegetal, animal e mineral) e do relacionamento do homem com o pla-
neta. A forma de agir do homem diariamente na busca pelo ter, vem 
inquietando os estudiosos que se preocupam com o futuro do universo e 
das futuras gerações, tendo em vista as inúmeras catástrofes ocorridas 
em várias partes do planeta, suprimindo muitas vidas, em virtude do 
uso desregrado da biodiversidade. Nesse sentido, as escolas indígenas 

para uma educação diferenciada, que respeite, proteja e conviva com 

para fortalecer sua economia, pois, muitos instrumentos que sustentam 
a sociedade atual, ainda não são acessíveis a maioria das famílias da 
região, destacando a inexistência da energia elétrica em muitas aldeias. 

a ponderação sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, 
tendo em vista a questão supracitada ser muito falada no ambiente es-

nesse espaço.
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Araujo

saber e à cultura letrada. Partindo desse entendimento, este artigo busca 

PE. Para desenvolver esta pesquisa foram entrevistados 20 professores do 
Ensino Fundamental da rede pública municipal, analisado o planejamento 
de ensino desses participantes, além de observações de aulas. O foco da 
entrevista está nas atividades percebidas pelos professores que contribu-
íram para formação de leitores, já que é o papel da escola, considerando 

está calcado em Kleiman (2011), Orlandi (2008), Irandé (2010), Koch (2011) 
e Solé (1998) que concebem a leitura como interação contínua que estende 

de ensino da língua. Palavras Chaves: Leitura; práticas escolares; Ativida-
des exitosas.

na escuta do mundo

O mundo grita. Escuta?:

Convidados pelo SENAC-Osasco para desenvolver com os 
professores da instituição, em 2011, encontros mensais de formação 

professores e professoras no exercício do ofício docente nestes tem-

sional, apresentamos ao SENAC/Osasco uma proposta de desenvol-
ver três círculos de cultura, com o intuito de procurarmos juntos, ca-

cotidiano, incorporem conhecimentos que possibilitem uma vida pro-
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proposta foi aceita e tendo como patamar a epistemologia de Paulo 
Freire, assumimos para o desenvolvimento dos círculos de cultura a 

texto que estamos propondo a apresentar neste 18º COLE “O mundo 

de cultura com os professores do SENAC/Osasco.

Autor(es): Juliana F. Serraglio Pasini,

das frases divulgadas através de um instrumento eletrônico disponibili-

ofertado nas escolas com base nos resultados de uma consulta aos 

(IDEB). O direcionamento publicitário está voltado aos pais ou respon-

nacional. Partindo do pressuposto de que os objetos de discurso não são 

rica esteve ancorada nas produções de Bakhtin (2009), Bardin (2010), 
Bourdieu (1998), Dittrich (2008) e Reboul (2004). Os dados coletados 

IDEB; qualidade de ensino; educação básica.

Autor(es): Rúbia Aparecida Rodrigues Leal,
Silvane Aparecida de Freitas 

segundo Paulo Freire sempre precede a leitura da palavra e a leitura desta impli-
ca a continuidade da leitura daquele (Freire-2008).O percurso de leitura carrega 

além é claro de suas opiniões, crenças, valores sobre o ambiente em que viveu 
e vive até o momento presente. O corpus a ser analisado neste trabalho, será for-

Aracilda, oportunidade em que será observado o modo de construção da ima-
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riormente serão analisadas, procurando entender os efeitos de sentidos dessas 

representações sobre si, a leitura e o mundo letrado. PALAVRAS CHAVES- Lei-

tal, com o intuito de que suas falas possam atuar como informantes das 

fessores a repensarem o processo educacional. Observa-se, nesse sen-
tido, a necessidade de superar o conceito de criança que vem orientando 
o pensar acerca da infância. O ser em desenvolvimento, ora analisado, a 
criança, é frequentemente esquecida nos debates acerca das práticas pe-

ciando a criança como um sujeito historicamente constituído, portador e 

partir de atividades que desconsideram as múltiplas linguagens existentes, 

Autor(es): Valdete Côco, Divina Leila Soares Silva

No contexto das dinâmicas de linguagens que leem o mundo, foca-
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no campo da Educação Infantil (EI), desenvolvidas pelos estudantes no 
processo de formação inicial. Ancorados em referenciais bakhtinianos e 
articulados com o desenvolvimento da pesquisa “Formação Inicial de Edu-

reúne os investimentos do processo formativo no curso de Pedagogia, os 

tados pelos sujeitos que prospectam a atuação docente. Essa teia comuni-
cativa se efetiva integrada aos modos de produção social da vida e em ar-
ticulação com a complexidade inerente à expansão do direito à educação. 
Na produção das leituras do mundo do trabalho docente, os estudantes 
vão interagindo com esse contexto, aproximando-se progressivamente da 
EI como perspectiva de atuação. Os dados indicam uma aproximação que 

leituras do posicionamento do campo da EI no cenário social indicam que 
a luta pelo fortalecimento da EI não pode perder de vista o investimento na 

Autor(es): Adriane Almeida Pintos

de teatro, música e construção de instrumentos musicais.Observou-se 

pelo conteúdo programático oferecido. Percebeu-se que estes estavam 
alheios aos interesses imediatos e pontuais da criança e dos jovens 

tese: como poderemos trabalhar de forma transdiciplinar, através dos 
componentes curriculares Arte e Ciências, de forma que os alunos pu-
dessem adquirir maior interesse em estudar, pesquisar e criar. Desta 
forma, buscou-se trabalhar com o estímulo e a reestruturação do racio-

trabalho foi avaliar a interação entre, Ciências e Arte, estimular o cogni-
tivo dos alunos e aprimorar os seus conhecimentos através da autono-
mia, criatividade e responsabilidade, despertando seu senso-crítico e a 
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responsabilidade com o futuro de nosso planeta e ainda transmitir aos 
professores uma visão ampliada de métodos didáticos estimulantes no 

Autor(es): Agda Cristina Brigatto, Ana Angélica Albano

A arte-educação na escola não deve ser somente a aquisição de 
técnicas ou teorias, mas estas práticas devem ser parte de uma rede de 

e uma relação professor-aluno criativa. Um artista pode ser a pessoa 

afetividade e a criatividade na sala de aula. O objetivo desta pesquisa 

de infância e experiências de vida, levaram à melhora na sua relação 
com as crianças e, consequentemente, no melhor desenvolvimento ar-
tístico delas, em uma sala de aula de primeiro ano na Escola Estadual 

Goiás – Campus Catalão. O objetivo desta investigação é conhecer as 
experiências de leitura de crianças em diferentes contextos (escolar 
e extraescolar), no intuito de contribuir com o debate acerca dos co-
nhecimentos e relações dos sujeitos com a leitura. A metodologia da 
pesquisa pauta-se no estudo de caso em que se busca conhecer as 
experiências leitoras de quatro crianças do quinto ano do Ensino Fun-
damental de uma escola da rede municipal da cidade de Catalão, Goi-
ás. Tendo em vista que a pesquisa encontra-se em sua fase preliminar, 
neste artigo apresentamos uma discussão a respeito dos conceitos de 
experiência e leitura a partir dos estudos de Larrosa, Chartier, Paulo 

sentido, tomam-se aqui os conceitos de experiência e leitura respeitan-
do-se sua complexidade e relação que permeiam o sujeito, o espaço e 
o tempo. Palavras-chave: experiência; leitura; práticas de leitura.
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O presente artigo se propõe relatar experiências resultantes do projeto 
“Saberes, práticas educativas e letramento: a formação inicial e o diálogo 

mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), desenvolvido em 2011 pelo 
Departamento de Educação da Universidade Federal de Goiás – Campus 
Catalão, para alunas do Curso de Pedagogia e professoras da rede públi-
ca da primeira fase do Ensino Fundamental. Este projeto tem a intenção de 
contribuir com a formação inicial e/ou continuada de professores, promover a 
consolidação de práticas de leitura e colaborar com a melhoria da educação 

são alguns dos ingredientes que compõe o desenvolvimento deste projeto de 
leitura no espaço de formação inicial de professores. Palavras-chave: leitura; 
formação de leitores; Prodocência

Autor(es): Pamela Zacharias

O leitor de narrativas está acostumado a focar sua atenção nas ações 

ma de sensações e, provavelmente, suas interpretações se manifestarão muito 
mais por conta da sensoriedade provocada pela música e pelas imagens do que 
pela decifração de um enredo propriamente dito. Não há como negar, porém, 
que esse videoclipe trata-se também de uma obra narrativa. Nele há nitidamen-
te uma personagem, pela qual o espectador sente-se envolvido e sobre a qual 
ele procura entender alguma coisa. Provavelmente tentará situá-la em um espa-

existência desses elementos narrativos; estes, no entanto, não estão dados de 

fundamental para provocação desses efeitos, percebendo nela características 
de um tipo de personagem que se perde em meio a sonsignos e opsignos, apon-
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Autor(es): André Pietsch Lima

uma à outra, levando uma e outra à existência recíproca. Estes textos não 

pré-estabelecidas em pesquisa educacional. Tomo tão somente esta ima-
gem como pretexto para a produção de exercícios de estilo estabelecen-

cialmente ao seu conteúdo. O texto pode estabelecer algum paralelo icô-

truções outras, ecoando a construção de Escher entre a pergunta pela 
subjetividade e suas interações com o entorno e com a escrita. Trata-se 
de um trabalho experimental no campo da escrita educacional acadêmica, 
de introdução à apresentação de sua continuidade no evento (experiência 
de passagem dessas variações entre dois campos: artes sonoras e visu-
ais) e, sobretudo, de motivo para explorar possibilidades de expressão 
nos meios acadêmicos.

visitados pelo rabiscado. Surpreendidos pelo impulso mortífero da li-
nha que, indecisa, vacila entre o sonho e a vigília, esticando a atenção 
da senhora B. para a distância. Também, seu corpo. O traço é aris-
co. Tem seu jeito de mostrar o desagrado. Olho que olha de soslaio, 

de uma reunião que sobreviveu às pessoas é registrado em ata por 
um curioso secretário cujo olho astucioso parece coisa jogada entre 
um sonho e outro na apreensão de um encadeamento de ocorrências 
na Instituição. As atas desaparecem sem explicações. Os ruídos se 

é tragado pela parede. Alguém morre e ninguém percebe. Visões. De-
saparecimentos. A pauta é interminável. A visão da senhora na capela, 

dando os presentes a acompanhá-la ao imponderável. Cortejados por 

po triunfam silenciosas. Derrotam titulações e suspendem a circulação. 
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Autor(es): Carolina de Oliveira Françoso Barion,

O estudo tem o intuito de compreender como se constitui o 
imaginário social sobre o terrorismo a partir das visões postas pelos 
veículos de comunicação. O campo que sustenta a análise é evento 

isso fosse possível, buscamos estabelecer algumas relações entre a 
configuração do imaginário social e a influência das imagens e dos 
textos veiculadas pela imprensa, a partir do evento conhecido como 

norâmica a respeito do papel do entretenimento na mídia contempo-
rânea e do modo pelo qual a imprensa veicula as notícias, pudemos 
compreender algumas implicações relativas às transmissões feitas 
pela televisão e pelos textos jornalísticos para a formação de uma 
visão homogênea de um conjunto de ideias ligadas ao mundo islâ-

Center e ao Pentágono, em 11 de setembro de 2001. Palavras-chave: 
imaginário social; mídia; terrorismo

ECOS DE UMA BOLHA

Este trabalho apresenta-se como desdobramento de uma pes-

Fernando Rosenbaum. Encontros com a Baiúca, quase que ao aca-

celulares dos autores desse texto. Em Curitiba, intervenções urbanas 

Pública de Curitiba, integrando a Bienal VentoSul. Abrigo, ventre de 

Ou ainda na montagem de exposição no SESC Água Verde. Espaço 

meyer, grande bolha de vinil transparente. Ou ainda no parque ao lado 

os passantes, a possibilidade de se entrar na bolha, pulsar com ela, 
envolver-se. Abertura de mundos efêmeros.
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Autor(es): Patrícia Vilela da Silva

rural pertencente ao município de Jacobina–Bahia. É uma pesquisa de na-

as diversas experiências com a leitura, em espaços formais ou informais de 
educação, os materiais de leitura, as condições favoráveis ou não ao de-
senvolvimento das práticas de leitura, as representações sociais da leitura 
naquela comunidade e as condições a que foram submetidos os leitores na 

a leitura como prática cultural historicamente estabelecida. Os dados anali-
sados apontam a diversidade de objetos e maneiras de leitura, legitimadas 
ou não, que contribuem para a constituição de sujeitos leitores na roça, 

Autor(es): Adriele da Silva Freitas Oliveira

Ao adentrar o espaço escolar, nossos olhos são chamados à admirar 
entre outras características, as paredes enfeitadas por murais e pulsantes 

e aqueles que estão de passagem, além de ser um espaço privilegiado de 

neles também que podemos nos libertar, mesmo que temporariamente, das 
formalidades que a maioria das escolas impõe às tarefas. Desta forma, é no 
mural que a criança poderia exerce a liberdade e a criatividade que não lhe é 
permitida no dia-dia. Entendendo assim as possibilidades e potencialidades 

esse texto a discussão a respeito de alguns murais apontados por alunos 
como expressões criativas quando se via claramente que obedeciam a uma 
forma fechada e enquadrada que de criativo pouco tinha e possibilitava. As 
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intuito de investigar de que maneiras as novas tecnologias digitais poderiam 

O artigo trata dos protocolos de leitura presentes na obra para crian-

escritos de Verissimo. É através dos protocolos de leitura presentes em duas 
diferentes impressões do abecedário que o escritor explicita a invenção de 
uma infância urbana e uma linguagem para ela; é também neles que revela 

autoritarismo são combatidos. Publicado pela Editora Globo de Porto Alegre 

entre o adulto e as crianças que habitavam Porto Alegre na primeira metade 

do escritor gaúcho e, neles, especialmente os protocolos de leitura que foram 
transcritos e analisados.

Este trabalho, oriundo de minha pesquisa de doutorado, objetiva 
apresentar os proclames e impasses para a criação de uma biblioteca 
pública no sertão do Brasil, no interior de Goiás. Para isso, inicialmente 
engendra uma discussão sobre a biblioteca pública e posteriormente 

a necessidade de criação desse espaço formal de leitura em Anápolis, 

a associação entre interesses públicos e privados, contenção e con-
trole de informações e de circulação de ideias garantem a existência 

bre o livro, a leitura, a biblioteca, ao possibilitar a variação de fontes 
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cas sociais em que o homem se constitui sujeito. PALAVRAS-CHAVE: 
biblioteca pública, leitura, livro.

Domingos e tantas pessoas no Nordeste do Brasil, ou adivinhas, como são 
mais conhecidas, são textos curtos, pertencentes ao universo da cultura 
popular que são ditos e trocados como um jogo que exige dos participantes 
o domínio de um acervo variado de textos para que o embate cause em-
polgação. Adivinhas compõem-se a partir de objetos, ações e aspectos do 

principal de Zumthor (1997), uma análise de momentos performances de um 

jogo da adivinhação, também podem ser usados como textos motivadores de 

constituindo-se como material importante para o desenvolvimento de uma 
proposta que vem apoiar uma prática leitora do mundo e também da palavra. 

de aula; performance

Autor(es): Scheiliana Vieira Roque Santos,
Andrea Karla Lima Sousa

Baseado nos pressupostos de Fairclough (1994), Bakhtin 

dos seminários foram destacados composicionais e discursivos do gê-

reforça que o estímulo da prática da oralidade no gênero seminário é uma 
inovação positiva e fator essencial para o desenvolvimento do estudo e 
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das aptidões linguísticas. Tal ação didática ainda não é pautada enfatica-

car algumas propostas que possam contribuir com o professor do Ensino 
Fundamental, no trabalho com o gênero seminário em sala de aula, en-

uso da linguagem. Palavras-chave: Linguística;ensino; oralidade.

Autor(es): Ana Lúcia Guedes-Pinto

em processo de formação inicial, tomando para foco seus relatos sobre 

concluída, do projeto temático da Fapesp intitulado Formação de professor: 

entrevistas com estudantes de Pedagogia. Para este painel foi feito um 

cem a docência na escola como professores. A metodologia da pesquisa 

BURKE, 2005). Entendendo que as narrativas apresentam versões (POR-

uma orientação argumentativa para um determinado ponto de vista, preten-
de-se aqui uma aproximação de como os professores compreendem seu 

pessoas, com necessidades, desejos, carências de todas as espécies e 
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crita do artigo. Dionísio prega o sentimento de unidade global, a dissolução 
dos indivíduos; enquanto Apolo luta pela preservação da individualidade, a 

em que pregam com legitimidade um espaço democrático, onde o ensino 
alcance a todos, tenta compreender como lidar com a diversidade e com as 
inúmeras mudanças ocorridas no decorrer das últimas décadas. A obra de 
Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas (edição comentada) serviu como 

do ensino fundamental I, com crianças de 1º ano.

Autor(es): Andreia dos Santos de Jesus,
Ana Rosa Bordin Rabello

cinas de escrita e linguagens artísticas que aconteceram no município de 
Osasco, como parte do processo de formação das professoras e técnicas 

educação inclusiva em Osasco. Dividido em três partes, o artigo inicialmente 

artísticas, apresentando também depoimentos e impressões de algumas 

da constituição da identidade das educadoras. Na terceira parte, apresenta 

lisa o impacto da fruição artística no processo de autoria, acompanhando a 
metamorfose das palavras, das imagens e da subjetividade.

Ana Lúcia Guedes-Pinto

As atividades desenvolvidas no segmento da Educação Infantil têm 
importância fundamental na construção de fundamentos de trabalho para 
toda a escolaridade. A vivência da prática de leitura se constitui como uma 
dessas atividades que possibilitam a apropriação da língua pelo aluno peque-
no. Ela pode ser incentivada e desenvolvida por meio de propostas lúdicas 
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compreensão de conceitos e o conhecimento da linguagem escrita. Eviden-
ciam-se ainda aspectos como: saber ouvir, aprender a criar/imaginar, adquirir 
o gosto e o hábito pela leitura. Destarte, esta pesquisa busca compreender 

a relevância da interação positiva das crianças com o momento de leitura ou 

nado pela escola ou criado pelos professores colabora para o momento da 

papel da mediação do outro também tem nos orientado para analisarmos as 
situações de ensino vividas dentro da escola.

Autor(es): Gustavo Enrique Fischman, Sandra Regina Sales

artigos publicados pelas Revista Veja e Revista Isto É no período de 1995 a 

revistas semanais de grande circulação no país, por integrarem conglome-

análise de discurso crítico, tendo como modelo a abordagem tridimensional 
de Fairclough (1995): estrutura de texto, prática de discurso e prática socio-
cultural. A pesquisa oferece uma compreensão sobre o desenvolvimento das 
opiniões no campo da Educação Superior, buscando pensar mais as tensões 
e menos as disputas entre qualidade e acesso, bem como as relações não 
menos tensas entre benefício público e benefício privado no acesso ao Ensi-
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universidade fomentar a escuta daqueles que forma, pesquisamos acerca das 

sideram pertinentes para sua atuação como formador de leitores nos primeiros 
anos da escolaridade. Para isso, analisamos a escrita ensaística de uma licen-
cianda em pedagogia em situação de formação inicial. O ensaio foi escrito como 
parte das atividades do projeto a que está vinculada, que visa desenvolver um 

infância. Nossa análise retomará a leitura como interação e modo de constru-

ensaio, como texto memorialístico, contém fragmentos importantes dos espaço-

liar, os mediadores de leitura, as primeiras incursões letradas - considerados as-
pectos pouco prestigiados na formação acadêmica e elementos potenciais para 
repensar suas leituras do mundo e, ao mesmo tempo, sua atuação na formação 

Autor(es): Anilde Tombolato Tavares da Silva, Cândida Alayde de 
Carvalho Bittencourt

relação entre a educação, o trabalho docente e o desencanto na contempo-
raneidade, como resultado do empobrecimento da narrativa, da experiência e 

resultados de estudos e discussões empreendidas no GEPEI/CNPQ – Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação e no GEPAE/CNPQ – Grupo de Estudo 

Professor de Arte: uma construção permanente. O eixo norteador desta análise 

mente, uma investigação conceitual sobre a temática levando-se em conta que 
não se trata de aplicar mecanicamente idéias a um problema, mas explorar 
vias de análise que parecem frutíferas, consciente de seus limites e problemas.

Autor(es): Anna Rita Sartore, Edna Prado

O presente artigo constitui-se um estudo interpretativo sobre a leitura 
entre estudantes universitários imersos na sociedade da informação e do 
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sobre o processo de (en)formação de leitores já (precariamente) escola-

sensato ignorar o fato de que as tecnologias digitais impulsionam sujeitos 
a ler e escrever, como também parece temerário negar que uma educação 

si, para o mundo) e conquistar, a partir dele, olhos e desejo dos universitá-
rios para boas obras, leitura-arte, que sempre encantou a espécie humana. 

texto lança um olhar mais atento sobre o universo das TDIC e evidencia 

leitor-diretor, leitor-gente. No mundo digital, a leitura assume outros contor-
nos que não podem mais ser ignorados pela universidade, porque se assim 

sa por um processo de ampliação das competências que lhes são exigidas.
Palavras-chave: competência leitora; leitor universitário; tecnologias digitais 
da informação e comunicação.

A pesquisa aqui apresentada, em andamento vincula-se ao grupo de 

das que contribuem para o sucesso no processo de construção da escrita de 
todos os alunos, nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando a 

do processo de conhecimento da escrita, possibilitando que toda a criança ex-
perimente esta linguagem dentro de um contexto real que lhe permita atribuir 

Autor(es): Esdra Basilio

Objetivou-se analisar se o Jornal Daqui é um meio informacional 
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hábito de leitura e para a inclusão informacional: compreender os motivos 

do Jornal Daqui, analisar se o jornal colabora para bagagem cultural do 

a entrevista semi-estruturada. A delimitação do campo da pesquisa com-

cidade de Goiânia. Conclui-se que o Jornal Daqui é um meio de inclusão 

constatado que o Jornal Daqui cumpre a sua missão, que é levar informa-
ção a toda população goianiense. Palavras-chave: Jornal Daqui; Leitura; 
Inclusão informacional; Preconceitos em leitura.

os alunos sobre a participação em um projeto de leitura denominado 

em uma escola da rede Estadual de Ensino de Educação na cidade 
de Indaial, Santa Catarina, no período de março de 2004 a novembro 
de 2009. O objetivo era despertar o interesse e o gosto pela leitura 
através da poesia. Na época, havia alunos que não demonstravam 
interesse nem gosto pela leitura e, consequentemente, apresentavam 

partir de um questionário enviado por e-mail aos alunos. A partir dos 

sala de aula despertou e motivou o gosto pela leitura, construindo e 

as inteligências múltiplas. Além disso, resgataram-se os valores hu-

projeto alcançou resultados positivos na vida dos educandos. Reali-

escrita tornaram-se consequência do objeto. Palavras-chave: Projeto 
de Leitura; Poesia; Alunos.
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Este artigo analisa o trabalho docente de uma professora que 

penhou na função e, por se destacar em seu trabalho foi convidada 
para participar do PIDIB - Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência, que tem como objetivo a elevação da qualidade das 
ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cur-
sos de licenciatura das instituições de educação superior, assim como 
a inserção dos estudantes de licenciatura no cotidiano de escolas da 
rede pública de educação, o que promove a integração entre educa-
ção superior e educação básica. Os dados foram obtidos a partir de 
entrevistas semi-estruturadas; diário de campo da pesquisadora e re-

em forma de narrativa, para uma melhor compreensão das concepções 
da professora sobre o trabalho docente e sobre o PIBID, nas quais 

A leitura deve vir ao encontro das necessidades do leitor; no entan-
to, o que ocorre, geralmente nas escolas é a mera reprodução alienada 
de palavras ou de trechos veiculados pelos autores de textos, desconsi-
derando a produção dos alunos e seus conceitos elementares desenvol-
vidos cotidianamente em suas interações entre escola, família, grupos 
diferenciados e outras experiências de relações sociais. Assim, este artigo 
analisa como se desenvolvem as aulas de leitura em uma escola rural de-

ciação de Serviço e Orientação Rural), prefeitura municipal de Beltrão, 
UNIOESTE, dentre outros. A escolha de tal instituição se deu devido a 
uma metodologia diferenciada - mantida juntamente com a comunidade – 
que consiste na participação efetiva da população local sobre os assuntos 
relacionados tanto ao seu cotidiano, quanto ao âmbito escolar, resultan-
do na obtenção de temas pertencentes ao dia-a-dia das crianças, para 

dor, imerso no contexto a ser estudado, observa as cenas cotidianas da 
sala de aula e as relações que estabelecem os sujeitos dessa totalidade. 
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metodologia empregada quando inserida no contexto da sala de aula.

Este texto apresenta reflexões sobre o percurso do trabalho 
de formação desenvolvido com um grupo de professores/formado-
res (itinerantes), responsáveis pelo acompanhamento de professo-
res regentes do 1º ano do Ensino Fundamental, da rede pública 
municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro. Com base nos 

linguagem e defendemos uma concepção discursiva de formação 
(Andrade, 2011), na qual a linguagem se constituiu em elemento 
fundamental do trabalho, pois a constituição dos professores se dá 
pela linguagem. Propomos um espaço de trocas e interlocuções que 

vestigação que buscou revelar os textos dos alunos como principal 
foco de análise para compreender possibilidades de construir práti-

Esta comunicação apresenta leituras e leitores referentes ao 
projeto Pichação Literária: intervenção artística e cultural nos sítios 
urbanos, o qual gerou, em 2011, no Instituto de Educação Anísio 
Teixeira (IEAT), escola pública em Caetité – Bahia, o subprojeto O 

leituras da vida. Destaca-se o diário, enquanto narrativa autobiográ-
fica, para registrar as experiências vivenciadas, a montagem dos 
painéis, seleção do material coletado e a busca de apoio para rea-

ção e a leitura foram relevantes, um sustentáculo para o desen-

mundo com elementos identificadores das experiências pessoais. 
Os paineis construídos, uma combinação de textos verbais com os 
não verbais, propiciaram e propiciam novas leituras abordando uma 
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discussão do meio ambiente nessa ideia da participação coletiva em 
relação às experiências da vida.

na escuta do mundo

Valéria Amed das Chagas Costa,

dos achados de uma pesquisa desencadeada junto aos professores 

ocupava em conhecer as estratégias e ações que estes professo-

educação escolar e de formação docente. Os dados analisados neste 

articulador deste formato de pesquisa que toma os professores como 
protagonistas dos processos investigativos, buscando ampliar seus 
conhecimentos sobre as realidades de suas escolas e salas de aula. 

Neste formato de pesquisa que pressupõe espaços de cooperação, 
todos os envolvidos aprendem lições importantes que podem ser con-

Autor(es): Cláudia de Oliveira Daibello,
Norma Sandra de Almeida Ferreira

A pesquisa aqui apresentada, em andamento, vincula-se ao grupo 

como objetivo analisar as temáticas e as formas de abordagem presentes 
nos livros infantis da escritora brasileira contemporânea Ruth Rocha, a qual 

ções distintas que esta produção apresenta ao longo do tempo, quanto aos 
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temas, formas de abordagem, linguagem e também com relação aos as-

controlar a leitura e nas representações de mundo sugeridas pelo mesmo. 
Considerando o professor como leitor privilegiado de livros para crianças e 
como sujeito que seleciona grande parte das obras lidas por elas, a refe-

no debate entre leitura-literatura-escola.. Palavras-Chave: Literatura Infantil; 
Literatura e educação; Ruth Rocha.

tações, de educadores da rede pública, de um município do Paraná, acer-
ca dos conceitos de cultura, com vistas a compreender os sentidos que 
atribuem à diversidade linguística e sociocultural presente no contexto em 
que atuam. Embora tal contexto inclua uma variedade étnica considerável, 

um corpus mais amplo que reúne dados gerados durante atividades escri-
tas e interações em sala de aula ocorridas em curso de formação docente 
ao longo da geração de dados da pesquisa de doutorado em Linguística 

presentações e formação docente. Neste espaço, discutiremos apenas as 
representações sobre cultura, sendo esta, uma das formas de perceber 
as noções que guiam os docentes em seu olhar sobre a sala de aula e a 
diversidade.

O estudo aqui exposto visa à compreensão da diferença cultural em 

Busca-se compreender como se ensina e o que se ensina, em sua gama 

(2007). Deste modo, pretende-se compreender a aula de professorres da et-
nia Kaingang como um discurso, com o objetivo de analisar as inter-relações 

do objeto do discurso, os lugares dos interactantes e as funções a assumir no 
momento da interação. São nesses momentos de interação em sala de aula, 
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perceber como a diferença cultural se apresenta em um evento interativo de 

ta observadas em tais produções, observando a escrita em suas variadas 
formas de leitura e expressão da linguagem. Para subsidiar as discussões 
propostas, elegemos como referenciais os estudos de Bakhtin (2010) sobre 
a enunciação e a construção do discurso; Smolka (2008), por compreender 
as práticas de leitura e escritura como processos discursivos e dinâmicos 

cotidianas. Embora a escrita em uma avaliação seja pautada pela regra 

acreditamos que ainda assim, a construção do discurso acontece de forma 
particular e individual além de apresentar marcas reveladoras dessa indivi-
dualidade. Não menos importante, acreditamos que as produções escritas 
das crianças – considerando as práticas de leitura que as antecedem e 
permeiam – representam práticas culturais e são representativas de toda 
uma comunidade em fase de aquisição da escrita. As produções analisadas 

cem nos ecos e nas ressonâncias de suas experiências de leituras vividas, 

escrita, práticas de leitura, discurso, linguagem

Fernanda Zanetti Becalli
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no Brasil.

Autor(es): Ana Laura Jeremias Urel, Andréia da Silva Pereira

brasileira em que o educando, com seus conhecimentos prévios e suas rea-

sua vida. Com base nos pressupostos, temos como objetivo, neste artigo, 
discutir o conceito de experiência para a educação de jovens e adultos e 

Freire. Para tanto, pensamos em autores cujas pesquisas tratam de forma 
mais aprofundada sobre o papel da experiência em educação: Larrosa e 
Bárcena. A partir desses autores, relacionamos experiência, subjetividade, 

a experiência no método Paulo Freire tem lugar importante no conceito de 
educação que nos propusemos discutir, torna seu método atual e remete à 

Freire; Educação de Jovens e Adultos.

na escuta do mundo

Autor(es): Andréia da Silva Pereira

As discussões ao redor das avaliações externas e internas do sis-

na educação brasileira e o que se espera quando se busca ajustar o nível 
de estudantes brasileiros a exigências e interesses econômicos externos. 
Dentre as avaliações em larga escala, destaca-se no contexto brasileiro o 
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Desse contexto, 
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como objetivo o estudo do discurso presente no IDEB quanto à avaliação 
de leitura, através do meio televisivo e da internet. A metodologia tem base 

polifonia (discursos que atravessam o enunciado), gêneros do discurso (for-
mas de enunciação), gêneros primários (comunicação discursiva imediata) 
e gêneros secundários (comunicação complexa). Esses conceitos se rela-
cionam a outros, desenvolvidos no corpo do texto. Os resultados indicam 
que o IDEB reporta seu discurso ao PISA (Programa Internacional de Ava-
liação de Estudantes), que norteia as avaliações externas de países em de-

de polifonia, de discursos primários e secundários. Quanto aos professores, 

de estratégias, focadas em dois sujeitos; o professor como disseminador 
das ideias presentes nas avaliações e, o segundo, o professor como aquele 
que não será avaliado pelo desempenho dos estudantes. Palavras-chave: 
leitura; discurso; avaliação; polifonia.

Autor(es): Laisa Blancy de Oliveira Guarienti

cidade,...). É com ele que percorreremos os três blocos do texto, e é com ele 
que chegaremos ao mar, ponto de referência para a deriva; aí entra a geogra-

o novo, o que ainda não foi traçado. Experimentações de outras possibilidades 
de vida quando desviadas daquilo que nos é habitual. Aí quem sabe, o possível 
para aprender o novo e para a deambulação de outras novas rotas de fuga 
daquilo que pode plasmar uma vida. Combate intensivo contra a homogenei-

ticas e de gestos de leitura que acontecem, vigorosa e independentemente de 
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legitimações institucionais, na sociedade contemporânea, instigou-nos a reali-

de determinadas condições de produção, constitui-se como sujeito-leitor e intér-

de seus saberes, práticas e gestos de leitura e interpretação, institucionalmente 
ignorados, e, quase anônimos, emergem formas de resistência a cânones que, 

às teias da ordem do discurso.

O artigo compartilha uma experiência de incentivo à leitura e à pro-
dução escrita, desenvolvida em 2011 e que resultou na publicação do livro 

áreas rurais dos municípios de São Bento do Sul-SC, Campo Alegre-SC e 

é um dos principais expoentes, têm demonstrado que, apesar da tendência 

centes são, em essência, herdeiros de um dos principais grupos de nar-
radores apontados por Walter Benjamin, os camponeses. Possuem uma 
rica experiência rural a compartilhar, mas se encontram tão envoltas com 
as informações recebidas na escola e pelos meios de comunicação - além 
de temerosas de não estarem preparadas para encarar a norma padrão da 

chave: narrativa; produção escrita; experiência rural

Investigação sobre a construção do livro didático brasileiro e como 
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escola pública. Pretende-se, portanto, entender como se estabelecem as 
relações entre o leitor formado pelo livro didático e as representações cul-
turais contidas nos manuais didáticos. A representação de processos de 
leitura oferece um leque de possibilidades de apropriação, como forma de 

leitor. Por outro lado, vivenciamos uma educação na qual, os instrumentos 
de controle ditam modelos de leituras, de comportamentos, de socieda-

didático como poderoso instrumento de controle, ressaltando o seu cará-

fundamentam este estudo. Palavras-chave: Livro didático. Instrumento de 
controle. Estado.

na escuta do mundo

dos professores e, por conseguinte na formação dos alunos. A pesqui-

aplicação de questionário semiestruturado com 21 professores que lecio-

ação e prática leitora dentre os docentes. Diante dos resultados da pes-
quisa e considerando o compromisso social e ético com a ação educacio-

fortalecer as boas práticas e promover ações transformadoras no tocante 
de uma nova visão da leitura, para construção de uma consciência críti-
ca, emancipada de sujeitos leitores e conscientes. Este momento inicial 

Instituto de Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviços (IEPS), e, implan-
tado com duração de sessenta horas, envolvendo estudos e práticas no 

uma mostra de leitura, que contou com cerca de dois mil visitantes e que 
busca para o momento estender a divulgação a todos os compromissados 
e interessados pela ação leitora consciente e emancipada.
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Rita de Cássia Cristofoleti

aula, as atividades de leitura e de escrita envolvidas na articulação 

e de circulação dessas práticas, pelos professores, com as réplicas 

recorte, o objetivo foi (re) conhecer experiências de leitura da literatura 

sujeitos. Tomando como referência a teoria bakhtiniana, entendemos 
que a docência e a constituição da subjetividade dos sujeitos são pro-

pressuposto que a leitura da literatura possibilita vivências, experiên-

recolhemos indícios dos sentidos da importância da leitura da literatura 

gio, destacando-os para análise.

Autor(es): Claudia Regina Ribeiro Pinheiro das Chagas

A tese principal da minha pesquisa é buscar entender a impor-
tância das publicações de vários álbuns sobre as mulheres; alguns 
sobre os negros, de uma maneira geral; e outros apenas sobre mulhe-
res negras, na formação dos docentes, na constituição do currículo, e 
consequentemente para a Educação. Esse aumento de produções de 
álbuns, conjugado a uma forte vertente editorial visando à publicação 

voltada para o público infanto-juvenil e, ainda, pelos movimentos so-
ciais, reforçou a necessidade de um comprometimento governamental, 
através de leis, decretos e reformas educacionais. Sabemos que a es-
cola é um espaço facilitador para a produção e reprodução de valores. 

paços, ou deveria assim ser. Ela serve de apoio na desconstrução de 
representações e imagens que durante anos constituíam os livros no 
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propõe-se uma discussão sobre a força política que tem a arte em 

em seu entranhar-se em Angola, nação que escolheu quando decidiu 

um mundo que grita. Aproveitando e articulando os contos da tradição 
oral nyaneka, Carvalho respeita o caráter dinâmico da narrativa oral 

a conhecer um povo ainda por vir. Palavras-chave: arte, resistência, 
política, leitura de mundo.

Neste artigo, analisamos uma situação ocorrida em sala de aula 
na cidade do Rio de Janeiro a partir do relato de uma professora. Um 
estudante de 8º ano do ensino fundamental dá um exemplo de variante 
lingüística se referindo ao modo de falar de um colega originário do 

fala mais diferente, porque aprendeu a falar igual aos colegas. Quando 
a professora pede que resgate seu modo de falar e até lhe ensine, o 
menino responde que não sabe mais, que esqueceu. Apoiando-nos 

que a escola seja espaço desses debates e nos posicionamos pelo en-

transformação. Palavras-chave: variantes – diferença cultural – bidia-
letalismo para a transformação
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Nascimento Ometto

Este artigo tem como objetivo analisar os processos iniciais de aquisi-
ção da linguagem da criança – oral e escrita - entrelaçando com a leitura da li-
teratura na educação infantil. Para tanto, apresenta através das contribuições 

como aspectos essenciais para o aparecimento dos primeiros rudimentos 
da escrita na criança e que, colaboram para o desenvolvimento da aprendi-

linguagem oral e sua relação com o desenvolvimento da linguagem escrita, 
atentando-se para os processos de elaboração conceitual da palavra. Sendo 
assim, quando a criança começa a ir para escola, seus conhecimentos se 
expandem, assim como o uso das palavras se ampliam para diferentes con-
textos sociais. A palavra vai ganhando nuances e sentidos diversos, depen-
dendo das situações em que ela é usada pela criança. Posteriormente, este 
estudo relaciona a questão da fala, do desenho e da escrita na educação 

de elaboração conceitual da palavra na criança e os primeiros rudimentos de 

na escuta do mundo

Autor(es): Eliana Sampaio Romão

ces quanto amargas. Se for certo, porém, que preferimos recordar o que nos 

gritam e aparecem misteriosamente selecionadas. Entre os silêncios e os 

mostrando as lembranças mais marcantes do período de Form(Ação). Entre 
tantas, destaca-se a alegria de ensinar a ler e escrever. O método, de índole 
qualitativa, elege as narrativas porque permitem perceber as marcas e im-
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plicações da docência no itinerário de formação. Ao nos valer de narrativas, 

professor, narrativas

Tomando como pressuposto a constituição discursiva do currículo 

2008), este artigo, fundamentado na concepção de escritura enquanto rein-
venção e de leitura enquanto operação de caça (CERTEAU, 2009), bus-
ca destacar na obra literária do escritor francês Júlio Verne, amplamente 

discurso hegemônico da ciência moderna destacados por Santos (2005). 
Toma para tanto como intercessores não apenas a concepção de currículo 

saber dominante no âmbito de sua escritura e de que modos os usos feitos 
pelo leitor em sua operação de caça lhe permitem escapar e constituir-se 

2008, 2009).

Com base na crítica ao paradigma dominante proposta por Santos 
(2008), este artigo visa apresentar uma análise do livro “As aventuras de 

do saber hegemônico é retratada no mesmo através da escola enquanto 
mecanismo disciplinar que se propõe a retirá-lo do estado natural e das 

alteridade do Ocidente, contrato social e fascismo social (SANTOS, 2008); 
mecanismos disciplinares vinculados ao saber e ao poder modernos (FOU-

lados através da literatura e da educação.



162162

Autor(es): Jerusa Rodrigues Toledo,

O objetivo deste artigo é levantar os efeitos de sentido no que 
tange à concepção de sujeito que emerge no discurso Político Edu-
cacional das avaliações contemporâneas. Toma-se como corpus de 
pesquisa a prova do Enade-Pedagogia de 2008. A pesquisa encontra-

levantar as visões de letramento-numeramento das provas (Enade, 
Prova Brasil e SAEB) que veiculam no cenário educacional nacional. 
Como desdobramento do levantamento da concepção de sujeito, a 
nossa análise foca em duas outras questões: de letramento e de currí-

gico, pautamo-nos em estudos que discutem letramento, nos estudos 

dade e pelo Iluminismo. Também, observamos uma lacuna em ques-
tões que contemplem o letramento do professor e a emergência de um 

concebido dentro dos parâmetros do neoliberalismo. Palavras-Chave: 

JOVENS NESSE MUNDO.

Autor(es): Josely Rimoli

rística em comum, todos eles não sabiam ler. Esses jovens ao parti-
ciparem do projeto Rotas Recriadas – Crianças e Adolescentes livres 
da Exploração Sexual, Campinas–SP, experimentaram outras formas 
de expressão e de convivência. Apresentou-se também, relatos de jo-
vens, que através da participação do projeto Colmeia – Jovens cons-
truindo projetos de futuro, que se assemelha a um cursinho comunitá-
rio, conseguiram dar seus gritos e conquistaram novas perspectivas 
em suas vidas. Como que na construção de um espelho, os relatos 
compuseram como que dobras, de um mundo que grita. Em uma dobra 
apresentando como que a exclusão da escola somada às outras ex-
clusões somaram na vulnerabilidade daqueles jovens. Em outra dobra 
relatos que demonstram jovens, que estudaram em escolas públicas e 
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conseguiram ingressar no mundo do trabalho, na universidade e de se 

conviveram com os jovens, cujos relatos foram apresentados. Palavras 
chaves: jovens; violencia; leitura

Autor(es): Sandra Eleine Romais Leonardi

independente e alternativa. A editora em questão não se limita à produção 
editorial de livros, mas envolve um complexo jogo de relações sociais em 

e políticos que despontam com originalidade na literatura brasileira contem-

estudos de Robert Escarpit e Antonio Candido, auxilia na tentativa de com-

tos constitutivos promovem a formação e a interação do público leitor. Tais 

nas escolas, em especial a inclusão da modalidade literária afro-brasileira no 
sistema de educacional hoje.

na escuta do mundo

presente artigo visa relatar parte de uma experiência de ensino e a aprendi-

do mundo e da construção de uma identidade. Em concordância com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os temas transversais. A partir 
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mento do ensino fundamental, uma professora da sala de leitura e alunos 
do quinto ano de uma escola, que embora tenha como a segunda língua o 
ensino da Língua Alemã, ressalta a importância da Cultura Afra Brasileira e 

indígenas, europeias e asiáticas na nação brasileira. O projeto, portanto, teve 
como proposta despertar valores universais que, para tanto foi necessário 
unir elementos da Arte-Educação a diferentes estilos musicais e textos como 

O artigo é parte resultante de uma investigação sobre as práticas cul-
turais de leitura de um grupo intergeracional de mulheres negras, da Educa-
ção de Jovens e Adultos – EJA, de escolas públicas, de Salvador, levando 
em conta as condições socioeconômicas precárias em que essas estudantes 

cação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia. A meto-
dologia foi centrada em uma análise qualitativa. Trata-se de uma pesquisa 

de textos literários, com a intenção de evocar lembranças de vários períodos 
da vida de diferentes gerações de mulheres. Os resultados deste estudo evi-
denciam que, embora essas mulheres tenham participado de diversos pro-
cessos de exclusão, elas articularam táticas, de acordo com os princípios de 

de práticas culturais de leitura, bem como a compreensão das condições de 
vida em que estão inseridas as mulheres negras da EJA. A construção das 
ideias aqui discutidas tomou como ponto de partida considerações a respeito 
das representações sociais da leitura no Brasil, ao relacioná-las à formação 
do leitor, bem como aos resultados do estudo. Palavras-chaves: leitura; re-
presentações sociais; formação; estudantes da EJA.

com o texto literário com o potencial de suscitar um encontro entre o 
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da e sentida. Inserida no universo das artes, o ato de contar e de ouvir 
narrativas possibilita um envolvimento com a criação literária e com a 
imaginação, ampliando as possibilidades de exploração dos múltiplos 
sentidos manifestos e latentes na obra. Com base nesta premissa, a 

na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) teve 
como objetivo central levar os estudantes do Curso de Licenciatura em 

moção do texto literário e, consequentemente, a formação de sujeitos-
leitores. Este trabalho se propõe a compartilhar todo o percurso de 

tação da arte de narrar no processo de formação do professor que atua 
diretamente como mediador da leitura de alunos-leitores iniciantes e 

anos de idade. Dos títulos levantados, inferem-se elementos extraídos de 
contos de fadas e do gênero aventura-mistério. Castelos, rainhas, prince-

tados à sociedade brasileira da época poderiam instruir e educar meninas 
e moças das camadas médias em formação. Neste trabalho, com vistas a 

Literária, com especial ênfase nos paratextos das obras. Os resultados pre-
liminares alcançados indicam que nem sempre se leram os romances que 
são considerados boa literatura contemporaneamente e as formas de pro-

Biologia cortando violentamente o mito. Editando-o. Esse é um dos 
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caminhos possíveis para o encontro com a obra Ondina da instalação 

nessa escrita. Aposto no descaminho pela arte desse/nesse Atlas. 
Arte que pulsa outras potencias, sugere outras linhas. Criações. Re-

da realidade. Excesso que transborda, sugerindo criações. Conecto 
essa rede de idéias, sentimentos e olhares com o pensar pesquisa-
criação em divulgação científica. Reflito também sobre como a potên-

e podendo também nos jogar para outras rígidas determinações. A 

reções que se querem efetuar como resistentes/criativas depende de 

em nossas bocas.

A partir do entendimento dos currículos como criação cotidiana 
(Oliveira, 2004), transcendendo o que está formalmente escrito e com-

narrativas docentes acerca do currículo, na perspectiva de compreen-
der a forma pela qual as professoras ressignificam os conhecimentos 

suas redes de subjetividades e de sua prática cotidiana, originando 
conhecimentos curriculares cotidianos. Nesse movimento, pretende-

sas narrativas, considerando-os como expressão de conhecimentos 
desqualificados pela cultura dominante, para nesse processo ecolo-

escutadas as narrativas de cerca de 50 professoras, oriundas de vinte 
e dois estados brasileiros, a maioria atua no interior desses estados. 
A aposta presente neste trabalho é que ao considerarmos os saberes 
docentes constituídos no cotidiano escolar na formação docente e nos 
discursos educacionais, conferimos um novo status ao professor da 
educação básica: o de produtor de conhecimento, ao invés de mero 

2007). Palavras-chave: currículos praticados; narrativas; saberes do-
centes; cotidiano escolar
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na escuta do mundo

Carlos Henrique Silva de Castro

O presente texto intenciona apresentar aos professores interessados 
no uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) em 
sala de aula o projeto Portal do Professor Livre. O Portal, já em fase adian-
tada de implementação, contará com ferramentas interativas que auxiliarão 
o docente na criação de conteúdos para suas aulas bem como fornecerá 
acesso a uma variedade de aplicativos livres e gratuitos para uso didático 

cobrados a partir do momento que ganham certa notoriedade. Tal iniciati-
va se pauta na crença de que o compartilhamento, a colaboratividade e a 

o exercício da cidadania, sobretudo em se tratando de educadores que 

e os letramentos necessários à nossa sociedade. O referido portal é uma 

gogos, a partir das contribuições das disciplinas de Prática de Ensino e 

completude que o estágio pode representar na formação, numa dinâmica 

sua constituição e a possibilidade da discussão imbricada na sociedade 
contemporânea que apresenta, e a contribuição destas disciplinas para a 
orientação e formação do pedagogo. Discute o papel dessa área de acordo 

o processo de aulas de Prática de Ensino e de Estágio Supervisionado, 

decorrer desses processos.
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Graciliano Ramos integra o grupo de escritores nordestinos que se 

metalinguagem em suas obras, apresenta observações que não constituem 

da metalinguagem nos textos de Graciliano Ramos com os objetivos de evi-

damentamo-nos em estudos sobre as obras de Graciliano Ramos e em es-

narrativa popular e carta. Observamos que a metalinguagem é inserida nas 

verdades por meio da linguagem. Esperamos que este trabalho contribua 
para evidenciar que as obras de Graciliano Ramos exigem análises que não 

da segunda fase modernista. Palavras-chave: Graciliano Ramos; metalin-

Autor(es): Diego da Silva Vargas

Processos inferenciais em atividades escolares de leitura e o (re)co-

sino de leitura mediado por livros didáticos na escola brasileira. Se por um 
lado, pesquisas demonstram que naturalmente inferimos enquanto lemos, 
por outro apontam que os livros didáticos de língua portuguesa ignoram 
esses processos, apontando quase que exclusivamente para a linearidade 
do texto. Buscando entender os processos inferenciais desenvolvidos pelos 
alunos ao responderem as atividades de leitura apresentadas nos livros 
didáticos, partimos dos pressupostos da Psicolinguística e da Linguística 
Cognitiva para compreender a inferência como o resultado da articulação 

texto lido. Esse processo torna-se então único para cada leitor. Entretanto, 
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o livro didático, com foco no controle da interação estabelecida no espaço 
da sala de aula, ignora os processos inferenciais dos alunos que com ele 

de escolas públicas do 9º ano do ensino fundamental nos demonstra que 

Autor(es): Elisabete Cardieri, Bruna Contro de Godoy

desenvolvidas em um cursinho pré-vestibular comunitário oferecido como 
projeto de extensão da UNESP, no Instituto de Biociências de Botucatu, 
e destinado a atender alunos egressos da escola pública daquela região. 

colaboração voluntária de alunos graduandos dos cursos de Ciências Bio-

das graduandas voluntárias possibilitaram o reconhecimento de aspectos 
sutis da relação educativa, em especial, a importância da escuta atenta 
às dúvidas, impasses e incompreensões vivenciados pelos alunos em seu 

peito aos educandos em seu processo de construção do conhecimento, o 

contemple esses espaços de escuta que, fundados no diálogo, favorecem o 
reconhecimento de cada sujeito na relação educativa e o respeito às singu-
laridades. Palavras-chave: escuta – diálogo – prática educativa – formação 
de educadores

Autor(es): Fernanda Lira da Silva

Este artigo se apresenta como parte de uma dissertação de mes-

subjetividades inerentes à experiência audiovisual no público infantil, bem 
como sobre as linhas de fuga encontradas por esse público. Tal trabalho 
foi desenvolvido a partir do projeto de pesquisa intitulado Ação, Câmera, 

com crianças que frequentavam um projeto socioeducativo oferecido pelo 
município de Rio Claro/SP, entre os anos de 2009 e 2010, e a livre manipu-
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a ação. Nessa direção, a pesquisa é compreendida como experiência, na 
medida em que se procura focar no que surge e emerge no decorrer da 

ao tratar do poder disciplinar, e Jacques Rancière que apresenta relevantes 
considerações a respeito do professor e do aluno, e sobre a relação de 

Infância; Escola; Poder Disciplinar; Professor; Aluno.

na escuta do mundo

Autor(es): Ana Cláudia Romano Ribeiro

de alguns professores de teologia a respeito de um livro que, segundo seu 

cida, de Gabriel de Foigny, relato de viagem de Nicolas Sadeur à terra aus-
tral, habitada por hermafroditas perfeitamente racionais, publicada nesse 
mesmo ano. Começa aí o processo desse livro, que durará alguns meses. 

A terra austral conhecida não seria mais que uma “explicação do livro do 

cesso, portanto, sob pressão, creio que ela possa servir de chave de leitura. 

tre o homem e a divindade, entre vontade humana e vontade divina – um 

de Foigny, temos: o Gênesis apresenta uma cosmogonia que A terra austral 

bíblica com outras três cosmogonias presentes no livro de Foigny: a austral 
(deista), a pré-adamita e a atomista. Palavras-chave: utopia; atomismo; de-
ísmo; pré-adamita; cristianismo.
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Professora e professora-coordenadora em diálogo (re)memoram e 

pinas onde, como parceiras, descobrem a potência do coletivo como arti-

trabalho ético e responsivo, partindo da arquitetônica bakhtiniana, buscam 

a compor um futuro para a escola que vá além das práticas escolares des-

de ensino, comprometidas com a qualidade do trabalho que desenvolvem.

Autor(es): Ilmara Valois Bacelar Figueiredo Coutinho

No presente ensaio, discute-se a obra literária Beira de Rio, Cor-

escritor baiano Carlos Barbosa (2010), destacando-a como obra contem-

cia do protagonista, Gero; da presença de uma cosmovisão regional onde 
a narrativa está ambientada; da fusão entre as características do rio São 
Francisco e os dilemas existenciais vivenciados por Gero; da linguagem 

ao rio São Francisco papel fulcral para o desenrolar da narrativa. Nesse 

do na obra, está fortemente entranhado na consciência dos personagens, 

de regionalistas, mas discutir a relevância de uma escrita que desenha 
linhas no beco do sertão ribeirinho, às margens do Velho Chico, e se pro-

belo (CHIAPPINI, 1997). PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Regionalismo; 
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DOCENTE

Lima Ramos, Tiago Ribeiro

da rememoração de uma experiência vivida em um espaço de for-

refere ao conceito de texto literário e à legitimidade - ou não - da es-
crita (auto)biográfica habitar o espaço formativo docente. A pergunta 
que desencadeia a produção deste texto, em diálogo com autores 
como Benjamin, Freire, Santos e Bakhtin, nos ajuda a complexificar 

e concepções sobre conhecimento e a formação do outro. Nossa de-
fesa vai na direção de entender que a formação do outro implica uma 
ressignificação da formação de si com o outro e não sobre o outro. 

espaço formativo como um texto a ser lido, interpretado, escrito e 
reescrito. Palavras-chave: escrita docente; texto autobiográfico; for-
mação de professores.

Autor(es): Lucia Teresa Romanholli, Tiago Ribeiro

Este trabalho tem como objetivo engendrar uma discussão a res-
peito da ideia de fracasso escolar a partir de uma experiência vivida 

ção da criança pelo não aprender. Nesse movimento, tece um contra 

a sala de aula e sobre o modo como a escola têm com eles se rela-

da tão propalada pelo discurso hegemônico. Palavras-chave Cotidiano 
escolar; fracasso escolar; emancipação.
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Autor(es): Sonia Renata Rodrigues, Soraide Isabel Ferreira

Discurso de linha francesa - a leitura de textos publicitários veiculados 
em várias mídias. Esses textos constituem-se em uma amostra das va-
riadas manifestações linguístico-discursivas que permeiam a realidade 

leiros, o que se contrapõe aos objetivos educacionais vigentes de for-
mar cidadãos críticos e participativos, sendo que a participação social 

O que está em jogo são as estratégias de leitura e interpretação que 
podem ser usadas para analisar os mais variados textos. Acreditamos 
com isso, proporcionar a aplicação dos conceitos e fomentar novas 
atividades. Palavras-chave: ensino, leitura, discurso.

na escuta do mundo

2007 a 2011, junto a jovens militantes da cidade de Campinas, no 
campo da religião, da política, da educação e da arte, com o objetivo 

na literatura, na mídia e na política, quanto a criar outras possibili-

orais de vida narradas por jovens que militavam em diferentes grupos 
ou instituições, escolhi a vida de Cíntia, voluntária na ONG Taba: 
Espaço de Vivência e Convivência do Adolescente. A singularidade 
desta vida, como também a de outros jovens, está conectada à pro-

culturalmente constituídas, possibilitando a criação de novas formas 
de subjetivação nas quais se modificava a experiência que tinham 
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Autor(es): Daniela Amaral Silva Freitas

giu a partir da pesquisa de doutorado que venho desenvolvendo, apoia-

cem com os Estudos Culturais e com os estudos foucaultianos –, e que 
tem como objetivo investigar o currículo dos livros de literatura infantil 

do na busca por uma metodologia que auxiliasse tanto a responder as 
perguntas surgidas durante o desenvolvimento da tese, quanto levasse 

literatura infantil e juvenil. Entre as possibilidades de metodologia que 

O objetivo deste estudo é descrever e analisar o processo de 

pesquisador em uma comunidade investigativa. Adotamos como mo-
dalidade de pesquisa a metanálise qualitativa ou metassíntese, tendo 

por duas professoras. A metanálise tem como foco analítico o modo 

sua comunidade profissional. Por fim, foi elaborada uma síntese das 

a pesquisa sobre suas práticas, mediada pela interlocução com os 
membros dessa comunidade e por teorias relativas às respectivas 
questões de investigação, exerceu papel fundamental na compreen-

docente; comunidade investigativa; metanálise.
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Autor(es): Francis Roberta de Jesus

Ensino Fundamental I, ao longo do ano letivo de 2010. A pesquisadora 
atuou como professora polivalente da turma em questão. As vivências 

para a série/ano/idade(s), que foram abordados segundo uma perspec-
tiva transgressiva em relação à disciplinaridade impostas às práticas es-
colares de conhecimento e que se estendem às formas de ver, conceber 
e abordar atividades humanas do lado de dentro e do lado de fora, como 

bem como o mundo e suas possibilidades de constituições. Para tan-
to, os percursos seguidos foram negociados em momentos de proble-

mente – como as formas disciplinares do conhecimento, à lembrança 
das práticas acadêmicas – e de invenção de possibilidade de reinvenção 

Autor(es): Janaína Fernandes Possati

Esse trabalho analisa a existência de letramentos circulantes na 

drão, confrontando esse fato com o pensamento de que os letramentos 
que devem circular na esfera escolar – letramentos dominantes – abor-
dariam apenas a norma padrão da escrita. Tendo as práticas letradas 
como representativas das identidades dos sujeitos, considera-se que 

tantes da linguagem padrão, precisam estar presentes no ambiente 
escolar, pois é por meio deles que determinados sujeitos constroem 
sua identidade social, expressando opiniões e pensamentos. Preten-

na instituição escolar por não trabalharem com a variedade padrão 
do português brasileiro; são letramentos vernaculares que, de certa 
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Palavras-chave: letramentos dominantes; letramentos vernaculares; 
variedades linguísticas.

Autor(es): Pamela Aparecida Cassão, Laura Noemi Chaluh

Este trabalho surge a partir de uma atividade desenvolvida junto com 
alunos que participavam de um projeto educativo vinculado a uma escola 

no contra turno escolar. Aqui compartilhamos uma aula denominada “Onde 

material de criação. Suas obras são feitas ao ar livre, em ruas, praças e 

a atividade, discutimos a importância do reconhecimento da arte no pro-

registros da professora, imagens e depoimentos das crianças com o intuito 
de reconhecer o modo como as crianças se constituem enquanto leitoras e 
autoras e pensar como a escola pode possibilitar esse processo. Palavras 
chave: arte; autoria; leitura

na escuta do mundo

Autor(es): Eliana da Silva Felipe

Esta comunicação tem como objetivo analisar a relação entre políti-
ca de leitura e práticas efetivas que decorrem da tensão entre o desejo de 

nessas práticas quer do ponto de vista da sua produção/circulação quer do 
ponto de vista da sua apropriação. A constituição de acervos de leitura em 
escolas públicas de assentamento da Reforma Agrária é parte da política 

nuances distintas dessa política, com contornos relativos de pluralidade e 
resistência. Essas referências analíticas resultam de um trabalho de pes-
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no Estado do Pará, que em seu percurso envolveu três grandes etapas: 

e as formas de apropriação do acervo disponível por crianças de 10 a 14 

as quais foram perscrutadas com o aporte referencial de Chartier (1998; 
2001b) e Bourdieu (1994; 2001; 2004), entre outros. Palavras-chave: leitu-
ra, literatura, política, escola, assentamento.

Esse artigo tem como objetivo principal, analisar os diferentes olha-
res para outras formas de demarcar o tempo. Por meio de práticas discur-
sivas, buscamos apresentar modos de marcação de tempo na relação com 
os astros, a partir de comunidades que têm como procedimento, a observa-

aldeia Guarani na cidade de Ubatuba-SP, Cacique da aldeia Guarani na 
cidade de Paraty-RJ e com alguns agricultores de uma comunidade agrí-
cola na cidade de Serra Negra-SP. Tais saberes são transmitidos ás futuras 

brando o mesmo como um lugar de circulação de saberes, no qual saberes 
que perpassam o campo da Astronomia possam ser construídos de forma 

Práticas Agrícolas.

gens narrativas, assim como a diferentes modalidades de textos – de orais 
a escritos perpassando os imagéticos – propomos no corpo deste artigo um 

nas sociedades orais, cuja modalidade da língua antecede a escrita, nem 
por isso devendo ser considerada como uma etapa anterior em um proces-
so de evolução natural que culminou nesta última.Em tais sociedades, para 
além de inserir crianças no mundo da linguagem, as narrativas serviam e 
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ainda servem no processo de formação humana, transmissão de valores e 
estabelecimento de vínculos afetivos e sociais entre os membros de uma 
dada família ou comunidade Sem que sejam colocados como antagônicos, 
mas, ao contrário, que possam ser percebidos em suas possibilidades de 
complementação, o texto oral e o texto escrito precisam ser estudados e 
trabalhados em suas particularidades, de modo, inclusive a não permitir 
que um obscureça o outro, sobretudo em um contexto de mais legitimação 
de um sobre o outro. Ouvir e ler possuem marcas materiais muito distintas 
e, naturalmente, provocam de modos diferentes ouvintes e leitores, isto é 
algo que deve ser lembrado e aprofundado. Palavras-chaves: texto oral, 

Este trabalho conta os anos iniciais de formação de um professor de 

enfoca os Grupos de Estudos, modalidade de formação então existente, poste-
riormente denominados de Grupos de Formação. Escrito em primeira pessoa, 
é uma narrativa que se vale de rememorações e documentos pessoais priori-

mas em constante movimento por conta dessas vivências serem entendidas 
enquanto experiências. Apesar de comunicar uma experiência basicamente 

cartas, lembranças e indícios de leituras. Esta narração dialoga principalmente 

Dialogismo; Pesquisa Narrativa; Experiência; Formação de Professor.

te algumas ideias acerca do fenômeno da representação e tece conside-

mente, fundindo-se mais tarde no tipo de linguagem interna que constitui a 
maior parte do pensamento maduro. Ainda conforme os pressupostos des-
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de práticas culturais, percepção e linguagem. Isso deve ser considerado 

ve: leitura; visão de mundo; representação; pensamento e linguagem.

Este texto apresenta considerações sobre os sentidos de uma tese 

em Educação da Universidade Federal da Bahia. Trata-se de uma investi-
gação no campo da expressão oral, no âmbito da Educação Infantil, consi-

foram construídas a partir de concepções que tomam a língua e o sujeito da 

pela criança e sua leitura antes do ingresso em instituições escolares serão 
tomados como ponto de partida. Argumentamos a favor do espaço para as 
narrativas orais, onde se incluem os contos, as historias e as brincadeiras 

expressão oral; educação infantil.

na escuta do mundo

Autor(es): Heloana Cardoso

A escola tem papel fundamental no ensino e no desenvolvimento da lei-
tura. Apoiado nesse pressuposto, o objetivo deste artigo é apresentar alguns 
aspectos essenciais relativos ao ensino da leitura de poemas. Esses aspectos 
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foram levantados a partir de duas fontes principais: (i) o conteúdo comparado das 
respostas de um questionário aberto sobre a leitura de poemas em sala de aula 
aplicado a 15 professores; (ii) as discussões que emergiram no curso Teorias e 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante o primeiro semestre 
de 2011. Buscou-se reconstruir a experiência humana com os signos linguísticos 
desde o bebê até a idade escolar (séries iniciais e desenvolvimento da escrita) 
para mostrar como nesse momento do desenvolvimento a linguagem é descom-
promissada e natural, mas acaba sendo tolhida pela escola, que privilegia a lin-
guagem instrumento. As respostas e as discussões elencadas permitiram indicar 

A pesquisa de mestrado à qual este texto se vincula investiga estraté-

esse trabalho, principalmente no que se refere aos pressupostos que subja-

objeto central da pesquisa, o que nas últimas décadas tem sido questão de 
base de importantes teorias voltadas para a recepção da obra literária. Entre-
tanto, a implicação dessa perspectiva para a formação do leitor na escola, que 

vinculações ao currículo, ainda merece estudo no âmbito da escola brasilei-
ra de educação básica, em especial no ensino fundamental de primeiro ciclo. 
Consideramos de grande relevância os estudos que Zilberman (1982), Lajolo 

distinguir conceitos e noções que constituem a nosso ver passos essenciais 

ção (Jauss, 1979, Iser, 1999) até os estudos sobre o leitor empírico (Jouve, 

Palavras-chave: leitura; formação de leitores; literatura; sala de aula.

atividade curricular de ensino de português brasileiro como segunda língua, 
oferecida para indígenas e estrangeiros, desde outubro de 2008, na UFSCar 
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campus Sorocaba. A atividade encontra-se atualmente na sua quinta edição 
e trata-se de uma proposta que busca desenvolver uma experiência educa-

semestre de 2011. No texto são consideradas algumas questões relativas ao 
ensino de linguagem na universidade, sob a perspectiva da área de estudos 
sobre educação bilíngue, uma subárea da Linguística Aplicada. Na atividade 
curricular de ensino de língua temos buscado explorar as contribuições das 
ciências da linguagem para o desenvolvimento dos processos de inserção de 
diferentes grupos na universidade, da perspectiva dos estudos sobre educa-

de educação bilíngue, os modelos e os programas, os contextos de minorias 
linguísticas no Brasil, as questões de política linguística, invisibilidade e elitis-
mo, direitos humanos, etc.

Com o advento do termo letramento as atividades de ler e escrever 
têm sido assunto bastante discutido no contexto acadêmico educacional e 
o caráter político do ato de ler vem aos poucos sendo melhor percebido. 
Ainda que as disciplinas a quem mais competem a formação de leitores se-

que estas ainda não alcançaram. Partindo desse pressuposto, o presente 
artigo emerge de uma das conhecidas problemáticas do processo de for-

é tomado como mero espectador do processo de aquisição da lectoescrita. 

técnica; emancipação.

Focando-se na formação estética do sujeito leitor, o presente tra-
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min e Theodor Adorno no que competem à arte e sua reprodutibilidade 

cultura aos textos trabalhados correntemente no ensino de literatura, 
bem como aqueles lidos fora do contexto escolar, questionando a fun-
ção social dos textos que, segundo Adorno, sofreram com as conse-

à subjetividade do leitor e não contribui para sua formação estética, 
entendido seu caráter invasivo, autoritário e tecnicamente preestabe-
lecido, prenhe de clichês e detentor de uma leitura em seu sentido 
único. Concluindo que, se a promessa de uma formação de leitores 

tampouco se dará pela sua reprodução descompromissada em série, 
de fácil assimilação e reprodução. Palavras-chave: leitura; Indústria 
Cultural; literatura.

O presente trabalho pretende investigar as obras de Sylvia Orthof 

(1994) e O livro que ninguém vai ler (1997). A análise partirá das prota-
gonistas, também narradoras em primeira pessoa, em torno das quais 

to com os pais, a relação com a escola e os amigos, a descoberta do 
corpo e do sexo oposto. No entanto, ao contrário do que o título deste 
trabalho pode supor ou do que as capas e orelhas dos livros em ques-
tão aparentemente informam, as personagens de Sylvia Orthof não se 
coadunam completamente com o que se espera desse tipo de narrativa 

de destaque nas principais livrarias das grandes cidades do país. Em 
meio à obediência às convenções do gênero, se insinuam aqui e ali 
nestas narrativas elementos estruturais e temáticos que, impulsionados 
pelo humor, desconstroem a imagem estereotipada da adolescente que 
é habitualmente propalada pela literatura comercial e pelos meios de 
comunicação de massa em geral. Palavras-chave: Literatura de massa; 
literatura juvenil; público feminino.
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na escuta do mundo

Autor(es): Renata Lima Aspis

O presente artigo quer pensar a possibilidade de um determinado 

forma de resistência. Resistência ao controle que sofremos nas chama-
das sociedades de soberania-disciplina-controle, nanotecnologicamente 

necessidade de criação de saídas. Trata-se de um determinado ensino de 

sibilidade de resistência como re-existência na criação de novos mundos. 

transforme as subjetividades porque faça mudar o jeito de sentir não sen-
do mais suportável aquilo que suportavam, acontecimento que opera uma 

movimentos criativos de novas formas de pensar, de perceber e de sentir, e 

E ESCUTA DO MUNDO: ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA 

metodologia dialética apresentada por Frigotto, tendo o estudo de caso 
como método de análise. Para o trabalho de campo, foi selecionada uma 
escola em comunidade carente no município de Duque de Caxias, Rio de 

observação e pesquisas em registros. A análise dos dados foi a de Bar-
din (análise de conteúdo). Em síntese, compreendemos que o Programa 
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qualidade nas escolas públicas brasileiras. Destacamos, ainda, a impor-

nos da ampliação do tempo escolar, para que o aluno adquira, de forma 
lúdica, habilidades e atitudes necessárias para sua participação ativa 

docentes de leitura e de escrita, atividade que não somente capacita os 
discentes a lograrem aprovação, não apenas retroalimentam o educa-
dor, que passa a melhorar sua prática, mas também fomentam a forma-

a um futuro melhor.

O texto promove uma discussão sobre o conceito de letramen-
to acadêmico a partir da experiência da escrita/leitura de memoriais 
da formação de estudantes/professores no curso de Pedagogia do 
Programa da Plataforma Freire na Universidade do Estado da Bahia/
UNEB. Para isto, tem como referências autores como Street (2010, 

(1998, 2002), dentre outros. As discussões feitas por esses autores 
serviram de pré-textos para analisar as percepções e práticas de lei-
tura e escrita de estudantes/professores em processo de formação no 
curso de Pedagogia da Plataforma Freire. O trabalho com o grupo de 
42 estudantes/professores foi desenvolvido de abril de 2010 a abril de 
2011. As atividades de leitura/escrita desenvolvidas evidenciaram as 

colos de leitura e escrita acadêmica. O que destacamos neste texto, 

acadêmico; Leitura; Escrita; Formação de professores.

O estudar entre o aprender e o ensinar. O agenciamento de encon-
tros notáveis, o choque com desconhecido, a experiência de viver o invi-
vível. O ato solitário de quem aprende e o ato solidário de quem ensina. 
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rodeia, perde o pé, perde-se na imaginação e na fabulação de mundos dos 

praticado com um pouco de obstinação: aquele permite separar-se de si 
mesmo, o descaminho daquele que conhece. Um saber não é para osten-
tar, é para dar. Estudar não é para dentro, é para fora. Aprender é gratuito.

de Lima Constantino, Eva Testa Teles

norias, excluindo-as e prejudicando-as em seu desenvolvimento, como o 
preconceito racial e de gênero, por exemplo, que limitam as possibilidades 
de acesso a negros e mulheres a alguns setores sociais. A perspectiva dia-

mediada pela linguagem e está ancorada nos conceitos de dialogicidade de 
Freire e na ação comunicativa de Habermas. Nesse processo as pessoas 

teúdos vistos a partir de suas vidas, portanto, quanto maior a diversidade 
presente no grupo, maiores e mais ricas serão as interações e as trocas. 
Com essa prática tem-se notado que as crianças percebem as situações de 

doras de tais desigualdades.

A leitura nos cursos de graduação vem se tornando um desafio 
para professores e estudantes universitários. A estratégia de solicitar 
a leitura prévia de textos para as aulas parece ter se tornado a prin-
cipal metodologia de trabalho no Ensino Superior. Uma breve análise 
dos planos das disciplinas entregues por professores de diferentes 
cursos pode referendar essa afirmação. No entanto, essa metodolo-
gia não parece estar atingindo o objetivo a que se propõe, que é o de 
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te desta situação, esta pesquisa buscou investigar com os estudantes 
os seus motivos para ler (ou deixar de ler) os textos solicitados pelos 
professores e as sugestões que oferecem como forma de modificar 
essa situação. A partir da análise dos questionários semiestruturados, 
é possível afirmar que estes alunos, em sua maioria, não leem os tex-

trabalho e pelo acúmulo de textos exigidos a cada semana de aulas. 

dades avaliativas decorrentes destas leituras, conhecer o assunto a 
ser debatido em aula e possuir interesse pela temática. Suas suges-
tões estão direcionadas, principalmente, para a solicitação de leitura 
de textos curtos, atrativos e de fácil compreensão. Neste sentido, 
percebe-se que as indicações fornecidas pelos estudantes apontam 

professores, o que parece não estar ocorrendo.

na escuta do mundo

Autor(es): Ana Carolina Siqueira Veloso

Este artigo tem como objetivo fomentar o debate em torno das 
práticas de leitura das crianças e dos jovens e o controle de temas que 
devem ou não, ser abordados por esses indivíduos. Se entendermos a 
leitura como prática social e cultural e a palavra como detentora de poder 

(2007), não é pertinente permitir que a leitura de alguns temas sejam 
censurados. Tal como os estudiosos citados anteriormente, lembramos 
que a vida humana não é composta somente por momentos de alegria e 

capacidade do homem de renovação. A cada indivíduo que nasce, nova 

mos reconhecer o poder de nossas subjetividades e compreender que 
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Roseli Aparecida Fontana Cação

A sociedade contemporânea vem sendo impactada por muitas 

através de seus signos, representados por suas diferentes formas 
de linguagem, estão alterando o formato social e o desenvolvimento 
cultural como um todo. Partindo-se do pressuposto de que a mu-
dança individual tem origem na configuração social e na cultura, 

diáticas estão alterando a formação cultural dos indivíduos. Dentro 
deste contexto social de transformações este trabalho se propõe a 
discutir um cenário que está sendo muito impactado: a educação e 
principalmente a relação professor-aluno. As novas formas virtuais 
de comunicação e também o uso de diferentes estratégias burocrá-
ticas, que promovem a redução do contato presencial na relação 

cursivos e argumentativos, de qualidade, na formação cultural do 
aluno. A perda da apropriação do discurso pelos professores e alu-
nos reflete consequentemente na impossibilidade de uma formação 
cultural autônoma e democrática no ensino.

Este texto parte da concepção de linguagem como atividade 

se reconhece como tal, e compreende o mundo no qual se insere; 
é uma atividade interativa que se dá no jogo complexo das subje-
tividades dos interlocutores de poder que se estabelecem no pro-
cesso da interação verbal, sobretudo na conversação face-a-face. A 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) é o espaço selecionado para 
a nossa reflexão, considerando que nele encontram-se sujeitos so-

na vida cotidiana desses sujeitos. essa situação de silenciamento é 

mos uso de excertos de dois textos literários, de Clarice Lispector e 
de lygia Fagundes Telles, no sentido de identificar e analisar recor-
tes conversacionais entre personagens cujos perfis de identidade 
são semelhantes aos estudantes da EJA. Observamos na análise 
discursiva dos textos dois posicionamentos antagônicos nos quais 
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sobre o eu social na interlocução assimétrica com os outros. A partir 

necessária uma pedagogia da oralidade que possa contribuir para 
o empoderamento dos educandos. Palavras-chave: Oralidade na 
EJA; Empoderamento;Interação verbal

e Formação de Professores: entrelaçando práticas e saberes no diálogo 

diálogo Universidade – Escola básica. A comunicação tem como base 

de (auto)formação para professores e professoras, na medida em que 

parceria Universidade-Escola Básica na promoção de uma circularidade 
de conhecimentos, inspiradora de novas práticas e questões na e para 
a formação docente, tanto inicial, quanto continuada.

Inspirada na perspectiva da investigação-ação, a presente comuni-

jetivo central contribuir para o fortalecimento de práticas de leitura e escrita 
na escola, bem como contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente 
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tica. Buscando favorecer o processo de (auto) formação, propomos espa-

dantes do curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores 
e professoras que já atuam na rede pública. Temos como interlocutores 

nos instigar a reconhecer o outro que nos habita, nos convida a construir 

do a pesquisa como espaço de (auto)formação.

Autor(es): Paula Cristina Ribeiro de Alvarenga

O Programa SEI – Setor de Educação Inclusiva, pertence à Secreta-

cionar um setor responsável pela educação especial, dotada de recursos 

processo de construção da Educação Inclusiva. E assim aprimorou-se com 
a necessidade de Implementar a Educação Inclusiva, numa perspectiva de 

sos de acessibilidade e estratégias que promovam a plena participação na 

Em consonância com os princípios da educação inclusiva, compreendemos 

de apoio que a envolve, assim sendo, o atendimento aos gestores, profes-
sores, funcionários, estagiários e familiares; e ainda a interface com os pro-

suas especialidades.Como principal atuação do SEI (Setor de Educação 
Inclusiva), está a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação 

ção das tecnologias assistivas, a apresentação dos recursos adaptativos e 
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na escuta do mundo

Autor(es): Josciene de Jesus Lima

dos(as) professores(as) e suas implicações na construção das identidades 

bojo das transformações políticas, econômicas, sociais e culturais ocorri-
das no Brasil, o Estado tem procurado manobrar a(s) identidade(s) dos(as) 
professores(as) através do discurso, estabelecendo uma forma de contro-

de que a(s) identidade(s) do(a) professor(a) encontra(m)-se deslocada(s) 
ou descentrada(s), sendo que estas são resultantes das relações sociais, 

tituídos nas relações de poder-saber, as quais segundo Foucault (1984), 

docente; identidade; poder- saber; política.

Neste artigo, analisam-se as técnicas argumentativas presentes na 

repentistas e compositores Zé Vicente da Paraíba, Passarinho do Norte e 
do escritor e compositor Bráulio Tavares. Cantada por Zé Ramalho, Alceu 
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repentistas, e entrou em circulação nacional. Visto que a música cons-

de referência e, com isso, propor modelos coletivos de representações e 
comportamento – e que, no Brasil, o uso de entorpecentes é proibido por 

o uso da maconha como uma prática natural e criação divina. Para tanto, 

Autor(es): Luciana Bandeira Barcelos

escrita desenvolvidas no Clube da Leitura, em um Centro de Estudos de 
Jovens e Adultos (CEJA), unidade escolar da rede estadual do Rio de Ja-
neiro, que oferece ensino fundamental e médio em regime semipresencial, 
na modalidade educação de jovens e adultos (EJA). O CEJA, diante de 
mudanças na concepção de EJA e de questionamentos que surgem no 
interior do campo, empreende uma tentativa de superação de práticas his-

de pesquisa de minha dissertação de mestrado, que busca analisar se esse 

espaço. Considerando-se que a metodologia do CEJA baseia-se no estudo 
individual, em que a capacidade de leitura/escrita ocupa papel principal, 

escuta do mundo, destacamos o trabalho desenvolvido pelo Clube da Lei-
tura, um espaço de leitura e discussão coletiva, em que se busca a forma-

em função do escrito, torna-se necessário possibilitar a jovens e adultos, 

expressando-se com autonomia como produtores de cultura. Palavras cha-
ve: educação de jovens e adultos; Centros de Estudos de Jovens e Adultos; 
práticas de leitura/escrita.

Autor(es): Simone Reis

O profuso mundo da leitura abre espaço para várias formas de ler. 

à leitura de ideologias, questões que nos ajudam a distinguir diversas vi-
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te comunicação apresenta o projeto de pesquisa Pensamento Crítico para 
Ação Transformadora. Atualmente em curso, seu contexto de coleta de da-
dos é naturalístico – disciplina Leitura em Língua Inglesa, da segunda série 
da graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina. Enquanto 
busca, por um lado, oferecer amplo leque de visões de leitura, concepções 
de linguagem e texto, por outro, a disciplina incentiva que a leitura seja 
instrumento para consciência crítica tão necessária à ação transformado-
ra sobre situações de desigualdade, discriminação e exclusão. Por meio 
do projeto de pesquisa, procura-se mapear o desenvolvimento dos licen-
ciandos em língua inglesa enquanto professores e leitores nesta língua, 
adotando-se modelo longitudinal de coleta de dados, por meio de instru-

pensamento e discurso, o projeto, situado no campo do Letramento crítico, 
adota epistemologia construcionista social e ontologia subjetivista, crítica e 

ca, educativa e catalítica. Palavras-chave: Letramento crítico; leitura crítica; 
língua inglesa; formação inicial.

Autor(es): Valéria Barbosa Ferreira Silveira

dados apreciados (vinte e uma entrevistas com ex-seringueiros com mais 

diram nos espaços rurais do estado) e discutidos na dissertação, foi predo-
minante, entre os entrevistados, a presença das mulheres nas práticas de 

coeso. Os dados indicam que, à contramão das condições sociais que lhe 

os dados, a apresentação centrar-se-á nas imagens de leitura veiculados 
pelos textos lidos por estas mulheres e a forma pela qual estas mesmas 
imagens foram absorvidas por estas leitoras. Palavras-chave: leitura; ima-
gem; sociabilidade
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Autor(es): Vanessa Cristina Scaringi

tros com uma jovem dançarina de striptease de 21 anos de idade. Em 

gar comum. Nesta perspectiva, pode-se pensar o referido trabalho como 
espaço de experiências, de modos de afetação e produção de sentidos 
nos/pelos sujeitos em um cenário onde as danças da vida e do imaginá-

balho com o striptease, mas busca aliar-se à dançarina com o intuito de 
apontar variações e relações construídas no caminho que se traça para 

obra de arte, duvidando do que está posto, construindo o caminho ao 

chave: Dança; Imaginário; Erotismo; Produção de subjetividade; Poder.

Autor(es): Ana Arlinda de Oliveira

Grosso com relação a sua vida, sua inserção na cultura letrada e sua 

formação e desenvolvimento do letramento destas leitoras, que acon-

sas, dada a especificidade de seu enclausuramento, lugar de confli-
tos e interações. Com sustentação na pesquisa qualitativa, observei 
o ambiente prisional com duas salas-celas de aula, ouvindo por meio 

prometidas socialmente com a lei. No diálogo, que se estabeleceu 
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na escola e na prisão. Para aprofundar o conhecimento sobre quem 
eram essas mulheres tive acesso aos processos penais, cujos dados 
enriqueceram esta pesquisa. O encontro com mulheres privadas de 

Constatei que a leitura religiosa, no ambiente prisional, toma qua-
se todo o tempo dessas leitoras, seja durante o dia ou mesmo na 
madruga, de modo que há pouco espaço para leitura literária ou de 
conhecimento científico, fator que compromete o desenvolvimento do 
letramento. Palavras-chaves: Leitura e Letramento; Prisão feminina

Autor(es): Clediluce Santana

damento, desenvolvida em uma classe hospitalar de um Hospital In-
fantil, com quatro professoras que trabalharam a leitura com crianças 

em que as relações com o texto superam a mera decifração de si-
nais gráficos. Nossa pesquisa buscou analisar como as práticas de 

fundamentaram essas práticas, como liam e que suporte de leitura 

neste estudo é a leitura como uma atividade interativa, complexa de 
produção de sentidos. Para desenvolvimento da pesquisa, optamos 

coleta de dados a observação participante na enfermaria e na sala de 
atividade em que aconteceram os eventos de leitura, registros em di-

com os sujeitos envolvidos na pesquisa: as professoras, crianças e 

diversidade de gêneros discursivo. Neste artigo procuramos mostrar 
que os gêneros fábula, conto, lenda e o texto informativo se desta-
caram nas práticas de leitura, e que foi possível através do trabalho 
com esses gêneros analisar como esses sujeitos leem no hospital 

DE LEITURA; CLASSE HOSPITALAR; GÊNEROS DISCURSIVO
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que fosse reconhecida. Com as pesquisas lideradas por Vygotsky, Luria, 
Ferreiro e os estudos sobre letramento, foi possível recuperar a gênese 

se como mais uma iniciativa para subsidiar a articulação entre ensino e 

tas de um menino de quatro anos. Somos obrigados a recuperar a dimen-

as consequências dos processos de letramento na relação entre a quali-
dade das experiências pessoais e as condições de vida; e entendemos o 
ensino como uma oportunidade de ampliar os recursos linguísticos com 
estratégias que respeitem os processos de cognição e de produção da lín-
gua. Nessa perspectiva, importa repensar a educação, mas também inves-
tir na distribuição dos bens culturais e na melhoria das condições de vida. 

Autor(es): Simone Ribeiro Barros André

A partir das narrativas de seus processos formativos, coletadas por meio de 
entrevistas, analisamos os diversos saberes que atravessam esta prática nos 
dias de hoje no Rio de Janeiro. O que se pretende nesta pesquisa, ainda em 

social, cultural e educativa centrando a atenção nos saberes, ações e proces-

por outros contadores que atuam em diversos espaços tais como escolas, bi-
bliotecas, centros culturais no Estado do Rio de Janeiro. Nesta comunicação 

(1994) Larrosa, que tem nos orientado nesse diálogo. Palavras-chave: narrati-
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Autor(es): Vanessa Franças Simas

Este texto discorre sobre como eu, na posição de professora inician-
te de um segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública – ao 
narrar minhas práticas e atentar-me para manter um olhar e uma escuta sen-
síveis – vou me enxergando nos meus outros, como esses me constituem 

acontecimentos da sala de aula. Compartilhei essas narrativas com um gru-

dessas narrativas, as interlocuções possíveis e o olhar e a escuta atentos 
para aquilo que ocorria na minha sala de aula possibilitou com que notasse 

e as respostas do outro vêm me constituir e, mais, como as interlocuções es-
tabelecidas proporcionam-me um excedente de visão e me provocam ques-

Autor(es): Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda

O objetivo do presente trabalho é a exposição de um percurso 
de formação de professores de Língua Portuguesa, ancorado entre a 
escola pública e a universidade, construído a partir da orquestração 

do: crianças e jovens alunos que estudam Língua Portuguesa, licen-
ciandos na construção de saberes docentes, supervisoras retomando 

transformar. Evocamos Bakhtin (1995) e suas belas metáforas sobre a 

refrata em nosso discurso. Palavras-chave: língua portuguesa; forma-
ção docente; PIBID.
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na escuta do mundo

Autor(es): Ana Paula Camelo

O convite a múltiplas conversas em torno da ideia “O mundo grita. 

a compartilhar pensamentos e apostas que nasceram do encontro entre 

descrever essa experiência, interessa-nos, neste texto, movimentar e mul-

que nos levaram a questionar e tensionar certas pré-concepções e práticas 

que lança convites a entrar e sair dele, que permite e incita passear por 

se embaralham em diferentes linguagens e materialidades e movimentam 
ideais, sons, cenas, sensações. Uma aposta compartilhada entre o evento 

dão sentido às coisas e ao mundo. Convite a pensar os sons enquanto 

(ANDRADE; DIAS, 2009, p. 5). Palavras-chave: fragmentos sonoros; expe-
rimentação; comunicação; escutas

Baseado na noção de contemporaneidade de Giorgio Agamben, 

cepções de leitura e na mudança comportamental dos leitores causada 
pelos novos suportes de leitura, o artigo argumenta que o leitor dos dias 

mente da leitura contínua de hipertextos presentes na Internet. Dessa 
forma, livros com muitas páginas que exijam uma maior concentração e 

contemporâneo estará em questão, tendendo muito mais a ser também 
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impaciente, com suas mais marcantes e preocupantes características: a 

bastante presente nas discussões sobre a formação do leitor na contem-

a prática docente. Parte-se das proposições de Hans Robert Jauss, Ro-

de textos, atividades e planos de aula de professores de uma escola pú-

em pesquisa de mestrado. Os resultados demonstram o reconhecimento 

da literatura, revelando a necessidade de se discutir formas de apoiar o 

literatura; mediação docente

A questão da violência é um tema já antigo e sua veiculação pelos 

cem de precisão para uma análise mais devida, pois envolvem variáveis 

nário das pessoas. Diante disso este texto tem por objetivo analisar o que 
a literatura tem apontado sobre violência e violência na escola. Para tanto 

conceitos em geral associados a ela como agressividade, crime e contra-
venção. Em seguida é tratada a questão da violência no âmbito escolar, 
onde irá se discutir a diferença entre a violência na escola, à escola e da 
escola. Posteriormente examinaremos alguns estudos que tratam da vio-

presente na escola, diferenciando o aluno que agride e o aluno agredido.
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Salles

Este artigo discute o diálogo como objeto de estudo e ferramenta de 

endendo suas relações conceituais com democracia e educação e possí-

cenário o momento em que a escola pública brasileira, como dispositivo 
social, ensaia atuar democraticamente, investigou-se a proposta de ensino 

nais, proposta curricular para o ensino fundamental municipal - e como ele 
pode ser vivenciado no ambiente escolar em situações de enfrentamento 

que incidem na escola. Buscou-se compreender o que se quer enfrentar 
e/ou evitar e o que se pode ensinar a partir da inter-relação destes temas: 

cação básica sejam incorporados aos relacionados à modalidade oral da 

cia; Currículo

Autor(es): Vilson Sebastião Ferreira

que me atravessaram e ainda me atravessam em meio aos embates inter-
culturais em que me vi envolvido enquanto professor de língua materna na 

indiferente às tensas relações entre culturas e linguagens, entre diferentes 

cotidiano escolar. Nesse sentido, o presente trabalho se inscreve no lastro 
das narrativas docentes, pois à medida que os professores se tornam nar-

possibilidade da experiência, na acepção benjaminiana, ser comunicada, 
podendo vir a tornar-se um bem coletivo, ainda que pessoal, subjetivo e 
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na escuta do mundo

Autor(es): Andréia T. Couto

Este artigo trata do universo estudantil do curso de jornalismo e sua 

forte no Brasil. O afastamento do Estado, deixando de cumprir seu papel 

realidade global neoliberal. Há, nesse momento, uma enorme necessidade 
de se discutir os rumos da educação de ensino universitário. Neste tra-
balho, são feitas algumas considerações a respeito da falta de leitura por 
parte dos alunos do curso de jornalismo, e quais as conseqüências para as 

e cidadania e políticas públicas para o setor de comunicação. Neste tra-
balho são analisadas as perspectivas dos futuros jornalistas diante de sua 
formação acadêmica e relação com a leitur. Palavras-chave: Jornalismo; 
Formação universitária; Leitura; Políticas Públicas Cidadania

que já existe, mas sim, criam o objeto – o Ser Surdo – na medida em que 
o descrevem. Os dados em análise são as narrativas, em entrevistas, os 

doutores surdos que compõe a liderança surda e que nos interessa por acio-

análise transitam pelos mundos dos movimentos sociais e da formação aca-
dêmica, além disso, participam da investigação e da pesquisa sobre a pro-

ximação da ideia de inversão do estigma e da delimitação de uma determi-
nada identidade básica, aproveitamos o referencial de Fredrik Barth (1998); 
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para entender a busca por um essencialismo estratégico pela liderança surda 
empregamos Vale de Almeida (2009). Baseamo-nos também na idéia Bakhti-

sociais por meio das palavras. Concluímos nesta investigação que a essen-

repensar a sociabilidade e uma educação diferenciada.

com o mundo de pessoas ouvintes. O grupo majoritário ouvinte, que se 

e da sociabilidade (Simmel, 1950) como veio central a esta. Selecionamos 
piadas surdas reconhecidas pela comunidade surda e que circulam entre 
os pares surdos-surdos e surdos-ouvintes como nosso material de análise. 
Empregamos a perspectiva dramatúrgica de Goffman (1985, 1981, 2011) 
para discussão sobre o ritual de interação e os modos de regulação por 
meio da piada, pois no movimento de intercâmbios em um sistema social 
complexo e de circunstâncias variadas é que se dão as jogadas para sal-
vamento de fachada, de acordo com o conceito defendido por Goffman, e 
que se encaixa perfeitamente nas situações analisadas. Concluímos que 
a performance surda, o poder de provocar e a habilidade de conquistar o 
opositor ouvinte para que possa aderir aos conteúdos, assim como aos 
temas e aos artefatos culturais importantes à comunidade surda, pode abrir 
frentes de relação e de aceitação social para os surdos e uma alternativa a 

Autor(es): Selma Costa Pena

A presente pesquisa analisa a experiência de leitura de pro-
fessores de diferentes disciplinas escolares, tendo em vista as prá-
ticas e as táticas desenvolvidas pelos sujeitos frente ao processo 

instrumentos para a construção de dados, entrevistas narrativas in-
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ricas citam-se estudos referentes às narrativas (auto) biográficas 

mos conhecer o sujeito por meio de suas narrativas pessoais, pre-

resultado do trabalho com narrativas tenha sido o de colocar os 

ensino e perceber que o mesmo material escrito, encenado ou lido 
na escola não tem significado coincidente para as diferentes pesso-
as que dele se apropriam. Esse motivo aponta para a possibilidade 

mente na descrição dos materiais lidos no decorrer de suas vidas, 
mas, principalmente, nos indicadores dos seus diferentes modos de 

Narrativa; Escola.

gica impactam de modo ímpar as bases estruturais das relações 
sociais e da categoria trabalho no mundo contemporâneo, determi-
nando novas configurações à educação, às políticas públicas, à es-
cola e ao trabalho docente. Nesse movimento de reconfiguração, a 
presença das tecnologias da informação e da comunicação tem sido 

trabalho objetiva analisar os deslocamentos de sentido que marcam 

balho no contexto do capitalismo monopolista e das determinações 
e antagonismos classistas. Para efetivar esse estudo, foram reali-

Antunes (2000) e Barreto (2004). Nessa perspectiva, as análises do 
material empírico revelaram que não é o caso de negar ou de pres-

e da comunicação de serem potencialmente transformadoras dos 
processos escolares. Por fim, convém questionar que tipo de edu-
cação e de estrutura societal se quer construir, afinal o que está em 
pauta é o embate entre a proposta da educação como mercadoria e 
a sua defesa exequível como prerrogativa social e como possibilida-

educação; trabalho docente.
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Na sociedade brasileira atual, os noticiários da imprensa escrita e televi-
siva divulgam diariamente matérias sobre atos violentos, reforçando a ideia de 
que a violência está de tal modo arraigada na cotidianidade das pessoas, que há 

políticas públicas de nosso país. Como na escola ressoam as expressões de vio-
lência que ocorrem em diferentes cenários sociais, essa pesquisa procurou ana-
lisar o modo como as crianças representam a violência na escola, bem como o 
impacto da experiência de violência nas relações que se instauram entre adulto/
criança e criança/criança na instituição escolar. Para efetivar esse estudo, foram 

blica de ensino fundamental situada no município de Campinas. As análises do 

evidenciaram fundamentalmente dois aspectos: um deles refere-se ao fato de 

que a violência, por ser um fenômeno que pertence à cultura, deixa marcas na 

Palavras-chave: violência; educação; escola; criança; linguagem.

Autor(es): Joelma Reis Correia

Este Artigo tem por objetivo analisar a concepção de linguagem 

demonstram o ensino do ato de ler. Para a efetivação do objetivo 

com duas professoras do 2º ano do Ensino Fundamental de uma es-

observação participante. Além disso, me orientei pela análise micro-
genética com o objetivo de centrar o olhar para o aspecto particular 

leitura, Josette Jolibert (1994), Élie Bajard (2007), dentre outros, fo-
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ram considerados nucleares para apreender o significado atribuído 
pelos sujeitos ao ensino do ato de ler. As conclusões revelam que 
a concepção de linguagem do professor influi no direcionamento da 
sua prática, determinando o modo de ensinar a ler.

O BENTO, O BENTO E O BENTO

nos quais o público juvenil tem atendida uma demanda recorrente: a 
acessibilidade, através de textos atraentes e divertidos, ao texto clássi-

por sujeitos díspares da nossa sociedade: um pitboy, no primeiro caso, 
um estudante aplicado, no segundo. Em comum com a personagem 
original machadiana, eles têm o fato de, além de serem superprote-
gidos pela família, constituírem indivíduos autocentrados, corroídos 
pelo ciúme e movidos a preconceito de gênero. Este trabalho pretende 
analisar os Bentinhos de Jaf e Scliar, através da observação de suas 
relações familiares, sentimentais, sociais e políticas. Desse modo, a 
acessibilidade aos livros clássicos pelos jovens do mundo atual é o 
ponto central de interesse do estudo aqui apresentado.

A sociedade tem sofrido inúmeras transformações e, consequentemen-
te, essas mudanças interferem no conhecimento do homem sobre si e suas 
relações com o mundo. No início da Era Cristã, por exemplo, Aristarco de San-
tos, já compreendera que a Terra é redonda e ensinava, em Alexandria, sobre 

séculos, Nicolau Copérnico, apoiado em cálculos matemáticos, difunde essa 
teoria heliocentrista, rompendo com os ensinamentos religiosos e a concep-
ção geocentrista da época, cujos fundamentos asseguravam que a Terra era 
o centro do sistema solar e os demais astros orbitavam ao seu redor. Diante 
disso, observa-se que a percepção sobre o universo pode ser desconstruída, 

assemelha-se a uma rede constituída por relações interconectivas, resultando 
em novas práxis. Assim, torna-se urgente um estudo que aborde os processos 
de leitura, e, consequentemente, a formação do leitor contemporâneo em trân-
sito entre as mídias e as interfaces criadas pela cibercultura. Desse modo, esta 
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a existência de estruturas hipertextuais, semelhante a um labirinto, ofertando 
múltiplas possibilidades de caminhos a serem percorridos, os quais aspiram 

ência de linguagens plurais.

Tomando a metáfora da janela como um convite ao olhar, apre-

processo de desconstrução e reconstrução de concepções sobre his-

Timor-Leste, apresentamos o projeto de produção de livros no âmbito 

ção. O projeto forneceu subsídios para que os professores pudessem 

das salas de aula. Com isso puderam reafirmar e reconstruir um pou-

so, percebendo-o como uma práxis vivida, uma janela aberta na es-
perança de que os professores de Timor-Leste abram novas janelas, 

Autor(es): Rafael Caetano do Nascimento

Adultos (EJA) foi quando passei a integrar o Projeto de Educação 
de Jovens e Adultos (PEJA): práticas e desafios, da UNESP – Rio 
Claro. Neste projeto pude vivenciar uma educação onde os sujeitos 

impressões e, assim, aprender. O projeto, então, me aparecia como 
um espaço interessante para o desenvolvimento de uma atividade de 
leitura coletiva; mas explorar a leitura no ambiente escolar também 
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projeto e de minha pesquisa, entrei em contato com a Escola Estadu-
al Celeste Calil. Foi quando conheci, também, uma atividade cultural 

ma série da EJA dessa escola, aceitou desenvolver a Tertúlia Literá-
ria através da leitura do livro Poemas Completos de Alberto Caeiro. 
A tertúlia permite o espaço para que as pessoas possam expressar 
suas ideias, percepções e pulsações. Os registros para a pesquisa 
foram gerados a partir de uma câmera filmadora e da transcrição dos 
acontecimentos dos encontros. Desse movimento nasceu a pesquisa 
intitulada A construção dos (des)caminhos nas relações ser humano 
– sociedade despertadas a partir das leituras de Alberto Caeiro em 
uma sala de EJA, da qual trago algumas ressonâncias para o presen-
te trabalho.

com a qual as crianças pequenas interagem entre si, bem como tais 
interações socioafetivas configuram papel importante no desenvol-
vimento infantil. Para isso, apresentar-se-ão os resultados de uma 

do de São Paulo. Na pesquisa objetivou-se identificar e analisar as 

seus pares e compará-los em diferentes faixas etárias. Participaram 
da pesquisa dois grupos de crianças: o Berçário I, composto por 10 

14 crianças de 15 a 24 meses. As sessões de observação e a filma-

frequentavam habitualmente no decorrer das atividades planejadas 

croanálises, portanto, os dados coletados em ambos os grupos foram 

Os resultados apontaram que em ambos os grupos as interações en-
tre os pares estiveram presentes e que ocorreram de modo rico e 
variado, ou seja, foram identificados diversos tipos de condutas dos 
bebês ao interagirem entre si. Esses resultados mostram-se impor-

conhecer as características desses processos interativos pode con-
tribuir para a melhoria da percepção dos educadores infantis sobre 
as interações socioafetivas entre os pares e assim, redimensionar 
algumas ações, alguns planejamentos, critérios de avaliação entre 

bebês; creche.
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No Brasil, são poucas as pesquisas que investigam a prática do Le-
tramento Crítico (LC) relacionada a professores (em formação) de língua 

ca até concepções que atribuem sentido de acesso, inclusão e transforma-

da UEL (Universidade Estadual de Londrina) adotam enquanto leitores de 
textos escritos em língua inglesa. Os dados desta pesquisa, coletados atra-

ção entre texto, ideologia e relações sociais. Espera-se, com este estudo, 
compreender as concepções de leitura empregadas por estes sujeitos bem 

contribuem para o (des)estabelecimento de situações de desigualdade, 
manutenção de poder, dominação e exploração.

Autor(es): Luciana Alves Dourado de Alcântara

Tendo em vista diversas experiências vivenciadas em diversos 
contextos e espaços educativos e contando com a contribuição de 
pesquisadores diversos, nossa proposta é lançar as seguintes inda-
gações: quando se fala em leitura na contemporaneidade, que leitores 
vemos, quais lugares ocupam e que importância atribuem ao exercício 

recentes práticas culturais de leitura e suas implicações na formação 
do leitor contemporâneo. PALAVRAS-CHAVE: leitura; leitores; texto li-
terário; sociologia da leitura.



208208

Autor(es): Luciete Bastos

consolidado por uma literatura criativa e distanciada dos objetivos mera-
mente pragmáticos. Na década de 1970, uma nova tendência começou 

so de formação da leitora/escritora. Nesse percurso em que o pretérito é 

sobre escritor criativo de Sigmund Freud (1908) e crítica sobre leitura e 

sobre a escrita de si e propiciar elementos que possibilitassem o cotejo 
literário com outros campos de conhecimento.

tecidos a partir da leitura da narrativa A Caverna de José Saramago e da 
produção de relatos (autonarrativas). A problemática da pesquisa consti-
tuiu-se na indagação sobre como a leitura da narrativa e os relatos produ-

narrativa vista pelo prisma da atividade de leitura desencadeia processos 
cognitivos/afetivos, o que contribui para a compreensão do modo de agir do 
sujeito-leitor no mundo. Levando-se em consideração também sua unidade 
e, na relação com os demais, a combinação biopsicossocial que distingue 
uma das outras sem separá-las da visão global do sujeito. Essa nova visão 
contribui para o desencadeamento de ações e geração de novas ideias. 
Palavras-chave: Autopoiesis; Complexidade; Redes; Narrativa.
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Este texto tenta ensaiar uma experiência menor de escrita, de pos-

sente o que o primeiro postou. Busca pensar também se este agenciamen-
to poderia levar a um desdobramento de autoria deste encontro virtual, en-
tre duas ou mais pessoas que interagem em um mesmo post.. Por se tratar 

remetem a uma hierarquia entre imagem e escrita, e nem tampouco sub-
metam a superioridade entre um blog ou outro. Trata-se portanto, de uma 

em relação à outra, assumindo suas diferenças e possibilitando suas coe-

tenta pensar a blogosfera como um local que também prolifera diferenças 
e variações, e que poderíamos dentro desta, traçar novos mapeamentos, 
novas linhas de uso desta linguagem, para assim se reinventar junto e com 
estes novos locais, um esforço em busca de uma vida como obra de arte. 
Palavras chave: blog; linguagem; imagem; escrita menor.

Edinéia Castilho Ribeiro

No trabalho referenciado, são apresentados resultados parciais de 

compreender as situações de leitura vivenciadas por crianças na educação 
infantil e no ensino fundamental, além das concepções dos professores 
acerca do papel e função da leitura para as crianças e os sentidos e signi-

lises apresentadas neste texto. As análises parciais da pesquisa apontam 
para o fato de que o trabalho com gêneros textuais tais como trava-línguas, 
parlendas, textos informativos e contos, despertam interesse e promovem 
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tos, adquirem um conhecimento sobre a linguagem escrita e sobre os usos 

Os resultados parciais indicam, que os sujeitos leitores não se formam pelo 
acúmulo de informações, mas num intercambiar de experiências proporcio-

ve: leitura; escrita; transição; educação infantil; ensino fundamental.

O presente trabalho objetiva relatar uma experiência de leitura lite-

prática Docente em Literatura no Curso de Letras da UFCG. A escolha pelo 

foi composto por alunos pré-vestibulandos de uma escola pública estadual 
da cidade de Campina Grande. A partir de uma antologia contendo 10 po-

dos alunos para o ritmo extraído da sonoridade das palavras e do jogo de 
imagens, além de desenvolvermos exercícios de compreensão e interpre-

neles o interesse pela leitura, sobretudo para a leitura de poemas. Para 

do Nascimento

No presente texto, pretendemos tecer algumas considerações 
acerca da circulação de impressos no Brasil dos oitocentos e em me-

os impressos em livros, livretos, folhetos, opúsculos, jornais e revistas 

discorrem acerca das práticas de leitura e do conceito de Circularida-
de Cultural. Alguns resultados apontam, a partir da Coleção Folhetos 
Evangélicos, circulação de impressos protestantes foram ferramentas 
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de trabalho de reformadores, o principal veículo de divulgação de suas 

partir da análise da Coleção Folhetos Evangélicos podemos inferir o au-
mento da circulação de impressos no Brasil dos oitocentos e em meados 
dos novecentos.

Nas crônicas que Clarice Lispector publicou no Jornal do Bra-

sente. Recordações do período em que viveu no Recife, sua relação 

para comentar aspectos mais autênticos da representação do homem 
nas artes, relacionando-os com a percepção ainda não amestrada da 
criança, resultaram em textos tão expressivos como seus contos e ro-

perceptiva do homem em processso de formação, com o despertar dos 

curtos, mas de extrema complexidade pois nunca se manifestam com 

do quando é lembrado sempre está em movimento constante com as 
experiências da autora no presente. O caráter intimista tão aclamado 
como eixo principal de sua escrita se mostra bastante vívido ao expor 
a indiferença dos homens diante do sofrimento e do desamparo das 
crianças, personagens muito frequentes em seu universo de criação. 

na escuta do mundo

Autor(es): Daniel Dantas

Esta comunicação se baseia em parte de tese de doutorado apresen-

Petrobras. O blog foi criado pela empresa no contexto de denúncias de 
corrupção que culminaram na instalação de uma CPI para investigá-la no 
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ca em torno da existência do Blog, assim como os lugares sociais de onde 
se pronunciam a Petrobras e os seus leitores, que lêem escrevendo e inter-
ferem, não apenas na produção dos textos em disputa como também nos 

de ideologia segundo, principalmente, o círculo de Bakhtin, e de elementos 
de análise do discurso em Foucault (2008) e na escola francesa, além de 
algumas implicações para leitura.

Kesley Ramos

A presente comunicação é fruto da pesquisa “A produção de senti-
dos sobre a formação de professores de jovens e adultos em uma esco-

com objetivo de compreender responsivamente (BAKHTIN, 2005) as pos-

das por docentes junto a estudantes jovens e adultos. A perspectiva de 

crita mediadas pelo mundo. Neste processo resgatamos o movimento do 

e discentes são parte ativa e interativa no processo educativo e formativo 
tendo o diálogo como princípio educativo (FREIRE, 1998). No contexto da 
escola pública, percebemos que sujeitos da EJA carregam consigo as mar-

produções de sentidos atribuídas pelos jovens e adultos sobre as práticas 
sociais de leitura e escrita.. Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adul-

estes debates vêm expresando uma intensa luta com vistas a responder 
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e prescritivas como alternativas frente aos problemas da lectura e escri-

Formação de Professores da UERJ, a partir de registros escritos no que 
denominamos de Cadernos de Formação. Propostos como atividade te-

narrativas de formação nos permitindo considerar contribuições destes 
para um currículo praticado na formação de professores e professoras. Os 
cadernos como suportes de produção de conhecimento trabalham com a 
concepção freireana de que toda formação é projeto e utopia, buscando 

dimensões d a docência.

ra de mundo que os textos do simulado da Prova Brasil (BRASIL, 2011), 
correspondente ao 5º ano do Ensino Fundamental divulgada para toda a 

trabalhar tomando-a realmente como modelo de um agir esperado para o 

Sociodiscursivo (ISD) para fundamentar a análise dos textos. O presen-

la: múltiplos olhares para o letramento-numeramento nos anos iniciais do 

concepção de texto e letramento presentes nos documentos prescritivos e 

cia no agir do professor do Ensino Fundamental I. Palavras-chave: Leitura; 
Prova Brasil; Gêneros Textuais

Autor(es): Raquel Aparecida Soares Reis Franco

O campo de pesquisa acerca do Letramento Acadêmico é recente em 
termos de pesquisa nos Brasil. Desta forma, este texto tem como objetivo re-

Acadêmico. Para isto, tomamos como referência os seguintes autores Lea e 

Procuramos, em primeiro lugar, conceituar Letramento Acadêmico e discutir 
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acadêmica e letramento acadêmico. Abordamos, também, nesta parte, acerca 

medida a perspectiva do Letramento Acadêmico tem sido tratada no Brasil. 

ensino fundamental de uma escola pública de Campinas. Instigados a explica-

rico processo de pesquisa que envolveu, entre outras ações, a percepção do 

magem trouxe para a sala de aula uma nova perspectiva no trabalho docente. 
Com ele a professora mostrou aos alunos outro modo de registrar o cotidiano 
escolar e todos os envolvidos direta ou indiretamente na edição do documen-
tário perceberam que este recurso de linguagem envolve opções éticas e esté-

compreendidas neste trabalho ele pode servir para um pequeno, mas impor-
tante diálogo sobre a manipulação do discurso pelos nos meios de comunica-
ção. Podemos registrar muitas coisas, mas quando editamos colocamos ali o 
nosso discurso, não há neutralidade nas informações.Tudo é meticulosamente 
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que ensina, pois os exemplos são mais fortes do que as palavras. Podemos 

viduo e, nessa perspectiva, o professor ocupa a centralidade do processo 
educacional. A leitura propicia a compreensão de que a educação ideal, 
para o autor, é pautada no conhecimento e liberdade, as preocupações 

é cenário para personagens que não cultivam uma boa índole, o que nos 
leva a inferir que o autor está criticando o contexto formador de seus per-

realidade, entendemos que a obra de Gogol constitui-se como importante 
fonte para pensarmos a educação brasileira e, especialmente, a ação dos 

Autor(es): Robinéia da Costa Seraphim

É indubitável que, na contemporaneidade, nosso sistema educa-

tes dos adolescentes. Assim sendo, partimos do pressuposto de que 

sociedade como um todo, estão passando por mudanças subjetivas 

dos por meio dos valores modernos. Como exemplos desses valores, 

escola para lidar com a falta de limites dos adolescentes pode estar 
centrada, em parte, na coexistência de dois mundos sem sentido um 
para o outro convivendo no mesmo espaço escolar. Em outras pala-

dade. Então, como possibilidade de acessar esses novos sujeitos, an-

foucaultiana e da Análise do Discurso Francesa e o seu diálogo com 

termos de Educação com o objetivo de pensar em novas práticas dire-
cionadas aos sujeitos da contemporaneidade.
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Autor(es): Rosemar Eurico Coenga

adaptações e recriações de textos literários destinados ao público infantil 

a partir de obras clássicas da literatura universal, avaliando que tais leitu-
ras são relevantes para promover a leitura e a consequente formação de 
pequenos e jovens leitores. Objetivo nesta comunicação traçar uma leitura 

bano, poeta, escritor, autor teatral, professor universitário e médico, tendo 
publicado nove livros, sendo quatro de poesias e cinco infantis, entre eles: 

gaio besteirento e a velha cabulosa, Uma simples maneira de voar e O 

da leitura clássica.

Por acreditar que o conceito de imagem como representação abarca 

linguagem imagética como uma forma de compreensão do mundo por meio 

constitui um forte argumento em favor do uso das imagens na comunicação 

do homem, na sua totalidade - o sensível, o ético e o cognitivo-, acredita-
mos que a apreciação e análise de imagens artísticas tornam o olhar do 

mos, nesse sentido, que as imagens representam um importante elemento 
da atividade sociocultural, principalmente por estabelecer um sistema de 

a nosso ver, torna-se indispensável avaliar essa cultura visual, sua função, 
sua forma e seu conteúdo por meio de nossa sensibilidade estética e uma 

leitura podem oferecer probabilidades para compreendermos as produções 
humanas, em especial a Arte e a Educação, como resultantes da dinâmica 
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das relações sociais. Palavras-chave: Linguagem Imagética; Sensibilidade; 
Leitura; Educação; Arte.

Autor(es): Elisandra Aparecida Gomes da Silva

atrai a atenção do aluno. O uso de textos midiáticos transmutados 

muitos textos expressivos chegam às novas gerações através das 
linguagens audiovisuais. Isto acontece ou pela força poética, discur-

aproximam os leitores das narrativas, migrando da literatura para os 
espaços imagísticos, o que não deixa de estimular novos hábitos de 
leitura (PAIVA, 2008). Portanto, o presente trabalho apresenta uma 

sen e o curta metragem de mesmo título de Roger Allers. O objetivo 
desta proposta é tornar o aluno crítico perante os temas sociais vi-
gentes no mundo, em particular a miséria infantil. A proposta conta 

mento, é apresentado o conto e o curta para uma discussão sobre o 
assunto principal. O segundo momento, leva o aluno a refletir, com 
o auxílio de notícias, sobre os diversos atos de violências existentes 
contra as crianças. Já, em um terceiro momento, é solicitada a pro-

CRITICIDADE.
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de uma investigação de cunho qualitativo, onde os sujeitos do processo 

presos podem enfrentar, não apenas uma perda temporária dos direitos, 
mas ainda podem ter alguns desses direitos permanentemente negados 

soas, ao entrar nesta instituição estas são despidas de diversos direitos 
sociais, pois o atual sistema prisional conta com o trabalho e o isolamento 

de mulheres reclusas, durante sua permanência no cárcere como forma 
de passar o tempo ocioso e resgatar a cidadania perdida, com base nas 

OLIVEIRA (2010), entre outros. Uma das interrogações que permeia essa 

Penitenciária feminina; escrita; poemas; cartas.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE), implantou 
no ano de 2008 o projeto “O Cinema vai à Escola – A Linguagem Cinema-

lo, que visa propiciar aos alunos atividades culturais como complemento às 

o cinema, assim como para outras artes, pressupõe-se funções sociais e a 

mação esse projeto destina aos alunos e ao grupo escolar, decidimos pela 

mente ao professor. Para essa discussão, fundamentamo-nos nos estudos 

entre cinema e pedagogia de Duarte (2002), nos estudos culturais de Hall 

cação; currículo; identidade.
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Os gêneros textuais estão presentes na vida cotidiana e podem ser 
apreendidos, pela criança, pelos processos intencionais e incidentais de 

atenção, correspondem aos processos interativos e espontâneos de uso 
da língua, apontados por Bakhtin (2004), nos quais se estimula a percep-

O atual debate sobre a linguagem aponta para os usos sociais da língua 

análise linguística, como mostram os PCNs (1997), de forma que as crian-
ças possam reconhecer a função da escrita; as características da linguagem 

Com esta pesquisa, buscou-se compreender como se processa na criança 
a capacidade correlacionar a escrita e seus usos, em situações diferencia-
das, e como se dá a apropriação dos gêneros escritos em contexto escolar 
interativo, observando os seguintes níveis de operação de linguagem: re-
presentação do contexto social, estrutura discursiva, escolhas de unidades 
linguísticas. (SCHNEUWLY, 2004) PALAVRAS-CHAVE: gêneros textuais, 
contextos interativos, operações de linguagem

Autor(es): Tiane Reusch de Quadros

ca de ensino na cidade de Porto Alegre. Esta atividade teve como objetivo 

textual, além de analisar as estratégias de ensino de poesia na disciplina 

comentadas as respostas de quatro trabalhos de interpretação de sonetos 

tuía de quarenta alunos. Os trabalhos foram selecionados pela professora 
da turma, pois, segundo ela, estes foram as interpretações que mais se 
destacaram entre as demais. Os poemas escolhidos foram: Soneto de se-

interessada em propor uma metodologia de trabalho com o gênero poético 
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Autor(es): Bonnie Axer

Este artigo se propõe discutir a presença da diferença na literatura 
infantil, destacando a importância da literatura para o desenvolvimento so-

destinadas ao público infantil. Busquei chamar a atenção para a importân-
cia de se trabalhar a diferença desde cedo em sala de aula e a contribui-
ção da literatura infantil neste trabalho de reconhecimento e aceitação da 

dos muros da escola, visto que as escolas e seus currículos ainda tendem 
a manter um silêncio em relação às diferenças, pois ainda não sabemos 
lidar tranqüilamente com a diferença. Esta pesquisa buscou analisar então, 

ação do sujeito, além de discutir a necessidade de uma postura mais híbri-

das diferenças. Palavras-chave: diferença, identidade, literatura.

Nesta pesquisa de caráter qualitativo o cotidiano de uma escola pú-
blica municipal foi acompanhado por aproximadamente dois anos, por meio 
de observação participante, conversas informais com alunos, professores e 
funcionários, entrevistas semiestruturadas com professores e equipe gesto-
ra. Nesse período pudemos conhecer os modos de viver da escola, o ritmo 
de suas movimentações cotidianas, captar idiossincrasias institucionais, 
bem como assuntos que circulavam em seus diversos espaços. Ao mes-

À medida que o trabalho de campo e a narrativa se desenrolavam, diver-

dinâmica escolar nos despertaram provocações e incômodos, levando-nos 
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modernidade como tempos líquidos, e as metáforas do jardineiro, guarda-
caça e caçador, pudemos alcançar uma compreensão sobre as maneiras 
pelas quais aquele cotidiano se articulava. Em nossa percepção a escola 
era atravessada por um dilema intrínseco à forma com que vinha condu-

tentar uma utopia em tempos líquidos. E mais, com uma estratégia que, 

chave: cotidiano escolar, práticas educacionais, tempos líquidos

Autor(es): Cristiane Begalli Evangelista

O trabalho está em desenvolvimento, e vem através da pesquisa 
participante mostrar como as práticas de leitura do professor através da 
literatura em sala de aula, podem contribuir na formação da criança lei-

do ensino fundamental da rede municipal de Hortolândia, cujo estudo está 

plo dos indivíduos, por isso a importância do professor ler para e com seus 

dos e enriquecer a prática leitora dos educandos. Os livros são “meios de 

das. Palavras – chaves: literatura; leitura; professor – leitor.

ras de novas leituras de mundo O presente trabalho refere-se ao recorte 

numa parceria da universidade com uma escola pública municipal, tendo 
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elaboração conceitual e da linguagem, em especial, a palavra, numa pers-

to dessas diferentes linguagens com a exploração do espaço geométrico 
possibilita aos alunos novas leituras de mundo. As práticas interativas e 

conceitual. Cada nova palavra que surge no debate passa por um processo 

los alunos. Evidencia-se nesse processo a importância da oralidade como 
instância da elaboração do pensamento argumentativo pelos alunos. Pala-
vras-chave: ensino de geometria; diferentes linguagens; letramento.

Autor(es): Dilton Ribeiro do Couto Junior

Este texto apresenta parte dos resultados de minha pesquisa 

Graduação em Educação da UERJ. O objetivo que me proponho a 
desenvolver neste trabalho é o de tecer uma breve reflexão sobre 
as imagens digitais nos processos comunicacionais na/da Internet, 

da Web. Para isso, busquei auxílio nas contribuições de autores 

municação e da educação. Ainda que preliminares, as conclusões 
apontam que a comunicação mediada pelo computador está sendo 

websites de buscas como o Google. Diante disso, seria interessante 

comunicacionais se ampliaram para as interfaces digitais, criando 
vínculos mais estreitos entre os sujeitos na Web.

Autor(es): Daniele da Costa Leão Santos,
Sílvia Cristina Fernandes Paiva

A formação de professores formadores de leitores requer um en-

des de leitura em sala de aula e a escolha do material literário. Nessa 
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educadores para iniciação do leitor e promoção da leitura. O curso For-
mação para formadores de Leitores no Primeiro Ciclo ofereceu subsí-

leitores do Programa SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Aprendi-

da rede pública estadual do município de Primavera do Leste, Estado 

Literatura Infantil no intuito de demonstrar a sua importância e o amplo 

tivando o desenvolvimento do leitor literário. Palavras-chave: Literatura 
Infantil. Concepções e Práticas. Letramento Literário. Ensino Básico.

Autor(es): Flávia dos Santos Nascimento, Giovana Scareli

Este texto procurou investigar a Fábula de Esopo “A Cigarra 

diferentes épocas, estudando seus aspectos educativos e artísti-
cos tais como: cores, linhas, formas, espaço e símbolos, buscando 
refletir sua linguagem visual e verbal. Com as diferentes imagens 
de uma mesma fábula, iremos descrever como os ilustradores 
compõem suas ilustrações de modo que possamos comparar e 
analisar as imagens com elementos que podem ser vistos no texto 

interpretação textual da fábula original de Esopo. A fábula também 
permite releituras e adaptações para a sociedade atual. Os estu-
dos destas imagens ampliaram os entendimentos sobre as produ-
ções de ilustrações referentes às fábulas nos permitindo pensar 
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através das imagens está sendo construída desde a infância e par-
ticipando ativamente na construção de um sujeito consumidor.

Autor(es): Ilsa do Carmo Vieira Goulart

Este trabalho tem por objetivo compreender o envolvimento 
que ocorre entre o leitor e a leitura por intermédio um livro. Para 

por meio de entrevistas com pessoas que guardaram seu material de 
leitura. As observações e a análise dos depoimentos indicam que o 
livro pode assumir funções distintas, no decorrer do tempo, quer, num 
momento inicial, de elemento desencadeador de práticas de leitura, 
quer, posteriormente, de elemento disparador de reminiscências. O 
texto se embasará nas perspectivas de Chartier (1994, 1999, 2001) 
em relação ao livro como objeto concreto na produção de sentidos; 
de Benjamin (1994) e de Larrosa (2002) sobre a noção de experiên-

juntamente a outros autores, auxiliarão na apreensão de quais senti-
dos, valores e sentimentos podem estar agregados a um objeto-livro 
no decorrer do tempo.. Palavras-chave: Experiências de leitura; fun-
ções do livro; práticas de leitura.

Autor(es): Ilsa do Carmo Vieira Goulart

Partindo da premissa de que o ato de escrever não se procede 
de maneira similar, nem ainda, é compreendido e expresso da mes-
ma forma entre os diversos escritores, este texto assume por objetivo 
refletir sobre algumas representações, que são construídas a respei-
to do processo de composição da linguagem escrita. para tanto, o 
trabalho se desenvolve a partir da análise de excertos, coletados das 

to sobre o que sejam as palavras, atribuindo-lhes uma definição. As 
observações dos textos mostram que as imagens construídas sobre a 
palavra escrita, podem assumir condições distintas nessa relação en-
tre o escritor e sua produção textual. Para melhor estruturação deste 
trabalho, optou-se pela apresentação de três aspectos observados 
do ato de escrever: de afloramento ou de passividade das palavras, 

Palavras-chave: Linguagem escrita; produção escrita; representa-
ções sobre palavras.
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Em nosso trabalho de pesquisa procuramos apreender al-
gumas representações do jovem leitor contemporâneo e de suas 
práticas de leitura, em especial, daqueles que atuam, ao mesmo 

de Assis. Neste trabalho, analisaremos um corpus constituído por 

dologicamente na Análise do Discurso de orientação francesa e na 

gumas características da escrita dessas resenhas que possam nos 
fornecer subsídios para a depreensão de traços característicos das 
representações sobre o leitor e a leitura presentes na construção 
deste tipo de texto. Observamos com a análise que esse leitor jo-
vem, que se vale das novas tecnologias eletrônicas de produção e 
circulação de textos, está suscetível, como expresso na escrita das 
resenhas selecionadas, às injunções das novas formas de produção 
e circulação dos textos, de um lado, e às injunções das instituições 
clássicas de julgamento e validação de textos de origem literária, de 
outro. A linguagem empregada e, particularmente, a variação de re-
gistro (formal e informal) num mesmo texto são um indício peculiar 
do impacto que as formas eletrônicas de produção e acesso a textos 
podem exercer sobre as práticas leitoras e de produção de textos 
na atualidade. Palavras-chave: Leitor contemporâneo; Análise do 

Autor(es): Sílvia Cristina Fernandes Paiva

Esta comunicação visa compartilhar algumas reflexões re-
sultantes da pesquisa de mestrado apresentada ao Programa de 

res e Linguagens, intitulada “Literatura Infantil: Formação do Leitor 

ram analisadas as concepções de leitura que fundamentam a práti-
ca do professor em sala de aula na medida em que este se assume 
como formador de indivíduos leitores. Compreender como os pro-
fessores concebem e desenvolvem a Literatura Infantil no espaço 
cotidiano da sala de aula foi o objetivo principal do trabalho. Para 
o êxito da pesquisa delineei outros objetivos a serem alcançados, 
como: analisar a qualidade e a variedade dos textos usados nas 
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plinas; identificar a maneira pela qual o professor concebe a lite-
ratura infantil e opta por determinada metodologia em suas ações 

investigação foi composto por autores como Edmir Perrotti, Graça 

Jesualdo Sosa, Walter Benjamin, Leonardo Arroyo, Ana Arlinda de 
Oliveira, Aparecida Paiva, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Re-
gina Zilberman, entre outros que trabalharam especialmente com 
a temática da leitura literária, a formação de leitores e outros te-
mas relacionados com a leitura. Palavras-chave: Literatura Infantil; 
Concepções e Práticas; Letramento Literário; Formação do Leitor.
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Autor(es): Ana Paula Dantas Passos, Sergio Ferreira do Amaral, Pedro 
Gandolla

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação 

frente a alunos habituados às tecnologias. Promover a interatividade entre 

como a estrutura da prova de conceito que o vídeo O CICLO DA ÁGUA 

uso em sala de aula pelo professor, o que é ilustrado pelo breve relato de 

Lobato, município de São Paulo.

Autor(es): Gilselene Garcia Guimarães

cunstância cotidiana que envolve os jovens contemporâneos enquanto su-
jeitos atuantes de momentos sociais e culturais diferenciados que se entre-

de narrativas que formam a estupenda rede tecida por acontecimentos e 
experiências sejam estas individuais ou coletivas. Quero, desse modo, evi-
denciar o diálogo existente entre a linguagem materna, considerando esta 
a Língua Portuguesa e a linguagem matemática, ressaltando a hegemô-
nica ideia de que esta ciência mantém uma relação estreita e única com 
a linguagem numérica. Neste contexto nasce a questão que permeia os 
principais argumentos desta discussão, ou seja que interação existe entre a 

que em linhas gerais, o pensamento que articula as linguagens escrita e 
a linguagem numérica, com seus respectivos signos, certamente, não se 
encontra deslocado do contexto educacional onde o jovem, inserido grande 
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apropriaram de questionamentos vários e fecundados no cotidiano. Pala-

O presente artigo tem como objetivo principal apresentar a platafor-

Novas Tecnologias Aplicadas na Educação) da Faculdade de Educação 

elencar os problemas mais frequentes que esses estudantes enfrentaram 

com maior índice estão aqueles que se referem ao uso do ambiente virtual 

pelos alunos. Desta maneira, ao longo deste artigo é apresentado todo o 

que atende a camadas médias. Tomando como pressuposto os estudos da 

as práticas escolares do uso dos computadores e da Internet. A pesquisa foi 
desenvolvida a partir de observação na sala de informática em uma escola 
privada e de entrevistas com professores, pais e crianças. Os resultados 
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Internet, como fonte de busca de um determinado assunto pré-estabelecido 
pelos professores. Palavras - Chave: Escola, Internet, crianças

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades de 

ou maternal de dois Centro de Educação Infantil/CEINFs, no município de 

obras da literatura infantil brasileira e de grandes clássicos, mediados na 
busca de conhecer quais as práticas de letramento que essas mães/pais e/

cio ou continuidade das práticas de letramento através da literatura infantil 
com as crianças, bem como outros tipos de leitura da vivência das famílias. 

1991, 1998) e Soares (2001 e 2004), entre outros interlocutores. A pesquisa 
insere-se no tipo qualitativa com enfoque no estudo de caso, e escolhemos 
os instrumentos que nos auxilia com o contato direto com as mães/pais e/

e depoimentos. Os resultados são preliminares, mas nos mostra que a fa-
mília que interessa pela leitura e escrita acompanha e incentiva seus/suas 

Autor(es): Aliete Gomes Carneiro Rosa,
Andre Cordeiro dos Santos

virtual presente em jornais on-line. Toma por base a interação autor-
texto(+suporte)-leitor e as implicações dessa relação. Dessa forma, com-
preendemos que todo ato de linguagem é responsivo, logo, é uma réplica 

2004 e 2011) das cartas de leitores de revistas e jornais impressos. Tem 
espaço e tamanho reservados, é regrado pelo site, permite a réplica e se 
constitui como gênero digital importante na construção do debate público 
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as formações discursivas dos comentadores. As constantes inovações na 
área da Tecnologia da Informação e da Comunicação criaram novos su-

que há temas mais comentados que outros a depender do grau de impor-
tância social destes. O corpus, para este trabalho, constitui-se de dados 

respectivos comentários.

DOCENTE EM EAD

Este trabalho tem como objetivo discutir o conceito de autoria, pensan-

de EAD. Decorrente de um estudo de dissertação em andamento, o texto 
propõe uma análise sobre a (im) possibilidade da formação autoral do pro-

Busca, ainda, compreender o que se entende por autoria, analisando alguns 

ambiente virtual de formação do Curso de Pedagogia a distância da UNI-

res – ao contrário do discurso autoral que se almeja. Palavras-chave: Autoria; 

Neste trabalho apresentamos breves considerações sobre a relevân-
cia de um trabalho apoiado em práticas de letramento para a construção co-
operativa de saberes docentes e de práticas interdisciplinares de ensino. Fa-

ensino e pesquisa da fragmentação disciplinar ao diálogo entre os saberes. 
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Universidade Federal do Tocantins. Este trabalho é parte integrante de uma 

leitura propostas por professores na formação inicial em diferentes licenciatu-

nas diferentes licenciaturas da Universidade Federal do Tocantins – UFT, no 
Campus Universitário de Araguaína, propõem como atividade de leitura nas 
aulas por eles ministradas durante os estágios supervisionados. PALAVRAS-
CHAVE: Interdisciplinaridade; Letramento; Formação do Professor

Autor(es): Sebastião Carlúcio Alves Filho

Através deste trabalho, propus uma investigação acerca da forma se 
dão as práticas de leitura e interpretação de textos em atividades/provas da 

de uma escola da rede privada de ensino da cidade de Jataí. O foco desta 
investigação estava em analisar a prática da interdisciplinaridade em sala 
de aula, já que, neste estudo, observamos a união de duas disciplinas es-

as, as quais puderam colaborar com o entendimento do fenômeno estuda-
do. A partir da análise quantitativa e qualitativa das atividades dos dados, foi 
possível perceber que, durante as aulas de matemática, o professor desta 
disciplina privilegia o trabalho com atividades que exigem do aluno apenas a 
capacidade de retirar informações de um determinado texto para que, com 

o ensino tradicional de matemática, cuja função é apenas a reprodução de 
procedimentos e acumulação de informações, ainda está presente nas salas 

fessor de matemática de novas perspectivas para o ensino desta disciplina 

Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida
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de está sob sua responsabilidade a formação de novos atores sociais. 

Formação Inicial do Pedagogo(a). Sendo assim, temos como objetivo 

Currículo dos Cursos de Pedagogia. Apontamos o Currículo como chão 
dessa discussão por se constituir um importante espaço de deliberações 
e confronto de ideias. Nessa perspectiva, como base para nossa discus-

Discurso na perspectiva que trabalha Orlandi (2010), e como campo de 
pesquisa duas Instituições de Ensino Superior situadas no município de 

sárias políticas educacionais e curriculares comprometidas com a dispo-

de Pedagogos(as); Currículo.

Autor(es): Anderson Cristiano da Silva

Há alguns anos, o ensino de línguas voltou-se para uma edu-
cação que privilegiasse as contribuições advindas de Bakhtin, porém 
percebemos que alguns conceitos ainda não são contemplados nas 

contribuição da responsividade, tentando assim destacar a importância 

remos principalmente à concepção bakhtiniana de linguagem. Segundo 

na enunciação, causando desdobramentos no discurso. Para efeito de 

na mídia televisiva estrangeira, no qual discorremos sobre a interação 
verbovisual e seus efeitos na constituição de sentidos. À guisa de con-
clusão, constatamos a importância da responsividade como elemento-
chave no engendramento da persuasão, desvelando assim a intenciona-
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Autor(es): Andrea Cristina Versuti, Daniel David Alves da Silva,
Daniella de Jesus Lima

O presente trabalho tem como objetivo discutir o conceito de narra-
tivas transmídia e o processo de convergência midiática a partir do estudo 

nos anos 90 com o surgimento da internet e a posterior capacidade de 

fundamentou-se em autores acerca da temática (JENKINS, 2009) (SANTA-
ELA, 2010) (JOHNSON, 2001) e com uma análise descritiva de dois sites 

vel perceber o potencial transmidiático da franquia. Isto porque, pudemos 
constatar que os fãs imersos na cibercultura (LÉVY, 1999) e interagindo 

laborativa. Em suma, esta potencialidade transmidiática permite que a nar-
rativa original seja ampliada, estendida e que esta, em convergência com 

protagonistas e coautores. Palavras-chave: Narrativas Transmídia; Harry 

nentes de sua inserção enunciativa conferem um estatuto difuso a seu 
endereçamento, tanto na conformação verbo-visual, como nos papéis 
sociais atribuídos a seus interlocutores. Com essa problemática, o livro 

de reacional-afetiva, e de temas universais que envolvem (inclusive) o 

Semiolinguística de Análise do Discurso (Charaudeau, 2010), este tra-

mas também o caráter (im)prescindível de sua atuação na construção 
do sentido textual.
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conceitos da avaliação e seus diferentes meios de obtenção de resul-
tados. Para isso, trabalhamos com autores que apresentam e debatem 
as possibilidades da indissociabilidade entre qualidade e quantidade 
em pesquisas que envolvem avaliação como instrumento de transfor-
mação, sejam elas, das práticas educativas, de instituições de ensino 
e pesquisa, de sistemas de ensino ou que envolvem ambientes de 

tecimentos que ocorrem nos ambientes escolares investigados e que 
podem nos remeter a outros olhares mais atentos. Esses conceitos 

mos que o embate qualitativo – quantitativo não foi superado, mas, 

escolares dos mais diversos.

contexto atual. A ideia central é discutir a importância do trabalho com 

e na prática do professor de Ensino Fundamental. Partimos da ideia 

alguém tem de mediar. Lembramos que, para a educação, essas dis-

o trabalho com as mídias com o objetivo, apenas, de ilustrar os con-
teúdos de uma determinada disciplina; pouco tem sido feito, de fato, 

múltiplas linguagens
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Autor(es): Carlos Augusto Bonifácio Leite

evidência, ao longo da análise, de um maior proveito ao conside-

movimento analítico desvela algumas preciosidades nesta canção 

de Tatit e propõe caminhos para que esse tipo de análise possa ser 

ro cancional. Concomitantemente, procura demonstrar como uma 
abordagem que se atente à forma com que diversos elementos se 

inclusive, aprimorar mesmo análise do componente linguístico, ou 
do que tradicionalmente chamamos de poética. Hipoteticamente, no 

de um cancionista, caso consideremos os principais elementos en-
volvidos na construção dos sentidos.

Toma um dos recortes do estudo que consistiu na análise do aspec-

cartilha e as práticas características da educação mecanicista per-
meiam grande parte das lembranças das professoras. Trata-se de 
uma análise documental, fundamentada na perspectiva bakhtiniana 
da linguagem, por meio da qual pretendeu-se analisar o significado 

cessidade de repensar as práticas de ensino da leitura e da escrita 
como meio de se constituir sentidos nas crianças em suas relações 
com outro. A leitura e a escrita sendo tomadas como meio de diálogo. 
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Autor(es): Fabricia Teixeira Borges, Danyelle Natacha dos Santos Gois, 

Este artigo descreve e analisa a construção dos significados 
de violência para os professores de uma escola publica mediado pelo 

trevistas individuais semi-estruturada e o grupo focal sobre o filme 
apresentado como dados. Obtendo assim, informações de como as 

contribuem para a construção dos significados em relação ao conceito 

analisaremos a construção do conceito de violência a partir da lingua-

o enriquecimento tanto das ações da educação construtora de uma 

bém como posicionamentos do si-mesmo na cultura. Pesquisa finan-
ciada pelo edital universal FAPITEC e pela bolsa IC CNPq a partir do 
que os docentes entendem por violência. Palavras - chave: Conceito; 
Violência; Linguagem.

Camões sobre as contínuas transformações por que passam, inevita-
velmente, o mundo e a humanidade. Essa afirmação, entretanto, não 
se aplica aos leitores de narrativas de mistério e policiais de todos os 
tempos, que revelam mais interesses em comum do que se poderia 

o detetive Auguste Dupin, que estratégias usadas por seu persona-
gem para solucionar crimes deixariam traços até hoje, tanto em livros, 
como também em filmes e séries televisivas. Nos três contos em que 

avaliar os fatos, analisar o caráter dos criminosos e, assim, conseguir 

nas séries policiais analisadas neste trabalho e exibidas, atualmente, 
com sucesso de público. Também os modernos e excêntricos inves-
tigadores PatricK Jane, Spencer Reid e a delegada Brenda Johnson, 
auxiliados por equipes de homens e mulheres igualmente competen-
tes, mostram que solucionar mistérios continua a ser (para alegria dos 
leitores) uma questão de inteligência e sagacidade.
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A tarefa de apresentar a alunos de ensino médio o universo da pes-
quisa e motivá-los para a prática da ciência, em seu campo de interesses, 

contexto tal prática estaria ocorrendo não foi uma tarefa fácil. Foi preciso 

monstrar sua atividade de pesquisa. Tanto a internet com suas informações 
tanto aproveitáveis como questionáveis foram de extrema valia à princípio, 

relevante ou que não eram precisos e cujas informações teriam que ser 

o resultado levasse a outra busca por um texto mais completo, com infor-
mações mais precisas. Construir tal discernimento foi uma meta importante.

Autor(es): Cleudet de Assis Scherer, Analéia Domingues

Este texto tem como objetivo discutir a contribuição da linguagem 

para a formação dessas funções psíquicas. Sob esta perspectiva, ao obser-
varmos o desenvolvimento das crianças da Educação Infantil, e seu interes-
se nas atividades desenvolvidas, ocorreram os seguintes questionamentos: 

pela prática diária e falta de estrutura física adequada para as aulas de mú-
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sica. A obrigatoriedade do ensino musical nas escolas públicas implemen-

a mesma não estabelece quem deve ser o professor, e desse modo precisa 

para que o ensino da linguagem musical se torne efetivo, temos que ocupar 

para o desenvolvimento integral das crianças por ele afetadas. Palavras-
chave: Educação Infantil. Linguagem musical. Formação de professores.

Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa desen-

Região de Joinville – Univille. O objetivo dessa investigação centrou-se em 
analisar composições publicadas para/no ciberespaço, percebendo a imbri-

de que o ciberespaço é um ambiente de ser e estar do indivíduo contempo-
râneo em que alguns poetas, como Gabriela Cristina Carvalho, lançam mão 
de diferentes linguagens para criar composições que requerem a mediação 

fotografada, publicada no blog Fragmentos de Ser de Gabriela Cristina Car-

entrelaçadas no intuito de criar novos modos de sentir.

Este projeto abre espaço às linguagens, as interações, espaços dife-
renciados em vários tempos, sendo planejado como um momento de encan-
to, onde a criança ouve, imagina, interpreta, dá vida as imagens, fantasia as 

ço e tempo que vem favorecer as infâncias das encantadoras crianças que 
vem com muitas curiosidades, emoções, vontades, igualdades, diferenças, 

miseta com a logo denuncia nossas ações, a sacola para transportar todas 
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os medos, a alegria, o sofrimento e em especial os personagens que vão se 
misturando no andar e tropeço da sacola. Palavras-chave: Leitura; Encanta-
mento; Curiosidade.

palavras para os objetos Livro, TV, Internet e Computador. Outras duas pes-
quisas do período 2000-2005 foram escolhidas para comparação, permitindo 
contrastar algumas mudanças nas representações e usos que esses profes-

a ampla quantidade de funções de uso cotidiano atribuídas ao computador e 
o uso intenso da internet como fonte para pesquisa e obtenção de informa-
ções, superando clichês como os perigos que a internet ofereceria e o uso 
do computador como simples máquina de escrever. Apresenta também pers-
pectivas agora mais detalhadas, sobre como os professores estão conceben-
do as novas mídias em tempos de mudanças comunicacionais aceleradas.

UM ESTUDO DE CASO

visa contribuir para a produção do conhecimento em torno da formação ini-

continuada mediada pela escrita e leitura contribui para o desenvolvimento 

mental. As discussões sobre a formação continuada, os grupos de trabalhos 

Nacarato (2009). Apresenta alguns dados de uma pesquisa qualitativa na 

e de observação participante, envolvendo um grupo de professores de ma-
temática das Séries Finais do Ensino Fundamental, o qual assume a pers-
pectiva de trabalho colaborativo. Palavras-chave: Formação de professores; 
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Autor(es): Denise Dias de Carvalho Sousa

Este artigo tem o objetivo de apresentar uma análise sobre o espaço 
do gênero teatro no livro didático da 1ª série do ensino médio e como este é 
abordado pelos seus autores, a partir de quatro livros: 1- Português lingua-

ção de texto, de Leila Sarmento & Douglas Tufano, 2010a. As coleções 
foram investigadas tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) do ensino médio e o Guia de livros didáticos: PNLD 2012 – Língua 
Portuguesa do ensino médio, o qual segue as orientações curriculares para 

no livro didático da 1ª série se dá a partir dos mesmos autores e obras, 
como Gil Vicente, em Auto da barca do inferno (1517), Auto da alma (1518) 

os textos teatrais apresentam qualidade estética. Palavras-chave: gênero 
teatro; livro didático; ensino médio.

tem como questão norteadora buscar compreender o que representam as 
práticas e eventos de letramento do para os sujeitos que participam ativa-

letramento serão apresentadas considerando as discussões atuais de le-
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Vivemos em uma sociedade marcada por profundas transformações. 
A educação, como prática social, recebe interferências diretas das mudan-

educacional, sobre as práticas exercidas em sala e com seus pares, as-

(2001), o fato de que ela não pode ser compreendida ou estimulada em 
setores isolados (o afetivo, o social, o cognitivo) requer da educadora a 
expansão de responsabilidades e um alargamento de saberes e funções. 
É possível perceber nos cursos de formação inicial a ideia de que educar 
crianças de até cinco anos de idade é uma tarefa bastante simples, que não 
demandaria a mesma formação e aprofundamento para os demais níveis 
da educação. O que o presente trabalho defende é o respeito da criança 
como sujeito de direitos, que deve ser vista como um ser que necessita 

educadoras da Educação Infantil devem estar atentas às diversas lingua-
gens da criança, respeitando as suas necessidades. Somente por meio de 
uma formação inicial e continuada de qualidade será possível compreen-
der, planejar e executar ações que considerem os saberes das crianças. 

Autor(es): Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas

book - no período da greve da polícia militar baiana, no mês de fevereiro do 
ano 2012. Essas materialidades discursivas serviram como base para o de-

da graduação do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da Universi-
dade Estadual de Feira de Santana (UEFS) - professores de língua mater-
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para as aulas de leitura nas séries da Educação Básica e pode constituir-
se como objeto de um ensino de Língua Portuguesa pautado em bases 

Palavras-chave: práticas discursivas; redes sociais; ensino de língua portu-
guesa, formação do leitor.

Este trabalho objetivou analisar as relações – algumas já estabele-
cidas e outras que ainda são necessárias – entre o componente curricular 

teriais que auxiliam tanto o professor quanto o aluno durante o processo 

cos que possibilitaram uma maior compreensão dos livros didáticos para 
a Educação de modo geral e para a Educação Física escolar de modo 

Procurou-se estabelecer também alguns entendimentos sobre a Educação 
Física escolar na sociedade brasileira contemporânea, bem como alguns 

elaboradas algumas proposições que buscaram gerar entrelaçamentos 
para uma compreensão mais aprofundada acerca dos livros didáticos nas 
aulas de Educação Física. Concluiu-se que, embora haja alguns (poucos) 
livros didáticos na área e propostas curriculares de diferentes Estados bra-
sileiros que buscam novas formas de se conceber o processo de ensino e 

componente curricular que contribuam com a prática educativa crítica e re-

Este texto, parte de uma pesquisa mais ampla sobre a alfa-
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ria. Adotamos como concepção norteadora das nossas reflexões a 

enunciados orais e escritos, concretos e únicos. Entre os diversos 
gêneros textuais trabalhados com as crianças na turma pesquisada, 
escolhemos poesia e música para a análise, que foi baseada em 
filmagens, fotografias, questionário enviado às famílias, entrevista 
com a professora e observação participante. Nossa escolha se deu 
mediante o interesse despertado nas crianças pela leitura desses 
gêneros. Ao final do texto, concluímos que a forma pela qual o tra-

sora possibilitou alguns momentos de interação autor-texto-leitor. 
Percebemos ainda nos eventos observados, que a construção de 
sentidos pelas crianças poderia ter sido melhor explorada, visto que 

em suas aulas.. Palavras-chave: Gêneros textuais; mediação; cons-
trução de sentidos.

Neste trabalho, resultado de um projeto de extensão, reflete-se 

dos a outras linguagens. Procura-se observar assistematicamente os 
estudantes no processo de desenvolvimento da sua capacidade de 
identificar e diferenciar fonemas e grafemas. Busca-se compreender 

tência leitora. Para tanto, fundamenta-se na concepção de linguagem 
como enunciativo-discursiva, ou seja, o discurso concebido como 
prática social e forma de interação, ao mesmo tempo instrumento de 

to de mediação do indivíduo com o mundo, com os outros e consigo 
mesmo. As conclusões, ainda que preliminares, apontam para uma 

às vivências de leitura. Quer seja uma leitura de um texto escrito 
quer seja de uma leitura de um movimento corporal ou de uma pin-
tura, essas produções indicam ainda que as atividades sistemáticas 

riência demonstrou que a leitura, vivida pelo grupo de forma crítica 

gência, instaura um exercício de reconhecimento entre a palavra e os 
elementos mínimos que a compõem. Palavras-chavernConsciência 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir uma Se-

Fundamental e que foi efetivamente aplicada em sala de aula du-

ensino desses gêneros justifica-se dada a abrangência e a divul-
gação que alcançam entre o público alvo da SD e entre o público 

e escrita desses gêneros e como são compostas suas narrativas 
verbo-visual, além de apresentar a multiplicidade de títulos presen-
tes e a diversidade de assuntos/públicos alvos atendidos com os di-
ferentes tipos de mangás e qual é a origem desse estilo de narrativa 

desse gênero: a transposição de uma mídia para outra (impressa 
para televisiva/cinematográfica), as características da narrativa e 
os elementos da narração presentes em ambos os casos. Palavras-

mê; Filmes de Animação; Sequência Didática; Ensino Fundamental.

Este trabalho tem por objetivo discutir a apropriação da tecnologia
e das novas formas de comunicação em que principalmente os jovens 
estão atualmente inseridos, imersos nesse universo, assim como as pes-
soas de todas as faixas etárias, e como é, portanto, a relação com seu co-
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cultura juvenil quanto da cultura de massas e do ciberespaço, baseando-

em 2011 na Faculdade de Educação da Unicamp, conforme citação na 
página de referências.Palavras-chave: Redes Sociais, Cibercultural, Cul-
tura Jovem, Tempo e espaço juvenil.

Autor(es): Leandro Siqueira Palcha

O processo de leitura constitui-se ao relacionar e associar os múltiplos 

perspectiva da Análise de Discurso Francesa, designamos a leitura como 
uma possibilidade de intervir, interpretar e compreender a realidade que se 

ologicamente. Destarte, partindo do princípio de que a leitura envolve uma 
concepção, uma prática e diferentes formas de abordagens, nesse estudo, 
temos o objetivo de reportar como está sendo trabalhada a leitura em pes-

entre 2001 a 2011, reunindo as pesquisas em quatro abordagens, não-exclu-

amento e as possibilidades e os limites em trabalhar com a leitura no contexto 
escolar. Palavras-chave: Leitura. Ensino de Ciências. Pesquisas.

Lucileine Sanches Rampasso,
Elaine Cristina Seraphim dos Santos

O presente relato representa uma experiência advinda do Proje-
to PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), no 
qual vem sendo desenvolvido em uma parceria entre a Universidade São 
Francisco (USF), com os licenciandos do curso de Pedagogia e com os 
professores do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 
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Itatiba/SP. É necessário destacar que esse relato concerne a um dos sub-

objetivo principal envolver os alunos em atividades lúdicas que proporcio-
nem a expressão por meio de diferentes linguagens e a possibilidade de 

impressões pessoais). As experiências apresentadas com a contação de 

nas relações sociais, como o respeito mútuo, a responsabilidade social e 

e coletiva, em lugares de relações sociais e afetivas como a família e a 

do processo. O desenvolvimento do Projeto ocorreu em duas grandes 
etapas nos anos de 2010/2011 iniciou-se a partir dos livros: A Árvore da 
Família; Felpo Filva e a Colcha de Retalhos, que propiciaram o trabalho 

gem do povo brasileiro, diversidade cultural das regiões do Brasil, atrelan-

linguagens; leitura; escrita.

Os enunciados que apresentamos perpassam pelas temáticas 
das políticas públicas, do espaço acadêmico e da Educação de Jovens 
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poder das bibliotecas nos processos de (in)visibilidade do saber: um 

so, somos atravessadas por algumas questões como: Quais sentidos, 

quisa, investigamos a visibilidade ou apagamento do conceito EJA, no 
Banco de Teses da Capes. Palavras-chave: EJA. Educação de jovens e 
adultos. Biblioteca. Banco de teses da Capes

SALA DE AULA.

de projetos desenvolvida em sala de aula, concomitantemente com a 
disciplina, comprovando que o professor pode assumir uma posição de 
pesquisador junto aos alunos, estabelecendo um diálogo mais aberto, 

tégias de ensino, criando a possibilidade de usar várias linguagens, eli-
minando a rotina, a monotonia e a sensação de isolamento dos alunos, 
na maioria desmotivados, e de um professor preocupado em repassar o 
conteúdo da disciplina, exigido pela Instituição de Ensino superior, em 
uma carga horária mínima. Buscamos, para isso, uma metodologia que 

do papel do professor no modelo vigente de uma educação que não 
atende mais às exigências da sociedade atual, as rápidas mudanças 

logias que invadem as salas de aula, exigindo do aluno e do professor 

linguagens é a proposta deste projeto, para que esse momento de con-
vivência entre professor e aluno possa ser produtivo, criativo e transfor-
mador. Palavras Chaves: Professor; projeto, metodologias, linguagens 
múltiplas, sala de aula.
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Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa vincula-
da ao Projeto A Leitura dos Gêneros Textuais Emergentes das Tecnologias 
Digitais. Com o advento das tecnologias da Informação e Comunicação, os 

curtos, esse gênero permite modos diferenciados de leitura. A pesquisa ana-

volver a competência leitora dos alunos, voltada para os multiletramentos. A 
investigação conjuga princípios de uma abordagem quantitativa a uma abor-

necessidade de se mapear em que medida o livro didático contribui para o 
desenvolvimento da competência leitora, em um contexto em que as múlti-

Autor(es): Ednéia Consolin Poli

A pesquisa discute a importância da leitura no conhecimen-
to matemático. Como dimensão desta pesquisa o que se pretende 

matemático, por meio da discussão da leitura que se precisa para 
resolver situações-problema. Esta direção de leitura na matemática 

são inerentes à sociedade na qual vivemos. O conhecimento mate-
mático é um bem social do qual nem sempre o aluno se apropria e 

do aluno com o mundo. É dessa forma, que por meio da matemá-
tica, se pode integrar a realidade da sala de aula e o dia-a-dia dos 
alunos. A relação entre leitura, interpretação e a resolução de situ-
ações-problema na escola acontece numa relação intrínseca. Não 
existe solução de uma situação-problema, sem leitura e interpreta-
ção. O que se propõe é que problema matemático não seja um con-
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teúdo, mas uma estratégia de trabalho de leitura e interpretação no 

Leitura; Resolução de Problema.

movimento, encontros, novas direções, descobertas, descobridores, 

e alunas puderam vivenciar, entrelaçar conhecimentos e aprender a 
criar. A metáfora dos ventos movimentou as ideias, levando-nos para 

cos... A intenção foi a de que se misturassem disciplinas e especia-

vento que nos envolve suavemente e nos eleva para discussões, re-

literária incorporando e enriquecendo a escrita. Um vento, num mo-

variedades. Um vento aumentava, diminuía, multiplicava, inventava e 

por sentirmos a necessidade de criação e por querer imprimir movi-
mento, flexibilidade, ao trabalho, através da arte. Pelos caminhos da 
arte sempre aparecem fugas... Palavras-chave: experimentações; li-
teratura; diferentes linguagens. O artigo acompanha um vídeo-poesia 
alunos, alunas e seus poemas

Rivaldo Alfredo Paccola

O tema proposto para o 18º COLE é intrigante: “O mundo grita. Escu-

tações diversas, num entrelace quiasmático da linguagem. Enfocando esta 
proposição, nosso objetivo é examinar conotações e atos de linguagem que 

cando que, apesar de o mundo pretender comunicar-se, o que resta é uma 
dúvida quanto à consecução de seu escopo. Os textos enfocados vão para 
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conversa de tempo marcado, em Paulinho da Viola; e pela força da oralida-
de de um escritor cego, Nobel de Literatura. Várias linguagens representam 
o grito do mundo e outras escutam. Representações das artes plásticas e 

ouvidos, sem resposta concreta, pois, frequentemente, as redes sociais to-
mam lugar da oralidade. Embora haja diálogos, o grito individual está dentro 
do grito do mundo e o escutar resulta de um ato perlocutivo, impondo ao 
enunciatário uma resposta, uma ação.

Autor(es): Pablo Jovellanos dos Santos Lima,
Claudianny Amorim Noronha

vestigativa desenvolvida na dissertação de mestrado do primeiro 
autor, que se encontra em fase de construção. A discussão aqui 
apresentada é fruto das reflexões a respeito da dificuldade dos 

tes presentes na matemática. Nesse sentido, neste texto temos o 
objetivo de contribuir para a busca do entendimento sobre o que 
possa ser um competente leitor nesta área, indicando quais seriam 
as possíveis características e habilidades considerando esta área 
de conhecimento, bem como discutir sobre a importância da leitura 

discussões nas obras de alguns estudiosos do tema, a exemplo 

Solé (1998). Concluímos que para adquirir um novo conhecimento é 
preciso aprender a lê-lo e ler para aprendê-lo e que este processo 
é indispensável para o desenvolvimento da competência leitora de 
um sujeito, a qual, em estágio bastante evoluída, implicará em um 

repleta de significados nos mais variados contextos da atividade 
humana, inclusive na matemática.

ças o professor se vê acuado diante da difícil missão de ensinar os 
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surdos. Toda essa problemática é discutida nas fileiras de pesqui-
sadores que se debruçam sobre as discussões de como ensinar, ou 
melhor, de como ensinar e avaliar a leitura e escrita do português 

documentos oficiais priva o surdo de uma língua materna gestual e 
representação gráfica universal. O sujeito surdo enfrenta uma bar-

registrar sua língua materna, quando o único registro possível é o 

lidade escrita das línguas de sinais. Depois, precisamos refletir no 

lingüístico que manca entre o oral e o gestual, cujos materiais de 
suporte são estritamente escritos em que idioma: o português. As-
sim a leitura destes documentos podem nos levar a refletir no pre-
conceito linguístico perpetuado a partir da imposição de um idioma 
estrangeiro ao surdo. Como então olhá-la em sua completude. Isso 
é o que queremos discutir.

Este texto versa sobre uma pesquisa em andamento que estuda a 
construção coletiva de enunciados cênicos com música, dança e teatro. A partir 

essas áreas artísticas. Deste modo pretende-se investigar, de uma forma mais 

ciados artísticos, mas também por pessoas que transitam em outras áreas de 

ção coletiva. Um grupo, composto por musicistas, bailarinas e bailarinos, atri-

então, de problemas práticos surgidos desta tentativa de diálogo entre as artes, 
tenta-se redimensionar os vários papéis que a música pode exercer no teatro 
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e na dança, tendo em vista tanto a pluralidade de interpretações possíveis de 

preensão da música a partir da dimensão discursiva e da atitude responsiva 
ativa, mesmo que em outras linguagens. Tenta-se, portanto, abordar a música 
menos a partir do que ela fala e mais a partir do que entendemos dela.

Discutir hoje o impacto efetivo dos cursos de formação inicial no 
trabalho docente dos professores que atuam ou atuarão na educação 
básica, bem como a articulação e o papel da universidade como espa-

substancia por entendermos que a leitura enquanto prática sociocultural 
permeia todos os espaços, tanto formais quanto não-formais, implicando, 
sua apropriação na vida dos indivíduos, uma possibilidade de alargamen-
to de compreensão e inserção social mais crítica e competente. Pensar 
a literatura infantil como um dos caminhos possíveis para aproximação 
das pessoas ao mundo imaginário e letrado tem sido uma inquietação 
que permeia a minha prática como professora do Curso de Pedagogia 
da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Compreender 
até que ponto o curso de pedagogia tem contribuído com a formação e 

de investigação. Considerando que na atualidade são muitas as pesqui-
sas e trabalhos que têm essa temática como foco, Chartier (2001) Abreu 

Jaborandi – Bahia, em uma turma de Pedagogia para docente em efetivo 
exercício da docência. Intento apresentar nesse trabalho alguns resulta-
dos da efetivação e impacto dessa prática. Palavras-chave: Formação 
inicial; leitura literária; mediadores de leitura

as bibliotecas escolares vem desempenhando no processo de formação de 
leitores. A escolha pela temática surge da necessidade de ampliar os estu-
dos sobre as práticas de leitura desenvolvidas nos espaços das bibliotecas 
escolares, assim como conhecer as representações que os professores e 

leitores das bibliotecas escolares. A questão de pesquisa que norteia este 
artigo é compreender até que ponto as práticas de leitura desenvolvidas 
nos espaços das bibliotecas escolares tem contribuído para a formação 
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Chartier (2001); Abreu (2004); Lajolo (2000); Paulino (2001, 2004); Walde-

de leitores e as práticas socioculturais de leitura. Os resultados parciais 
encontrados revelam que as bibliotecas escolares ainda não cumprem efe-

mais contundentes. Palavras-chave: Bibliotecas escolares; formação de lei-
tores; práticas de leitura.

Este trabalho é parte de uma tese de doutorado em educação que teve 
como objetivo discutir, com os professores e alunos de uma escola pública de en-
sino médio do Rio de Janeiro, algumas questões relacionadas com suas práticas 

imagens que no seu entender estivessem relacionadas ao tema da leitura. Essas 

concepções do ato de ler, a relação da leitura literária e de outros tipos de leitura 

diferentes suportes de leitura, foram alguns dos temas discutidos ao longo da re-

que possibilitaram a ampliação da noção de leitura. Leitura - Imagem - Escola

Neste estudo, investigamos as relações entre Educação em Ciên-
cias e Literatura em livros didáticos de biologia. Para tanto, focamos nosso 

forma como foi retratado junto aos conteúdos de biologia. Analisamos 10 
livros didáticos, sendo 9 pertencentes ao Programa Nacional do Livro Didá-
tico; mais o Livro Didático Público, das escolas públicas do estado do Pa-
raná. Na análise, encontramos 77 aparições de literatura, sendo 7 de Jeca 

qual o personagem foi disposto no livro didático. Desta forma, 4 aparições 

complementação, pois foram inseridas em textos de leitura complementar. 
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Para entender como os enunciados literários e didáticos se relacionam nos 
livros de biologia, analisamos esta relação com a aproximação da ideia de 
exalação: quando o enunciado literário propicia que o conteúdo de biologia 

samos também de acordo com a aproximação da ideia de mutilação: quan-

ção da ideia de placebo: quando há tentativas em relacionar os enunciados, 

ta análise percebemos que, muitos enunciados literários foram inseridos de 
forma utilitarista, apenas como pretexto para abordar conceitos da biologia.

Autor(es): Alba Helena Fernandes Caldas

Este trabalho, que se insere na linha de pesquisa Leitura, Escrita e 
Ensino de Língua Portuguesa, fundamenta-se em estudos sobre a leitu-
ra e o hipertexto situados principalmente no campo da Linguística Textual. 
Pretende-se discutir que, com o advento da internet, as práticas de leitura, 

que a internet exige do leitor um novo modo de leitura devido às caracte-
rísticas do texto digital. Desse modo, é importante também, na educação, 
o uso do computador como espaço de leitura, de escrita e de pesquisa, 
que possibilita o acesso aos textos da Web, pois, além de motivar as aulas, 
ainda propicia aos alunos a possibilidade de desenvolverem habilidades de 

E isso torna relevante e urgente o estudo e a discussão, no campo educa-

capacidades e habilidades de leitura em outros meios que não o impresso 

tuais que são encontrados na tela do computador. Palavras-chave: leitura; 
hiperleitor; hipertexto.

Alberto Freese, Silvane Daminelli

Com o objetivo de investigar processos e produtos da compreen-

tadores, professores da educação básica pública de duas escolas do sul 
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do estado de Santa Catarina (Escola A e Escola B), diante da animação 

questão apresenta salientes traços de musicalidade e rima, que foram 
mantidos em uma versão elaborada das legendas, mas não mantidos na 
versão originalmente lançada no DVD. Por meio do emprego da técnica 
dos protocolos verbais e de questionário de acesso ao texto fílmico, bus-
cou-se investigar tanto a compreensão textual quanto o reconhecimento 

constituíram o grupo controle ao qual a obra foi exibida sem tradução. 
Os resultados indicam maior e melhor compreensão do sentido da obra 
quando há tradução (legendação, neste caso), maior preponderância de 
acesso aos sentidos micro e macrotextuais nos casos de exibição da obra 
legendada com respeito à forma e ao conteúdo original (legenda rimada), 

nhecimento da linguagem e estilo, elementos fundamentais à construção 
fílmica da obra em questão.

Sandra Aparecida Pires Franco

O objetivo delineado neste estudo está voltado à questão de como 

na ausência de mediação. Para tanto, voltamos nossa atenção ao desenho 
animado Tom e Jerry, veiculado em emissora de canal aberto, apresentado 
pela emissora SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. A análise privilegia 
a apresentação dos personagens e o relacionamento social entre eles. O 

podendo levá-las à absorção de atitudes positivas e ou negativas para a 
vida social e chegamos à consideração de que a criança necessita do auxí-

das imagens veiculadas, com vistas a encontrar na cena os movimentos 
entre o real e o imaginário. Nesse sentido, o estudo aponta que os profes-
sores podem mediar a leitura de desenhos animados em sala de aula, a 

Esta pesquisa visa apresentar brevemente o projeto de ensino 
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de Ensino II, do Curso de Letras, da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). O referido projeto propôs uma reflexão sobre os 
sentidos da leitura em suas interfaces com diferentes linguagens e 
mídias. As obras literárias selecionadas para o vestibular da UFSC 
2010 constituíram o objeto central de estudo, possibilitando o diálo-
go com outras mídias e inclusive com alguns autores dos textos. As 
obras selecionadas atingem a dimensão de retrato social, de inter-
face entre os textos tanto no plano temático como no plano formal: 
a construção da identidade brasileira. A apresentação deste projeto 

ultrapassam as fronteiras do escrito com vistas à maior aproxima-
ção dos contextos de vida dos estudantes e de linguagens com as 

Arlete de Jesus Brito

O presente artigo pretende contribuir para a discussão sobre 
a influência do cinema na formação da subjetividade, das pessoas 
no mundo contemporâneo. Pretendemos refletir sobre processo da 
indústria cultural, tendo como foco o cinema, como arte ou mercado-
ria (meio de processar costumes, criar consumidores, determinan-
do classes, estabelecendo moda, incluindo e excluindo pessoas). 
Com a pretensão de lançar novos olhares e diferentes modos de 
ver o mundo, buscaremos respostas para questões que permeiam 
os processos de massificação, formação e subjetivação dos indiví-

interpretar o mundo pela lente cinematográfica. O filme “A fantástica 

o cinema pode ser arte e também uma maneira de propagar hábitos 
culturais, cabendo-nos pensar sobre as relações apresentadas nas 
mensagens implícitas ou explicitas do filme. Palavras chave: Cine-
ma; Leitura; Subjetividade; Capitalismo; Sociedade.

Autor(es): Alina do Rocio Pacheco e Silva Ribeiro

Aqui são expostos os resultados obtidos na Dissertação apre-
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dade Estadual de Campinas como parte dos requisitos para obtenção 

dado constatado através da pesquisa foi a grande preocupação dos 
pesquisadores - principalmente na área da Linguística - com o Tema 

da Línguística e da Psicolinguística rastreando o desenvolvimento 
das crianças desde o seu nascimento com o desenvolvimento lexical, 

lar um texto, havendo a preocupação de como a criança adquire, 
expressa e desenvolve a sua consciência metatextual abrem, aos 
pedagogos, um leque de oportunidades, com diferentes linguagens, 

grupo ao qual me integro, como pesquisadora do CNPq. Buscamos, 
quais seriam as metodologias mais adequadas para a aplicação de 

da de cursos de língua espanhola no país, o que afeta diretamente a produ-
ção de materiais didáticos, os quais, normalmente, não contemplam dados 
autênticos, levantados em corpora da língua a ser aprendida. O uso de ma-
terial autêntico no ensino de línguas vem sendo destacado pela Lingüística 

uso de concordâncias. Embora haja diversos estudos sobre a aplicação de 
concordâncias para o ensino de línguas, pouco se sabe a respeito de como 

com concordâncias no ensino de língua espanhola. Assim, completam o 

critérios da mediação e da interação existentes nas relações professora-
aluno/aluno-aluno. Foram aplicadas e gravadas quatro aulas que visavam 
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seus padrões de uso. Suas transcrições foram analisadas uma a uma, fala 
por fala de cada um dos participantes, seguindo os critérios de mediação 
e de interação. As atividades com concordâncias, apesar de sugerirem 

estrangeira; concordâncias; mediação; interação.

Partindo do pressuposto de que a criança é um “ser competente para 

ca-se com esta pesquisa discutir ações do professor que criem condições 
para que a criança desenvolva e amplie as diversas formas de conhecer o 
mundo e se expressar. Conforme apontado pelos Parâmetros Nacionais de 
Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2008), antes mesmo de se 

de interagir a partir de outras linguagens desde que acompanhadas por 
parceiros mais experientes, neste caso professoras de Educação Infantil 

nicipal de uma cidade do noroeste paulista. Cabe informar que as ações 

gem, como fábulas, contos de fadas, poesias) de autores brasileiros, bem 
como, desenvolver nelas a capacidade de interpretar os fatos literários e se 
expressar por meio da interação compartilhada com o professor de cada 
sala. É preciso destacar ainda que na primeira infância os textos chama-

Palavras-chave: leitura; primeira infância; texto estético.

Autor(es): Leticia Cavassana Soares, Valdete Côco

mos as leituras de um grupo de estudantes de graduação (dos cursos de 
Pedagogia, Educação Física e Artes Visuais da Universidade Federal do Es-

grama de Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes: Projeto Educação. 

ras dos estudantes tendo como fonte os registros desenvolvidos em diários 



260260

mamos os registros efetuados no segundo semestre de 2011, considerando 
que a intimidade conquistada na convivência diária adensa o tempo inaugural 
do projeto, os contornos do trabalho coletivo e as iniciativas de se posicionar 

acadêmicos. Os dados indicam leituras de si que se remetem ao outro, com-
pondo várias teias relacionais que, não sem tensões, culminam em avanços 
pessoais conquistados na articulação do grupo. Palavras-chave: Formação 
inicial; Trabalho coletivo; Linguagem escrita.

O artigo apresenta uma cena de leitura de um menino de seis 
anos, no ensino fundamental, procurando intensamente descobrir 
como se lê. Esta cena é um recorte do material que analisei em minha 

literatura e construindo sentidos na experiência literária. Fundamen-

com muitas páginas. Em seguida, oferece contrapalavras: É pra ler 

que tem do desenho/mangá Naruto, assistido na televisão. A partir da 
pergunta dele, a professora da turma e eu, pesquisadora, entramos no 
fluxo de sentidos proposto pelo menino. O menino nos dirige a desler 
o desafio proposto pelo viés da modalidade como se lê e, não, o quan-
to se lê. A professora e eu, em intenção partilhada, aproximamo-nos 
desse lugar para tentar estranhá-lo e compreendê-lo de perto. A partir 
daí, Reinaldo assume a cena do lugar da alteridade e passa a dar as 
cartas-sentidos para o seu jogo das escolhas. Palavras-chave: Crian-

Este texto narra a experiência de uma jovem professora de língua 
portuguesa, apaixonada pela leitura, que se vê em meio de um grande de-

sexto ano do ensino fundamental, repetentes, analfabetos funcionais, mo-
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Com a disponibilidade de amar e sonhar, não sem muitas lágrimas e esfor-

Os alunos, antes analfabetos funcionais, tornam-se poetas. Juntos criaram 

ganharam vida e ultrapassaram os muros da escola. Convidamos a todos 
para mergulharem nesse mundo de sonhos, conquistas e poesia. Palavras-
chave: poesia; formação do leitor; blog.

Cristine Ribeiro

trativo incontestáveis e permitem ao sujeito uma primeira forma de 

so primeiro de interação com o outro. As narrativas orais e escritas 

enredos cuja ressonância naqueles que as escutam promovem a 
identificação e a (res)significação de experiências, além do contato 
com conteúdos culturais específicos. Para garantir que essa prática 
não se perca em espaços de educação formal e não formal, a Brin-
quedoteca da Universidade Estadual de Feira de Santana, através 

essa ação também pode contribuir para que a palavra do contador 

vida e coloque-o a serviço da palavra, da formação humana e da 
formação de leitores. 

professor. Sendo assim, neste artigo pretende-se examinar a polifonia 
no gênero textual poesia no livro didático de língua portuguesa da 5ª 

as práticas discursivas de leitura e escrita em conformidade com o uso 
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do livro didático nas séries iniciais. O presente estudo insere-se em 
uma proposta mais ampla de discussão das teorias e práticas discur-
sivas a respeito de leitura e escrita cujo interesse maior foi um projeto 
de pesquisa de mestrado que examinou a polifonia no livro didático de 
Língua Portuguesa para o ensino médio Para esta análise escolheu-se 

Drome, minininha de autoria de Sérgio Caparelli. Nesta análise, busca-

como as mesmas se manifestam. Pretende-se tomar como referência 

ções de produção dos diferentes discursos, nas atividades de leitura e 
produção textual no ensino de língua materna nas séries iniciais.

Sobre videoclipe e bullying na escola: recorte de diálogos pos-
síveis entre letramentos, gêneros discursivos e multimodalidade. O 
objetivo deste trabalho é apresentar discussão acerca da articulação 
de diferentes linguagens usadas no estabelecimento de relações dia-

tido, no contexto das novas tecnologias, com apreciação de enunciado 

médio de uma escola do interior do Estado de São Paulo, acerca da 
temática bullying. Trata-se de recorte de pesquisa (Doutorado) de-
senvolvida acerca dos diálogos possíveis entre gêneros discursivos 
(BAKHTIN,1997), estudos de letramentos (STREET, 1984; CORRÊA, 

nas questões sociais para produção de sentido, além da fala e escrita. 
Sons, cores, texturas, imagens estáticas e/ou em movimento, diagra-
mação, considerados modos, também constituem enunciados, textos. 
A ressalva aos estudos da multimodalidade estaria, de uma perspec-
tiva linguística, na distinção entre comunicação e linguagem restrita à 
fala e à escrita, portanto, ao fato de os nos modos não serem conside-
rados linguagem. Apesar disso, o diálogo entre letramentos e multimo-

o foco está nas práticas sociais de escrita e fala e, na multimodalidade, 
em como práticas são fundadas, como aparecem na integração de di-

construção de sentidos. Palavras–chave: letramentos – gêneros dis-
cursivos – multimodalidade – videoclipe
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Autor(es): Luanna Priscila da Silva Gomes

O profissional polivalente é o responsável por embasar o tra-

atua em diferentes áreas, com objetivos diversos e textos especí-
ficos. Analisaremos as orientações para o trabalho com o texto em 
sala de aula, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais das 
diferentes áreas do Ensino Fundamental I. Nossos estudos retomam 

(1995) e adota os conceitos de letramento e cultura letrada para 
compreender as orientações para o trabalho com o texto indicadas 

abordam a linguagem como interação e o trabalho com as práticas 

nos diferentes PCN, as categorias existentes como orientadoras 
para o trabalho com o texto nas diferentes áreas são: a escrita con-

letramento; a leitura como atividade fundamental; o processo de pro-
dução textual. Com esses resultados, delineamos uma base orienta-
dora para trabalhar de forma articulada as diferentes áreas, textos 

leitura e escrita em diferentes áreas; ensino Fundamental.

Autor(es): Luanna Priscila da Silva Gomes

O exercício de docência nos primeiros anos escolares é uma ativida-

inserção na atividade docente. Essa retomada permite pensar sobre os de-
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que a matemática foi constitutiva: trata-se da leitura de fragmentos das suas 

ção e dos objetos da sua prática docente (cadernos escolares, diários de 
sala, atividades aplicadas junto aos alunos, etc). Adotaremos Lima, Santos 

para melhor compreender o lugar da leitura nas narrativas de professores de 

Este artigo se propõe a inventariar um acervo de vinte livros para 

brasileira. No presente trabalho, serão descritos vinte dos livros infantis 
encontrados, do ponto de vista de sua materialidade: projeto editorial, ca-

tentativa de entender o que constituía um livro dito infantil, num período em 
que a destinação primeira das obras para crianças era educar para a leitu-

também revela, ainda que indiretamente, pistas sobre o nascente mercado 
editorial dos livros infantis no Brasil, ao evidenciar a participação de edito-
ras como a Irmãos Laemmert, a Garnier ou Livraria Quaresma na edição 
e publicação das primeiras obras dirigidas à nossa infância. O referencial 

berman, Arroyo e Bragança. Palavras-chave: livros para crianças; literatura 
infantil brasileira; leitura.

O presente texto apresenta duas experiências desenvolvidas no âm-
bito do Projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência) que vem sendo desenvolvido em uma parceria entre a Universidade 
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Pedagogia e professores da escola básica de uma escola pública municipal 
da cidade de Itatiba, SP. Buscamos relatar as atividades desenvolvidas em 
dois subprojetos, o Projeto Recreio: Aprendendo com diversão, que teve 
como intenção diminuir a agressividade dos alunos durante as brincadeiras 
nos intervalos, proporcionando o conhecimento de brincadeiras tradicionais 

ciar situações corporais e de movimento com as crianças, na ausência das 
aulas de educação física. Partimos do pressuposto de que resta à criança 

adultos que observam.O recreio e a aula de educação física representam, 

não ser compreendida pelos adultos. Por meio de tais experiências perce-

e brincadeiras, aproximando as crianças das brincadeiras tradicionais, pos-
sibilita um resgatar da ludicidade nos espaços escolares não tutelados e a 

chave: corpo; brincadeiras infantis; anos iniciais

Autor(es): Suelen dos Santos Andreu,
Silvane Aparecida de Freitas

Pretendemos com esse artigo compreender o estudo das pro-

so imaginário social para nos persuadir. Para tanto buscaremos os 

passam propagandas como as da lingerie Hope, Bradesco Seguros, 

gênero textual em sala de aula para contribuir na ampliação da com-

nem mais participativos e engajados tanto na sociedade como dian-
te dos temas que as propagandas abordam. Além do mais, deve-se 

de aula contribui para o desenvolvimento de aulas, principalmente 
de Língua Portuguesa, mais dinâmicas, críticas e repletas de signifi-

professores, estudiosos e pesquisadores da língua contribuir para a 

os discursos veiculados nos diversos gêneros discursivos circula-
dos socialmente. Palavras-chave: Língua Portuguesa; Sala de aula; 
Texto propagandístico.



266266

Autor(es): Cleane Aparecida dos Santos

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa-ação estratégica 
de abordagem qualitativa cuja questão central é: Como o registro 
fotográfico e o processo de escrita dos alunos dos anos iniciais pro-
movem o movimento de elaboração conceitual em Geometria na sala 

quando estes buscam registrar os espaços escolares; 2) Analisar o 
movimento de elaboração de conceitos geométricos a partir das ima-

lisar as percepções do espaço escolar pelos alunos, quando este é 

em duas categorias: 1) A elaboração conceitual em Geometria; 2) A 

das pelos alunos com a máquina fotográfica. Nessa categoria identifi-
camos quatro subcategorias: espaço-controle, espaço leitura-escrita, 
espaço-sonho e espaço-fronteira. O presente recorte visa analisar as 

panhadas de registros escritos e orais no qual os alunos justificavam 
a escolha das cenas fotografadas. A professora-pesquisadora produ-

chave: ensino de Geometria; anos iniciais; fotografias e narrativas

e critérios pelos quais as professoras do ensino médio de duas escolas 

saberes e práticas com o conhecimento em arte, com a concepção de arte 

gica que orienta o ensino da arte atualmente. As origens do conhecimen-
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da pesquisa, evidenciando que as concepções que sustentam as práticas 

bém, na opinião dos alunos, o anseio de mudanças para o ensinar e apren-
der arte no contexto atual. Palavras-chaves: Ensino da Arte; Concepções; 

Autor(es): João Evangelista do Nascimento Neto

escritas dos neorregionalistas, mas foge da problemática dos conceitos 
de regionalismo por ser maior do que o ambiente que retrata. João Grilo 

nacional a partir das expressões do sertão nordestino. Desse modo, o au-
tor paraibano consegue forjar em seu texto uma discussão que excede a 
cor local e expõe ao leitor/espectador, por meio do riso, a cultura popular, 
que resiste às intempéries do preconceito e do etnocentrismo ainda vigen-

enquanto elemento cultural que rompe com os limites entre cultura erudita 

Este artigo tem como temática central a análise do livro de literatura 

brincar, às relações sociais da criança e à imaginação. O objetivo princi-
pal consiste em analisar como a imaginação permeia as brincadeiras das 
crianças em contextos sociais e econômicos diferenciados, estando elas 

Para tanto, apoiamo-nos na análise das imagens e do texto, entendendo 

ambiente no qual se desenvolvem as ações, na medida em que ampliam 
a percepção sobre o tempo e o lugar das brincadeiras. É possível con-
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jecturar que as crianças inventam as brincadeiras a partir de elementos 

durante todo o processo, sendo os espaços, objetos e brinquedos funda-
mentais para o desenvolvimento de suas brincadeiras.. Palavras-chave: 
Brincadeira, Imaginação, Literatura Infantil.

Autor(es): Renata Lucena A. de Souto Lopes

no qual o indivíduo venha a se transformar no que compete a formação 
intelectual e desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, relataremos nossas 

bosa (2008, 2011) e Passeggi (2008, 2010, 2011) acerca das práticas auto-

dos professores. Num primeiro instante, retomamos o princípio de nossa 

destacando os aspectos emocionais, no sentido de embasar o corpus que 

integração entre os eixos principais de desenvolvimento humano, quais se-
jam a escola e a família, tendo como foco o trabalho com a leitura. Assim 

para isso, a escola e a família são eixos complementares e não excluden-

Autor(es): Giovana Flávia de Oliveira

Nos últimos anos, várias campanhas de incentivo à leitura surgi-
ram nas escolas e na mídia. O governo investe muito dinheiro na compra 
de milhares de livros de literatura para as escolas. As editoras atacam 
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do 4º ciclo do ensino fundamental de escolas públicas. Embasarão teo-
ricamente esta pesquisa os estudos de Vygotsky sobre aquisição da lin-

várias obras sobre o trabalho com literatura infanto-juvenil em escolas. 

que interferem nesse trabalho; discussão sobre o papel do professor 
como mediador do conhecimento nas aulas de literatura infanto-juvenil, 

bre as identidades culturais dos envolvidos na ação comunicativa.

Autor(es): Patrícia Cristina Viscainho,

nos contextos atuais de comunicação e quais são os espaços em que ocorre 
esse processo. Ainda é possível, hoje, que os alunos em uma escola públi-

damente num circuito de milhares de informações vindas de muitas fontes e 

geração, recaindo de forma mais ruidosa na formação dos leitores e escri-

busca da arte de narrar e da perda dessa capacidade do homem moderno 

buscado em Chartier quando aborda a comunicação à distância, livre e ime-
diata propiciada pelas redes eletrônicas, as quais nossos jovens alunos utili-

autonomia dos alunos e o conceito de um mestre emancipador.

A experiência a ser compartilhada originou-se do programa de for-
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representa um dos eixos da proposta desse programa na formação do 
professor. Decorrente disso, enquanto orientadora do curso durante os 
anos de 2010 e 2011, mediei os estudos sobre “As quatro dimensões 

leitura explorando: o contexto (percepção das informações explícitas do 
texto e as intenções do autor); o texto (coesão e coerência), o infratexto 
(inferências) e o intertexto (marcas de outros textos). O objetivo é socia-

mesmo antes do domínio do sistema de escrita. A importância de práticas 

Alfabetismo Funcional (INAF) apresenta dados constatando a fragilidade 
do Ensino Fundamental no desenvolvimento da competência leitora. Sen-

Edinalva Virgínio Felipe De Oliveira

Este trabalho é fruto da nossa participação no projeto de pesquisa: 

sora e alunos de uma turma de terceiro ano das séries iniciais, tendo como 
instrumentos de pesquisa uma coleta de dados composta por observação e 

ra dos nossos alunos, mas a escola como esse espaço privilegiado, exerce 
uma tarefa essencial para que possa mudar a realidade existente, já que é 
através dela que interagimos a leitura de mundo com a leitura das palavras. 

estratégias que podem facilitar o convívio dos alunos com a leitura literária e 
consequentemente a formação de leitores que sintam encantamento e pra-
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A linguagem é a atividade indispensável à vida humana desde os pri-

os contos de fadas estão presentes na infância através de suas releituras 
e republicações que se dão constantemente sendo geralmente um dos pri-

tou-se para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre esse gênero, no 

dos contos de fadas para a aquisição da linguagem de crianças, sobretudo 
para o desenvolvimento do Letramento na educação infantil. Para isso, nos 
embasaremos teoricamente nos fundamentos linguísticos para a alfabeti-

(2011), Leite (2010), Silva (2008), Freire (2008), entre outros. Esse trabalho 
é de suma relevância para que se conheça como se dá o desenvolvimento 
da linguagem em crianças que convivem numa sociedade letrada, como 
também perceber a contribuição do gênero Contos de fadas para o pro-

infantil, contos de fadas, leitura

O artigo visa divulgar alguns resultados obtidos a partir de 

Graduação em Educação, cujo objetivo principal foi investigar di-
versas formas como professores do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental de educação de jovens e adultos consideram, em 
suas práticas cotidianas, as variedades linguísticas faladas pelos 
alunos. Ao mesmo tempo, procuramos compreender as diversas 
formas como desenvolvem suas práticas educativas em relação 
ao fenômeno da variação linguística. Pretendemos, também, ca-
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com a linguagem desenvolvido pelas professoras que participa-

que atuam na EJA na rede pública do município do Rio de Janei-

evidenciou concepções sobre a língua falada que se sustentam 

variedades linguísticas faladas pelos educandos, principalmente 
das variedades regionais. Os resultados sugerem a relevância de 

de língua que circulam no âmbito da escola, como uma forma de 
contribuir para o estudo da problemática da diversidade linguística 
e social no contexto educacional. Educação de Jovens e Adultos; 
variação linguística; práticas educativas.

O artigo é um recorte da dissertação “Literatura e Educação: 

ta a análise do conto O Patinho Feio de modo a evidenciar como 
a leitura de contos de fada pode se constituir um meio para a re-
flexão sobre o fenômeno bullying presente na vida de escolares. 
Sua relevância consiste em apresentar o trabalho com a literatura 
como alternativa para favorecer o entendimento, de crianças e jo-
vens, a respeito dessa prática de violência, a partir de momentos 
de discussão, mediados em sala de aula. Respalda-se, metodolo-
gicamente, nos princípios da abordagem qualitativa, configurando-
se como uma pesquisa bibliográfica, sendo vinculada a análise de 

ções a partir do estudo do referido conto, que favoreçam a discus-
são e reflexão em torno do tema bullying. Tomou-se como referen-

(2010), La Taille (2009) e Calhau (2010). A análise mostra que as 

leitura em que o tema bullying possa ser discutido entre os alunos, 

refletir sobre a violência entre pares. Essa alternativa é possível, 
especialmente, pelo envolvimento promovido pela leitura de textos 
literários, de maneira a permitir que os alunos enxerguem, a partir 
da ficção, possibilidades de mudança. Palavras-chave: Conto de 
fada; Literatura; Bullying
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A dificuldade que o aluno de cursos de graduação apresenta 

incentivo resulta do fato que o sujeito contemporâneo que aparece 

comunicação é discutir as práticas de leitura, escrita e pesquisa na 
universidade contemporânea, visando oferecer elementos que ajudem 
a compreender os processos de constituição dessas atividades. Para 
tanto, são apresentadas análises de produções textuais e leiturísticas 

diante de um sujeito que cuja experiência não permite intimidade com 
a escrita (LARROSA, 1994). A intimidade é o que leva o sujeito a pro-

mesmo com interpretante e produtor. Como conclusão defende-se que 

O Projeto visa a apresentar uma proposta que não pode ser rotu-

textual em suas diversas variações de gênero. Ele apresenta uma for-

pesquisas, debates, trabalhos em grupos e expressão corporal. Há mais 

nas escolas onde ensina. Trata-se de um trabalho em que os alunos 
transformam palavras em dança. A descrição desse projeto, que associa 
o lúdico com a arte de escrever e que busca transformar o texto formal 
escrito em arte cênica, será o objetivo central deste trabalho, que foi 

intelectual e produtora desse espetáculo cultural. Este artigo visa, por-
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tanto, a demonstrar que a arte é, sem dúvida, um grande recurso para a 
educação e que, através dela, podemos expressar ideias, atribuir senti-
dos e motivar alunos. PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade; Gênero Textual; 
Arte; Escrita.

possibilidade de produção de sentidos e modos de ser. Neste sentido um 

liberdade’ das expressões e manifestações de subjetividade Um convite a 
pensar nas experiências que são possíveis no tatear das possibilidades que 
encontramos nos dês-caminhos da pesquisa com professores e imagens. 

numa perspectiva de pensar na pesquisa como experiência, na pesquisa-
experiência, na pesquisa como campo aberto, como campo de afetação 
e de produção de sentidos. Partindo desse pressuposto, trabalhar com a 

olhar as práticas esquecidas, comprometidas com outras experiências Ou-
tros modos de pensar a formação docente, olhar para este processo como 
algo além do que vem sendo feito, possibilidades de profanação destas 

afetação). Buscando driblar as determinações, encontrando estratégias/tá-
ticas para escapar de imposições, quebrar a passividade diante da palavra 
Tomamos como ponto de partida das discussões autores como: Ranciere, 
Benjamin, Agamben e Foucault.

Autor(es): Adriana de Paula

O presente trabalho é resultado das reflexões propostas nas 

do semestre de 2010, no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/

pesquisa sobre escrita escolar, letramentos, documentos oficiais e 
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especificamente, serão analisados resumos de teses e dissertações 
que tenham como tema a escrita escolar. Os dados analisados fo-
ram retirados do Banco de Teses da Capes, por ser uma ferramenta 

Brasil, tornando possível traçar um breve panorama do que tem sido 

ser observado. Como a base de dados do Banco de Teses da Capes 
abrange apenas o período de 1987 a 2009, foi esse o momento consi-

décadas bastante importantes para os estudos do tema em questão.

2010). O convênio tinha como objetivo principal o intercâmbio de estu-
dantes, professores e técnicos de universidades brasileiras e haitianas 
e começou a ser implementado em 2011, com a vinda de aproximada-
mente 100 estudantes para o Brasil. A Universidade Estadual de Cam-

tiveram que frequentar um semestre de um curso intensivo de língua 

guês como segunda língua em função das diferentes visões de profes-
sores e estudantes acerca do que é e de como se aprende uma língua. 
A investigação foi desenvolvida através de uma pesquisa qualitativa 

linguísticas entendidas como concepções sobre a língua(gem), implí-
citas ou explícitas, que podem funcionar como elo entre as estruturas 
sociais e os diferentes usos da linguagem nas práticas sociais de inte-
ração (WOOLARD e SCHIEFFELIN, 1994, WOOLARD, SCHIEFFELIN 

para o papel da ideologia acerca da língua padrão como orientadora da 
interpretação de professores e estudantes acerca do que é uma língua 
e de como se deve aprendê-la.
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Autor(es): Cristiane Ferreira Auriemo

fundamental I sem as competências mínimas em leitura e escrita da língua 

pelas pesquisas, dissertações, teses, apresentações em Congressos e 
Conferências em Educação, sobre a produção e a revisão de textos pelos 

no da Lingua Portuguesa no país observando o que ocorre de fato nas es-

currículo escolar.

trabalho do professor como mediador da produção textual e das práticas 

sores de língua portuguesa do 5º ano em escolas com baixo IDEB previsto 
para o município de Natal-RN. Adotamos, ainda, os documentos de orien-

didáticos, referenciais curriculares municipais, os temas e descritores das 

as práticas orientadoras da leitura e produção do texto, em que ainda há 
ênfase no engessamento das potencialidades de interpretação, restrição 
nos conjuntos de gêneros elencados para o trabalho em sala de aula, e 
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leitura; ensino de escrita.

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a partir de uma pesquisa de 

mestre 2011.1, envolvendo vinte alunos (do quinto ao oitavo semestre) e 

objetivo foi analisar tais práticas, a partir de recortes discursivos, colhidos 

por parte dos alunos, que escrevem, e dos professores, que propõem a 
escrita. Os postulados da Análise de Discurso Francesa (ADF), desenvolvi-

e compreensão do corpus, isto é, dos recortes discursivos, considerando os 

sultados da pesquisa apontam para uma fragilidade das práticas de escrita, 

no curso de formação de professores de língua materna e, portanto, para a 

para além do professor. Palavras-chave: Linguagem; Escrita acadêmico-

res sociais diversos, que a leitura nem sempre foi livre e desejada, 
sentiu-se a necessidade de investigar as práticas escolares como 
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fruto de uma cultura escolar, dando destaque à função cultural da 
escola. Acredita-se que as disciplinas escolares, como objeto da 
cultura escolar, pode nos dar alguns indícios de práticas escolares 
que nos revelem o universo de práticas de leitura dos alunos. As-
sim, percebeu-se a importância de estudar as práticas de leitura a 
partir do ambiente escolar que envolve a relação entre mestres e 
estudantes para compreender as representações sociais que essas 
práticas permitem na aquisição de habitus e valores e quais “as 

nos a investigar a prática de leitura dos alunos do 1º ano do Ensino 

– Codap/UFS. Trata-se de um estudo que procura apreender, no 

Autor(es): Jane Cristina Beltramini Berto

Este artigo discute o processo de formação docente nos cursos 

disseminados durante o Grupo de Trabalho em Rede - GTR, em am-

dos aos professores participantes dos GTR. No que tange ao proces-
so de ensino dos gêneros discursivos busca-se compreender o limiar 

dos especificamente para o ensino de gêneros aos alunos. Quantos 

pesquisa documental e bibliográfica, buscando refletir a apropriação 
(ou não) da teoria dos gêneros pelos professores de língua portugue-
sa participantes do PDE e tutor do GTR. Os resultados apontam para 

aqueles pleiteados pela mantenedora para o ensino de língua via gê-
neros discursivos, durante os cursos de formação on line. Palavras-

Desde seu surgimento, a literatura infantil esteve estreitamente ligada 
às concepções das sociedades nas quais se insere. Atualmente, a literatura 

Existe uma necessidade de conhecer e explorar as novas expressões na lite-
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ratura contemporânea, essa literatura que atravessa recursos e nos fornece 
produções baseadas em diversas linguagens diferentes que se entrelaçam. 

com a intenção de estabelecer um diálogo destas linguagens, entre elas, 
e entre o livro e o leitor. Os livros para crianças e jovens contemporâneos 

expandem, ecoam ou interpretam a imagem, e vice-versa. Os limites entre 

a literatura infantil como elemento em transformação e assim pensamos nos 
encontros de linguagens do livro infantil em seu papel de fundamental impor-
tância para a leitura múltipla de um livro. E em um processo de elaboração 

gos verbal e imagético em livros para crianças e jovens. Nesse contexto nos 
pareceu pertinente apreciar a literatura portuguesa de diferentes períodos 

teratura infantil; Literatura infantil portuguesa; Linguagens.

A instituição escolar, sendo palco das atividades educacionais 

versas tecnologias para a disseminação do conhecimento, entre elas, 
o livro que, na sua forma impressa foi, durante muito tempo, o único 
aparato material veiculador do conhecimento. O surgimento de varia-

referencial para pesquisar as práticas de leitura dos alunos conclu-
dentes do curso de graduação em Letras, Português, da Universidade 
Federal de Sergipe. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

disso, várias outras questões foram suscitadas e abriram-se inúmeras 
outras possibilidades de estudo. Palavras-chave: Práticas de Leitura. 
Cultura Escolar. Leitura. Curso de Letras. Ensino Superior.
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Este trabalho apresenta alguns dados de um projeto em andamento 
como parte de um projeto temático que coordena vários subprojetos sobre 
novos modelos de formação de professores em serviço desenvolvidos no 
Estado de São Paulo. Trata-se de atuação política de estado que busca 

ada – Formação Universitária (PEC - FU) no que tange ao componente 
curricular Língua Portuguesa para as séries iniciais do ensino fundamen-
tal, de modo a responder à pergunta: o que e como se veiculam objetivos, 

neste momento, como parte da materialidade dos dispositivos propostos, 
apresentando suas principais características e compondo-se três catego-
rias de informação: textos e autores; objetivos e conteúdos; tarefas pro-
postas. Palavras-chave: formação de professores em serviço; materiais 
didáticos; ensino de Língua Portuguesa.

Jane Rafaela Pereira Da Silva

Neste estudo, objetivamos analisar as práticas de ensino de leitura 
desenvolvidas por duas professoras da Educação de Jovens e Adultos da 

e como elas promoviam a compreensão leitora de seus alunos. Examina-

livros didáticos destinados ao ensino de língua portuguesa) e encontramos 

promovessem o pleno desenvolvimento de estratégias de leitura mais so-

riais didáticos e suportes de leitura, pelas docentes, deveria requerer uma 
análise crítica e formação continuada, pois em muitas das aulas observa-
das elas não conseguiam estabelecer um ensino de leitura direcionado à 

os temas que eles tratavam.
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Autor(es): Jane Rafaela Pereira da Silva, Rosineide de Lima Alves

O presente estudo objetivou analisar diferentes práticas de ensino, 
focando a relação existente entre a compreensão do sistema de escrita al-

cluintes da educação infantil, em duas turmas distintas da rede municipal de 
ensino do Recife. Tratando a escrita alfabética como um sistema notacional 

podem assumir um papel importante no processo de apropriação do siste-

sobre segmentos silábicos. Nossas análises foram consubstanciadas com 

nível de escrita dos alunos, seus conhecimentos sobre convenções do SEA 

revelaram que o emprego de jogos facilitou o desenvolvimento da consci-

Pela via de acesso dos Estudos Comparados de Literaturas de Lín-

mundo, de José Saramago, buscando vislumbrar, no decorrer das análises 
de tais exemplares literários para infância e juventude, representações da 
postura híbrida (errante, detetive, previdente) desse sujeito que singra pela 
arquitetura labiríntica das obras supracitadas. Nessa senda, onde textos e 

lho embarca na (a)ventura de se embrenhar pelas múltiplas possibilidades 
de rotas de sentidos da atividade leitora. Para tanto, são explorados os 
links hipertextuais, por meio do diálogo entre o verbal e o visual, propondo 

predições de sentido diante de pistas encontradas no texto ou no co-texto, 
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gar* é preciso, mesmo não sendo preciso. * Tal expressão apropria-se de 

páginas no World Wide Web, indo de um link a outro.

No mundo contemporâneo, a imagem ocupa lugar de destaque. “To-

dos livros didáticos, especialmente os de língua portuguesa. Apesar disso, 
o texto visual não costuma ser objeto de ensino de leitura, pois não é conce-

que a supremacia da escrita, ou seja, o fato de os seres humanos enten-
derem por leitura somente o verbal contribui para um cenário de desleitura 
das imagens, pois, crê-se que elas existem para serem apenas vistas, não 
lidas. Diante desse cenário, este trabalho tem o objetivo de discutir o con-
ceito de imagem e de alfabetismo visual, além tratar da questão da imagem 
no ensino de língua materna, especialmente via livro didático de língua por-

imagem seja concebida como objeto de ensino de leitura. Palavras-chave: 
leitura; imagem; livro didático de língua portuguesa; prática docente.

A leitura envolve aspectos cognitivos, linguísticos e sociais onde o 
leitor estabelece relações de sentidos entre os conteúdos textuais forman-
do rede complexas envolvendo o sistema linguístico explícito e conteúdos 
inferíveis para as possibilidades de leitura apostadas por quem escreve 
uma produção. Os caminhos interpretativos passam a ser um jogo de apos-

linguísticas escolhidas pelo produtor textual. Este estudo objetiva, pois, des-
crever e analisar algumas estratégias textuais, em particular grupos nomi-
nais rotuladoras. Vários autores têm-se debruçado sobre o estudo dos gru-
pos nominais rotuladores, alguns sob uma perspectiva sistêmico-funcional 

gundo CARVALHO (2005) a rotulação é uma importante estratégia para (i) 
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operadores que intencionam a explicitação de sentidos (caráter meta); (v)

continuidade, colocando novas informações dentro de uma estrutura dada, 

nos textos, particularmente dos textos argumentativos.

Trata-se da experiência do projeto “Língua Portuguesa como apoio 
à pesquisa: questões que orientam a produção textual de gêneros aca-

lhoria das práticas de leitura e escrita na esfera acadêmica, no Centro de 

que os alunos apresentam ao efetuar processo de revisão gramatical de 
seus textos, com base na norma culta da língua, bem como o desconhe-

cos, principalmente quando são solicitados pelos professores dos mais 

ma espécie textual. Diante disso, é dada a oportunidade aos graduandos 

que as práticas de leitura e escrita desenvolvidas durante os encontros 

tidiano da academia. Palavras-chave: Leitura. Escrita. Produção textual. 
Gênero acadêmico.

Nos últimos anos, tem se acentuado o número de pesquisas rela-
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em Língua Portuguesa. Diante desse fato, as universidades vêem-se obri-

disciplinas de Leitura e Produção de Textos, Trabalho de Conclusão de 

apresentar alguns resultados de uma pesquisa em andamento desenvol-

Universidade São Francisco. Para isso, pautadas no interacionismo so-

empreendemos sobre o gênero textual Trabalho de Conclusão de Curso, 

cidades do gênero, bem como contribuir com a formação de professores 

importantes aspectos que poderiam melhorar a produção desses alunos. 

Conclusão de Curso; Interacionismo Sociodiscursivo; Gênero Textual.

A proposta do atual trabalho objetiva conceituar os termos alfabe-

que foi manifestada a importância precípua do uso competente da leitura 

surgiu um questionamento, em contrapartida, sobre o conceito de alfabeti-

já que este, desde então, foi sendo dissociado de seu sentido usual, o que 

do letramento, mas entender os conceitos de acordo com as suas espe-

ção; Diferenciação conceitual.
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Autor(es): Nanci Ramos Schmidt

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma experiência de 
leitura sobre obras literárias para o vestibular e os diversos recursos tex-
tuais e interativos que surgem. A diversidade de formas de leitura dessas 
obras é uma forma de interação do sujeito produtor dessa leitura. A cons-
trução de sentido do texto explorado oralmente exige estratégias além de 
habilidades linguísticas, como de ordem social e cultural. Ler obras para o 
vestibular pode ser mais que necessário, pode ser uma nova expressão de 

tibulares e que são cobradas apenas como instrumento desse sistema de 

obrigação Há apresentação de uma prática dialogada sobre a obra Dom 
Casmurro, feita por alunos do 2º ano do ensino médio, numa tentativa de 
exploração dos sentidos da leitura. Palavras-chave: leitura ; obra literária; 
articulação de leitura motivadora.

Dentro de um amplo universo da representação visual de leitores, 

do um jornal são relativamente escassos, se comparados aos de pesso-

na produção de importantes artistas, bem como no imaginário do ato de 
leitura. No Brasil, Oscar Pereira da Silva pintou uma senhora compene-

até mesmo Duchamp, antes de revolucionar a arte com seus ready-made, 

servaremos as obras em sua raridade e fascínio, notando recorrências e 
divergências, além de interpô-las com os ideais de uma época em que as 
renovações políticas e educacionais vislumbraram o jornal como o grande 
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espaços escolares e que circulam em eventos acadêmicos se situam como 

Assinalo que distintas formas de aproximação e interlocução entre pesqui-

dos – escola e universidade –, como podem se dar por meio da criação de 

sores da educação básica e do ensino superior, graduandos de biologia e 
pesquisadores da área de ensino de Biologia e Ciências. Em decorrência, 

área de Educação em Ciências, como um fator relevante para o entendi-

interessam em participar na produção e circulação na esfera acadêmica; 

ca social. Palavras – chave: autoria; formação continuada de professores; 
análise de discurso.

e gerenciamento da sua formação, em contextos de integração dos sa-
beres acadêmico e escolar contribuem para esclarecimentos de distintos 
aspectos da esfera social do trabalho docente. A partir destas percepções, 

autor e destinatário; isto é, que relacionam imagens e posições sociais. 
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cionadas com o tema autor – autoria e os distintos entendimentos destes 
múltiplos domínios de sentidos através das concepções de outros pesqui-
sadores, na esfera dos estudos da linguagem. Palavras – chave: autoria; 
formação continuada de professores; análise de discurso.

O artigo, em questão, discorre sobre uma atividade desenvolvida 
no início do ano letivo de 2012, em reunião de formação continuada de 
professores de Sala de Leitura da rede de ensino municipal de São José 

e a prática relatada já havia sido aplicada em 1995, em uma classe de 8º 
ano, em parceria com a professora de Ciências. Os efeitos decorrentes do 
tempo, desde a primeira experiência interdisciplinar em Sala de Leitura, até 

ao novo público-alvo e à época. Embora movida por objetivos diferentes, 
houve preservação da essência e o entrelace entre os diferentes tipos de 
linguagem enriqueceu o diálogo entre múltiplas áreas do conhecimento. 

trabalho, envolvendo: imagens, música, poesia e texto jornalístico (repor-

Hiroshima e Nagasaki.

Eglen Sílvia Pipi Rodrigues, Vanessa Gabassa

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma perspectiva de 

comunicativa crítica de pesquisa, o texto apresentado destaca uma das pro-

grupos interativos, destacando sua potencialidade na construção de práticas 

entre diferentes agentes educativos: professores(as), alunos, voluntários(as) 
e familiares. Trata-se de uma atividade desenvolvida em sala de aula, em 
pequenos grupos, com a participação de colaboradores(as) externos, com 
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professores(as) e familiares, que dialogicamente constroem diferentes lingua-

crianças, jovens e adultos das escolas públicas brasileiras. Palavras-Chave: 

na busca de adaptação e enriquecimento de um novo momento da vivência 

pública buscou-se conhecer os alunos por suas considerações sobre a im-
portância do meio ambiente, temática essa de interesse da professora-pes-

separação das mesmas em dois grupos de acordo com tal característica. 

função de substâncias e produtos fornecidos foram mais comuns nas re-
dações que não citam o lixo, enquanto que no grupo que se referiu ao lixo 
notam-se diversos discursos relacionados ao papel das ações humanas 

pesquisa-ensino e a análise de discurso francesa.

Autor(es): Handherson Leyltton Costa Damasceno

Estamos diante de uma crise dos paradigmas da educação. A am-

informações, bem como a necessidade de se estar apto a manusear os 
mecanismos de apropriação de conhecimento, causam no homem a sen-

um olhar sobre o indivíduo professor e sua práxis, no que concerne à sua 
formação, à formação de sujeitos leitores e escritores competentes e aptos 
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maneira tão assertiva. O estudo que ora apresento é fruto de um recorte da 
pesquisa de mestrado em Educação que atualmente desenvolvo na Univer-
sidade Federal da Bahia, intitulada “Tessituras Cibernéticas e Formação de 

a interface entre formação docente e letramento digital em escolas da re-
gião do interior da Bahia.

Autor(es): Heloisa Barretto Borges,

O presente trabalho trata das percepções sobre leitura literária de 

Tecnologia é um desdobramento da pesquisa “Leitores da escola pública: 

a compreensão dos alunos sobre o texto literário e sua utilidade foi sendo 
revelada, contribuindo para delinear a relação entre leitura, textos literários 
e a formação do leitor. Observamos um leitor em formação que não é previ-
sível. Um leitor que fala das suas leituras e sobre o texto literário, transgre-

sociedade letrada.

O presente artigo tem como objetivo principal relatar um trabalho ino-

que envolveu professora, alunos e familiares, em busca de um processo de 

ra e pesquisadora na área da Educação, reconheço que este projeto teve 
uma repercussão positiva no cotidiano da sala de aula, pois buscou valori-

bem como a heterogeneidade da sala de aula. Houve, ainda, uma elevada 
motivação nos alunos para aprenderem e assim um verdadeiro trabalho em 
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texto literário, por um leitor-guia seguido dos comentários sobre o texto lido 
por todos os participantes. A escolha do texto literário deu-se em função da 

universo vivido por esses professores, estimulando diversas interpretações 

o errado. Durante esses encontros e nas entrevistas semi-estruturadas, di-

Neste trabalho de pesquisa, ora em andamento, investiga a produção 

em seus vários aspectos. Interroga os momentos, lugares e sujeitos nela en-

(ou não) com as recentes ações e iniciativas dos poderes públicos em relação 
aos espaços e acervos para formação de leitores. Como pesquisa de caráter 

etc. Esse pensamento encontra ressonância nos referenciais da historia cultural, 

Petit (2008), Baratin e Jacob (2000), Silva (2001) e Perrotti (2008), ajudam a dar 
contorno ao assunto maior desta investigação. Da mesma forma, os trabalhos 

gid (1999); Ribeiro (2011); etc.. Palavras-chave: leitura; biblioteca; estado da arte.
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Autor(es): Ana Lygia Vieira Schil da Veiga

sar um ler e escrever rente a um corpo que artista com as mãos. Disposi-

e escrevem enquanto andam, compondo uma trama que amalgama tex-

forças e formas que marcam o corpo. Gestos de ler e escrever compõem 
a ação, na escrituração-procedimento que avança para o registro das mar-
cas deixadas no/pelo corpolido-escrito. As escritas ora se espalham ora 

os participantes vão tramando leitura e escrita pela arte das mãos tece-
lãs, incorporando outros corpos que leem, veem ou juntam-se à caravana 

tramando vestígios de palavra na pele. Acontecimento inventivo de escrita 
outra, leitura outra, modo-corpo de escrita e leitura, na intenção de deslocar 
sentidos, experimentar modos outros de ler-escrever-corpo.

de que “os antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras 
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forma constantemente é relida, gerando novos regimes estéticos no campo 

Camões e o Classicismo.

à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), busca compreender como 
a linguagem pode resistir à representação e buscar por novos mundos. O 
objeto de estudo, que aqui será chamado de paisagem, é a revista piauí, 

transcrição do mundo e que por instantes suspende o efeito de real propo-
sitalmente, estremecendo as máscaras da representação. Uma escrita que 

composto por inúmeras teias fabuladas nas quais estamos completamente 

haja transformação de si e do mundo. Ao mesmo tempo ela é vista como 

Autor(es): Neide de Brito Cunha,
Acácia Aparecida Angeli dos Santos

Nos últimos anos, estudiosos tem compreendido a leitura e a escrita 
com base em uma visão integradora. Assim, essas habilidades são vistas 
como parte de processos inter-relacionados, não congruentes com aná-
lises que os concebem de forma independente. A leitura é uma atividade 
que constitui, ao mesmo tempo, forma de instrução e instrumento para o 

leitura se relaciona de forma estreita com o êxito escolar. A linguagem oral, 
a leitura e a escrita são consideradas instrumentais para a vida social e 

compreendem como um problema da criança oriunda de camadas sociais 
desfavorecidas e de sua família, passível de ser analisado e tratado fora 
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e dos seus familiares.

Autor(es): Sandra Regina Simonis Richter, Simone Berle

a infância a partir de uma suposta incapacidade cognitiva e do debate 
contemporâneo em torno de qual currículo na educação infantil, emerge a 
necessária discussão da relação entre linguagem e linguagens. No cam-
po da Pedagogia, em especial na educação infantil, o interesse é recente 

te aprendem a conviver e estar em linguagens. Neste ensaio, colocamos 
em debate uma cultura acadêmica que tem investido muito em métodos e 
procedimentos de ensinar e se detido pouco na complexidade de acolher 
e acompanhar processos de aprender a narrar para decifrar e interpretar 

em torno da aproximação entre literatura e artes plásticas nos detemos na 

resistência à tendência escolar de conceber as linguagens de modo iso-
lado e fragmentado no cotidiano da educação coletiva de crianças pe-
quenas. Para tanto, destacamos a importância de ampliar os debates em 

dimensão poética

O presente texto discute questões sobre a Literatura Infantil e 

gum conteúdo específico – tal perspectiva vincula-se à formação de 
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a importância de os educadores/professores compreenderem as es-
pecificidades do desenvolvimento infantil e do processo de objetiva-
ção humana na formação das funções psíquicas superiores e função 
da literatura nesse processo. A compreensão da objetivação humana 
pela literatura infantil revela a possibilidade do enriquecimento das 
vivências infantis, do diálogo e da interação entre o autor e o leitor no 
processo de leitura. A literatura infantil com suas características da lu-
dicidade, da capacidade criativa e da fantasia/imaginação, possibilita 

os processos de objetivação humana, leitura e infância. Palavras-cha-

Este artigo, pautado nos pressupostos dos Estudos Culturais e da 

cações que este suporte de leitura pode provocar na discussão da sexua-
lidade na escola. Dando prosseguimento a pesquisa sobre o uso de livros 
paradidáticos na discussão da sexualidade na esfera escolar, iniciada no 
curso de mestrado, investimos em debater a presença deste suporte de 

paradidático, invariavelmente este é escolhido pelos/as docentes para 
discutir temáticas pertinentes aos Temas Transversais preceituados pelos 

sobre este suporte de leitura é o investimento deste artigo.

estudo dos modos de apreensão da cultura pela sociedade urbana, par-
ticularmente, por crianças, adolescentes e jovens, tendo em vista a ob-
servação dos saberes adquiridos na escola, dos adquiridos por meio dos 
gêneros formais de leitura (textos literários, dramatúrgicos e cinemato-

compreensivo encontram-se nas ideias de consagrados pensadores do 
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samento de Hans Robert Jauss a respeito da recepção do texto poético 
e sua compreensão. Segundo ele, essa recepção está relacionada à per-

2002). Associa-se a esse pensamento a visão de Walter Benjamin sobre 
reprodutibilidade técnica, autenticidade da obra de arte e recepção (BEN-

com estudantes do ensino médio, objetiva contribuir para a ampliação 
das perspectivas de entendimento dos modos de elaboração desses pro-
dutos culturais universais e contemporâneos. Em vista disso, esse artigo 
contém um breve relato sobre a pesquisa de leitura no PIBIC Jr. com 
estudantes do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro.leitura;literatura;teatro

Considerando a influência do contexto sociocultural na compre-
ensão de textos, este artigo argumenta que o respeito às diferenças 
e o engajamento do professor na formação leitora de seus alunos 
promovem a criação de um ambiente de confiança que facilitará a 
construção de sentidos a partir do envolvimento e da interação com 
textos, principalmente literários, e da troca conversacional. Observa-
se a leitura como um fenômeno eminentemente cultural que envolve 
aspectos cognitivos, discursivos e uma prática social, e, por isso, pode 
e deve ser abordada sob o viés da Sociolingüística, pois o conheci-
mento de mundo do indivíduo, fruto de um contexto social, econômico 
e cultural, interfere na sua relação com os textos. A interação conver-
sacional é apresentada como produtora de um discurso coletivo que 
se integra à individualidade, por isso a leitura compartilhada torna-se 
um instrumento de transformação individual e mudança social que se 

Autor(es): Silvia Cordeiro Nassif Schroeder

Este trabalho apresenta a descrição e análise de uma atividade de 

gogia. A atividade consistiu na audição de uma música instrumental segui-
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análise destaca questões que incluem a necessidade de se considerar, na 

atribuídas às músicas. Discutem-se ainda a estesia (a recepção) como uma 
forma de conhecimento e a importância da abordagem estético-discursiva 
(que vai além da análise do material sonoro e de elementos da gramática) 
no campo da apreciação musical. Assinala-se que essa investigação sobre 

musical por não-músicos.

Autor(es): Adriana Naomi Fukushima da Silva,

tura no atual contexto escolar das instituições de ensino fundamental, 
percebe-se que elas estão ligadas à decifração. Porém acredita-se que 

to, atribuição de sentido ao escrito e compreensão. Ao pensar no uso 

e dublados em escolas públicas e a formação do leitor, que investiga as 

ensino fundamental. Neste trabalho serão apresentados dados sobre a 

resultados, foi possível observar que a leitura de legendas contribui para 

estratégias de leitura e tentaram compreender a trama dialogando com o 

me O jardim Secreto
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Autor(es): Adriana Pastorello Buim Arena

todos os aspectos, mas somente nos que destacam a importância da pro-
dução escrita no processo de formação de futuros professores da educa-
ção básica no curso de Pedagogia. A discussão proposta neste estudo está 
sustentada pela premissa de que as relações entre pensamento e palavra 
na constituição do eu se iniciam nas relações humanas. Será analisado, 
sob a égide do paradigma indiciário, um texto de um aluno matriculado em 
um curso de Pedagogia oferecido por uma Universidade Federal brasileira 

conhecer, durante a coleta e análise dos dados, que a realidade investigada 

importância da produção escrita e sua relação com o desenvolvimento do 

professores da educação básica, a partir de fragmentos do texto escrito. 

de Vigotsky. Os indícios destacados pelos fragmentos analisados revelam 
a importância da dialogia construída na relação professor-aluno pelo pro-
cesso de tutoria. O processo de apropriação do discurso escrito pode vir a 
ser potencialmente acelerado quando estiver vinculado a uma atividade de 
orientação com o professor.

Autor(es): Angela Dillmann Nunes Bicca,

que perturbadoras semelhanças entre seres humanos e máquinas, a partir 

formas de ver/entender, bem como de viver o mundo contemporâneo al-

representações bastante peculiares para sujeitos que vivem neste tempo, 
cabendo indicar as muitas particularidades que os afastam das subjetivida-
des usualmente invocadas para referir o homem no humanismo moderno, 
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cacionais contemporâneas. Registramos a centralidade que as tecnologias 
da informação e da comunicação possuem relativamente à emergência das 

gimento de tais sujeitos, binarismos modernos que contrapunham o natural 

Autor(es): Angélica Torres Vilar de Farias,
Andréa Torres Vilar de Farias

quecimento cultural e de interação. Favorece a imaginação, criatividade e é 
ferramenta imprescindível para formação de sujeitos críticos e conscientes 
do seu papel na sociedade. O presente artigo parte do pressuposto que as 

pode e deve ser uma importante ferramenta que auxilia no processo de 
aquisição e apropriação da leitura e escrita. Nessa perspectiva, objetiva-se 

Adriana Pastorello Buim Arena

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é um projeto 
governamental de distribuição de obras literárias e didáticas. Seu uso em 
sala de aula é o principal tema de investigação com o objetivo de analisar 
este programa com foco no uso das obras em uma escola da cidade de 

preender as reais necessidades docentes e discentes comportadas ou 
não pelo PNBE. A pesquisa está sendo desenvolvida ao longo dos anos 
de 2011 e 2012 em uma escola municipal que recebeu as coleções do 
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educação, que lá estão lotados, para coleta e análise de dados. O artigo 

var e divulgar sobre os vários problemas na escola de investigação que 
corroboram para a necessidade de chamar a atenção das falhas do PNBE 
e a divulgação dos discursos dos professores que precisam ser ouvidos, 
compreendidos e auxiliados no desenvolvimento de propostas reais de 
trabalhos com a educação, leitura, e literatura.

Autor(es): Dulcimar Pereira

O objetivo geral desse estudo é relatar as experiências vividas du-

disparadoras que possibilitam a produção de bons encontros no ambiente 
escolar. Trata-se de pesquisa de doutorado em andamento e tem como 

quais os processos compartilhados entre docentes e discentes apresentam 
o cuidado de si e do outro na perspectiva foucaultiana de uma arte da exis-

mas redes de subjetividades no entrelaçamento dos bons encontros entre 
os participantes e os novos personagens. Busca concluir que os usos das 

de ensinar. Palavras-chave: Bonecos. Linguagens. Encontros.

O presente trabalho pretende estabelecer um diálogo entre ditados 
populares, literatura e a contribuição de autores como Vygotsky, Benjamin 

sobre a leitura e da leitura como um processo de formação. Ao pretender 

dade, esta discussão destaca que os professores ao se desconectarem de 
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suas experiências de leitura, esquecem que, geralmente ao lado da apren-

texto. Ao ressaltar a importância de transformar a relação com o texto em 

ainda a proposta de Iser, de pensar a leitura como um jogo que se dá entre 
o autor, o texto e o leitor, resgatando a importância da imaginação e da vi-
vência estética na criação, produção e transformação de novas realidades. 
Palavras-Chave:Leitura; Experiência; Formação de Professores

Autor(es): Haidê Silva

sicionam de forma contrária ao tradicionalismo e a violência imposta pelo 

excessivamente rígidas de disciplina, a uma rotina estafante de exames, 
trabalhos e outras coisas mais. E além disso, são praticamente obrigados 

apenas com 17 anos de idade, ou seja, quando a maioria conclui a terceira 

analisados fragmentos de obras de autores que de certa forma discutiram 

Lobato, Raul Pompéia, Carlos Drummond de Andrade e a banda Legião 

Este texto é fruto de uma pesquisa em andamento que tem como ob-

cola de educação infantil do município de Piracicaba. Entendemos, a partir de 

miestruturadas e questionários. Apesar de ainda não estar concluída, podemos 

permear todas as atividades junto às crianças, mas o dia-a-dia dentro da escola 

e meninos pequenos. Por isso, usamos este trabalho como um convite aos pro-

respeito. Palavras-chaves: Afetividade; Educação Infantil; Linguagem;
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Autor(es): Paula Cabral Tacca

baseada em princípios do romantismo alemão de Novalis e Schlegel e do 

de textos poético-literários.Percorrendo um caminho que perpassa além da 

quais esse suporte artístico vem passando ao longo dos anos, deseja-se 

literatura brasileira, assim como compartilhar uma produção autoral-experi-
mental que se inspira e se reconhece nas teorias referidas, no trabalho de 
Bisilliat e também, essencialmente, na poesia de Hilda Hilst.Partindo-se do 
pressuposto que as criações artísticas em geral, se desenvolvem sempre a 

fende-se a ideia da transmutação do original literário em algo novo, a partir 

gaúchas Nelly Cunha e Teresa Iara Palmini Fabretti e editada na década de 
1970 no Rio Grande do Sul, pela Editora Globo. A temática relaciona-se a 

os anos de 1940 e 1980. Deve-se então considerar a contribuição da inves-
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conteúdo e de sua função, pode ser uma importante fonte de dados sobre 

do tempo através da análise do mercado em que circulou, da produção edi-

vés de suas conformações visuais, comunicar além do conteúdo escrito, 

Os dados indicam que a coleção pode agregar importantes considerações 

Autor(es): Cidinéia da Costa Luvison

leitura e produção escrita em situações de jogo, na perspectiva da resolução 

partir de registros dos alunos em diferentes gêneros textuais e audiogravação 

Foi possível constatar que, os alunos apropriam-se da linguagem e dos concei-
tos matemáticos, quando elucidados por meio de um contexto de investigações, 
em que a inferência, o dialogismo e a relação leitor-autor ajudam a constituir e 

o conhecimento matemático.. Palavras-chave: leitura; escrita; gêneros textuais; 
jogos; anos iniciais do Ensino Fundamental.

Este trabalho tem por objetivo compreender a construção e a difusão 

lítica, elegendo para tal a escola, como símbolo da ruptura que pretendiam 

mola fundamental do progresso social e material e condição necessária 

de conteúdos morais e instrutivos necessários à formação do novo cidadão. 
Ensinar a ler e a escrever converteu-se em condição fundamental para a 

larga escala da produção de livros para a infância. A partir do conceito de ci-
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nos livros de leitura de João Köpke quanto ao modo de tratar as crianças, 
com relação à permanência, superação e aparecimento de sensibilidades 
com relação a elas. Como resultados são apresentados os esforços para 

COMPLETUDE

ver aplicabilidade dos conteúdos matemáticos em seu contexto, interpretar 

diferentes fatores, dentre eles está a ausência de um trabalho consistente 
envolvendo a matemática e a leitura que, certamente, levaria o aprendente 

gindo um alto nível de compreensão/interpretação e, consequentemente, 

uma proposta de atividade matemática desenvolvida a partir de uma prática 

outros autores que versam sobre o tema. Este é parte de uma pesquisa 

Este trabalho discute a inserção da leitura e da escrita nas aulas 

atividades escritas dos alunos como principal objeto de análise, a partir de 
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propostas desenvolvidas em um ambiente de modelagem matemática.Os 
resultados obtidos no projeto com uma turma de EJA mostram que esta 
proposta de trabalho tem potencial para promover motivação e apreensão 

mas de aprender e, gradativamente a necessidade de intervenção vai se 

projeto pudemos perceber a redução da dependência dos alunos no decor-

considerar que é possível ajudar os estudantes a se tornarem sujeitos au-

dio) entre os anos de 1998, quando foi aplicada a primeira avaliação, até a última 

tuais presentes nessas avaliações. Partiu-se da discussão a cerca da produção 
textual presente em Antunes (2009) e posteriormente as concepções de gêneros 

das em uma perspectiva tradicional que parece não considerar as contribuições da 
linguística, sobretudo, no que tange aos estudos sobre os gêneros textuais e sua 
contribuição para o ensino.

voltado para crianças e adolescentes, desenvolvido a partir de uma biblioteca 
pública situada no bairro do Jardim América, subúrbio da cidade do Rio de Ja-
neiro. O objetivo inicial do projeto é proporcionar uma alternativa interativa para 
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do Dique, esta biblioteca pode se tornar um diferencial no acesso à inclusão 
social, contribuindo de forma inovadora para o desenvolvimento do hábito da 

chave: Biblioteca; Leitura; Audiovisual; Inclusão; Autoria.

Autor(es): Jessica Gonçalves de Andrade, Giovana Scareli

cos que possuem em comum a discussão acerca da sustentabilidade. São 
eles o Reality Show ECOPRÁTICO veiculado pela TV Cultura em 2009 e o 

ram nossos objetos de estudo para este artigo. No entanto, nosso foco foi 
observar como essas propostas que se propõem a trabalhar com um tipo de 

nos seus atores, quanto nos possíveis espectadores potenciais. Percebe-

biental mediante a peculiaridade dos atores sociais envolvidos nos projetos. 

de, a partir da constituição de uma multiplicidade de sociedades sustentáveis, 
obtidas por meio de diversos caminhos, respeitando-se as características e 

que atuou por vinte e dois anos, nas décadas 70, 80 e 90 como alfa-
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vivência ao longo dos tempos. Através dos seus fragmentos de sua 

sinar os sujeitos ler, escrever e calcular. Resultado de uma pesquisa 
de cunho qualitativo, este trabalho adota como fonte de investigação 

importância dos métodos tradicionais para o processo de construção 
da leitura e da escrita de muitas crianças, jovens e adultos ao longo 

e do letramento, as quais representam um novo momento e uma nova 
concepção para a inserção das práticas sociais no processo alfa-

pesquisado foram fundamentais para as discussões e práticas alfa-

A proposta apresentada neste trabalho visa a observar as re-

rico, com apoio nos conceitos sobre gêneros discursivos expressos 
na Estética da Criação Verbal e em outros textos de Bakhtin e do 

cionadas à análise da linguagem verbovisual, baseada em Dondis 
(2007). Para tal estudo foi examinada a materialidade do gênero 
artigo de opinião e da ilustração correspondente, do caderno Ten-
dências/Debates do jornal Folha de São Paulo, de 09/01/2011, refe-
rentes a um momento específico das eleições presidenciais no Bra-
sil. Como a ilustração é elaborada pelo artista numa interpretação 
valorativa do artigo, procura-se observar nas imagens verbovisuais 

elementos que se destacam expressando valores que circulam no 
contexto social, nem sempre apreendidos de modo claro. Por meio 

se observar a sintonia ou a assimetria entre os dois enunciados, 
pelo tom avaliativo adotado em cada um deles. Também, observa-
se como respondem ao leitor pressuposto do jornal e ao contexto 
imediato. Espera-se que esse estudo, desenvolvido sob a perspec-

educação sugestões de análise das diversas linguagens midiáticas, 
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opiniões apresentadas pela mídia impressa. Palavras-chave: artigo; 
ilustração; sentidos implícitos; mídia impressa.

Autor(es): Cristina Andrade Ferreira Silveira, Andréia Osti

Pensar em leitura é relacionar, é criar possibilidades de interagir, in-

as dinâmicas e criações de linguagens que lêem o mundo são muitas, pres-
supõem ação, permitem colocar a produção intelectual e cultural ao alcance 

caminhos da leitura e as possibilidades de formar leitores conscientes, des-
crever possíveis práticas educacionais, resgatar o gênero textual – carta - 
relacionando com a tecnologia digital e demais inovações contemporâneas 

como as cartas podem contribuir com a leitura. Os resultados são qualita-
tivos, nos mostram opções de como ampliar esse trabalho, inclusive com 
apoio de novas tecnologias. O professor e a escola deveriam aproveitar a 

Autor(es): Liliam Ricarte de Oliveira

O presente artigo apresenta a experiência de uma professora de 
educação infantil com registros de fragmentos de sua vivencia em aula, 
primeiramente como professora numa escola particular na cidade de Cam-

riormente, como professora da rede pública municipal da mesma cidade. 
Relata sobre os diferentes papéis que estes registros assumem em seu 

tância que esse registro assumiu ao iniciar na rede pública, onde, na ausên-
cia de interlocutores que a auxiliavam a olhar e a repensar seu cotidiano, 
passou a ter também este papel. Na medida em que estes registros foram 
se tornando parte de sua rotina, intrumentos auxiliares – como o gravador 

registro na praxis docente.
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Este trabalho é fruto de uma pesquisa acadêmica, uma pesqui-
sa-ação desenvolvida em região de mananciais, com jovens e adultos 

reinterpretação do mundo, ainda que o mundo possa ser diverso e 
múltiplo. Por meio da leitura foram discutidos durante um semestre 

da cidade. Também foram discutidas questões sobre o racismo, o ma-
chismo, a diversidade humana e presenta na escola, o direito ao riso 

inicial e continuada, na relação com os os alunos e nos processos 
formativos O produto final dessa pesquisa gerou interesse em uma 

Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento

O presente texto versa sobre a atuação do leitor e colecionador de im-
pressos Vicente Themudo Lessa na propagação de saberes e práticas religio-
sas e educacionais através do Protestantismo brasileiro; sobretudo na cons-
trução de si enquanto leitor, colecionador e sujeito protestante. O objeto de 

pertenceu ao Reverendo Vicente Themudo Lessa. A investigação sucinta algu-

de impressos, das práticas de leitura e da noção de intelectual. Alguns resulta-
dos permitem inferir que a salvaguarda e leitura de impressos foi uma tentativa 

Autor(es): Paulo Ramos
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que contrapõe o número 

manal, com base no levantamento, a alta presença dos quadrinhos 
toma espaço dos temas da literatura e ajuda a tornar o país um con-

tantes nem teriam sido abordados no teste, elaborado pelo governo 
federal. Nestas linhas, questiona-se a leitura do estudo feita pela revis-

autônomos, cujo processo de produção do sentido envolve diferentes 
aspectos, entre eles a necessidade de articulação entre elementos ver-

Pitangas, gostos, cores e escritas de formação
Autor(es): Juliana Gomes Santos

O trabalho de pesquisa “PARFOR: uma reflexão sobre a for-

destas professoras que cursam Pedagogia por meio do Plano Na-
cional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), 
em uma instituição particular de ensino superior de Campinas. O 
objeto de pesquisa é o processo de formação de professoras da 
educação infantil que atuam na região metropolitana de Campinas 
e iniciaram sua formação acadêmica a partir da Política Nacional 

influência da formação acadêmica na prática docente de professo-
ras que atuam na educação infantil. A metodologia é de abordagem 
qualitativa, tendo como técnica para coleta de dados a narrativa de 
formação escrita pelas alunas do referido curso, para expressar a 
concepção de criança, educação infantil e professora de educação 
infantil. Com isso será analisada a importância da formação aca-

Esta prática de narrativas de formação é o que descreveremos nes-
te trabalho, por meio da qual será possível perceber a leitura que 

e mais especificamente sobre os conceitos de criança, educação 
infantil e professora de educação infantil. A narrativa contribuirá, 
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desconstrução permeado de inúmeras vivências. Palavras-chave: 
PARFOR; Formação de professores; narrativas.

vskiana nas discussões a respeito da linguagem propostas por integran-
tes do Círculo de Bakhtin. Percorrendo algumas das obras de Dostoiévski 

gens. Esse exame nos parece oportuno, porque, se por um lado o diálogo 

toievskianos é considerado fundamental para a proposição de conceitos 

ticam a leitura que Bakhtin teria feito das obras dostoievskianas. O crítico 

ver, para a proposição do conceito de polifonia. O modo como Bakhtin leu 
(ou teria lido) o mundo de Dostoiévski é o centro de nosso debate, pois essa 
leitura ecoa nas concepções de dialogismo e a polifonia; concepções caras 
a muitos estudos de viés bakhtiniano.

funcional). A escola em questão é situada na cidade de São José dos Cam-
pos e funciona com dois períodos, sendo que, pela manhã, atende ciclo II 

de alunos, deixou-se transparecer um sonho em comum: o de poder traba-
lhar e atingir o sucesso com o que estão vivenciando com as atividades de 
Arte. Nesta busca coletiva de reconhecimento e inclusão no âmbito social 

Para desenvolvê-lo houve uma sequência de atividades com leitura/escrita 

trata de uma proposta interdisciplinar, iniciando pela descrição de imagens, 
estudo de textos informativos, meio ambiente e sustentabilidade entre ou-
tros eixos curriculares. No primeiro momento, procuram na internet ima-



311www.18cole.com.br 311www.18cole.com.br

Sala de Recursos, ao mesmo tempo em que apreendem diferentes tipos de 
textos, verbais e não-verbais.

Junio Adao Ribeiro Leite

tidade Cultural tem como objetivo a promoção de ações que incen-

usando como principal ferramenta a união de práticas de leitura e 

currículo e do ato de ensinar/aprender. Desenvolve ações contex-

língua inglesa, bem como, ações voltadas para a educação patri-
monial aliadas a atividades produtivas e psicossociais que privile-
giam a reinserção social de pessoas privadas de liberdade. Suas 
práticas possibilitam a ampliação do senso critico, da capacidade 
imaginativa, criativa e reflexiva diante da realidade na qual estão in-

bem como suas relações com a sua identidade cultural. Busca-se 

promovendo o indivíduo, que deixa de ter o papel de se ajustar à 
sociedade para de fato integrá-lo.

Este artigo é uma análise de um experimento com aleitura do 
texto literário numa escola pública municipal de Senador Canedo, 
GO, no decorrer de 2011. Nessa escola, há um trabalho de incen-
tivo à leitura, através de empréstimos de livros. No início do ano, 
procuramos trabalhar por gênero. Começamos com poesia, depois 
fomos colocando outros textos para que os alunos entrassem em 
contato com maior diversidade, ampliando assim, o universo da lei-
tura. No deocrrer do experimento, notamos que a poesia não exer-
cia muito atrativo em alguns alunos, especialmente, os do g~enero 
masculino e de turmas mais avançadas. Percebemos também, que 
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os alunos do último ano do ensino fundamental procuravam muito 
pouco livros para empréstimos. No segundo semestre, resolvemos 
incentivar a leitura dos clássicos universais, principalmente no últi-

a formação do gosto pela leitura com textos de autores diversifica-
dos, colocando o aluno em contato com um número maior de obras 
diferentes, com intuito de fornecer elementos que possibilitassem 
a expansão do universo de leitura desse leitor. Com essa atitude 
pensamos que poderíamos contribuir para a formação de um leitor 

decis~]oes de modo a interferir ou transcender de forma positiva 
na realidade local, além de possibilitar o contato com os clássicos 
universais antes de cursarem o ensino médio. PALAVRAS-CHAVE: 
leitura; Literatura; Escola; Leitor; Formação.

Este trabalho versa a respeito das faces do teatro na educação e obje-
tiva salientar as contribuições da leitura do teatro grego no processo educati-

das artes, entre elas o teatro, a leitura dos clássicos gregos é apresentada 
como suporte de estudos para a formação docente. Destaca-se neste texto a 

jetivos da difusão de peças teatrais como Antígona enquanto processo edu-
cativo do homem grego, por ser necessário a um homem que vivia em um 
momento de transição entre valores tradicionais como culto aos deuses e aos 
ancestrais e valores novos, como respeito aos decretos escritos e normas 
vigentes. Palavras-chave: clássico; teatro grego; processo educativo.

140
Autor(es): Elenise Cristina Pires de Andrade, Érica Speglich

ferando e espalhando possibilidades que julgamos interessantes para pensar 
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duas vírgulas), representatividade transcendente em uma busca por explica-

um procedimento delirante para a escrita. (87) Delírio que se movimenta em 
uma impossibilidade de tradução para os sentidos, as palavras, e não como 

Autor(es): Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias

Neste estudo,buscamos entender os discursos que tratam do ensi-

recorte de minha pesquisa de doutorado que toma como objeto de in-

de primeiras letras. O Corpus básico da pesquisa toma como referência, 

professores primários; um artigo do diretor do Jornal e diretor da Escola 

resultados do trabalho apontam para práticas escolares fundamentadas 
em uma tradição, bem como para ideias inovadoras. As divergências que 
se estabeleceram nesse contexto geraram muitas discussões e debates 
entre professores, diretores da instrução pública e diretor da Escola Nor-

particularmente, para o ensino de Aritmética. Palavras-chave: Jornal A 
Instrução Publica; método intuitivo; ensino de aritmética.

Autor(es): Leonice Vieira de Jesus Paixão, Roseli da Silva Alves, Ana 

A leitura tem papel importante na vida humana, tanto para sua in-
serção social, como para os conhecimentos necessários a sua sobrevivên-
cia no cotidiano, além da aquisição de um saber cognitivo. Diante disso, o 
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presente artigo discorre sobre a importância do bibliotecário na formação 
de leitores críticos, tendo como objetivo mostrar a importância da postura 
do mesmo no processo de aquisição da leitura de crianças. Os sujeitos 
deste trabalho foram (PUBs) Professores em Uso da Biblioteca de uma 

sa é de cunho qualitativo e tem como instrumento de coleta de dados um 
questionário aplicado a 12 professores regentes das séries iniciais e uma 
entrevista com três professores em uso da biblioteca da referida escola. A 

riedade em relação ao uso da biblioteca, e uma visão distorcida sobre a real 

pouco contribuindo para o processo de aquisição da leitura pela criança. A 

proporcionando aos alunos não somente a oportunidade de serem bons lei-
tores, como a formação de bons escritores críticos e atuantes nos espaços 
sociais. Palavras-chave: Professor; biblioteca; formação; leitura.

Waldinéia Aparecida Rodrigues da Rocha

tura nas séries iniciais e na formação de leitores. A biblioteca tem grande 

oportunidade de ter acesso a livros em outros ambientes. Ela é, portanto, o 
lugar de acesso aos mais variados tipos e alternativas de gêneros textuais. 

que muitas crianças possam ter contato com o livro. É um espaço usado para 

cultura. Em nossos estudos pôde-se concluir que a leitura é de extrema im-

reconhecer seus direitos e deveres na sociedade. No âmbito educacional, 
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mundo da leitura, não apenas para se tornarem bons leitores, como também 

Autor(es): Edna Telma Fonseca e Silva Vilar,
Edna Cristina do Prado

Neste artigo apresentamos uma leitura de poemas de Jorge de Lima 
que abordam a infância como temática explícita ou em associações que a 
tomam como referente. Embora o referido escritor não fulgure como autor 
de poemas infantis, argumentamos que sua produção poética, marcada por 
uma qualidade estética singular pode e deve ser apreciada também pelas 
crianças. O corpus analisado neste artigo foi constituído por seis poemas 
que por motivos di(e)versos podem ser associados a infância, a saber: a 

para outras linguagens; os aspectos de ludicidade empregados pelo es-
critor em sua tessitura poética. Na análise dos poemas destacamos os as-
pectos de ludicidade e de crítica social evidenciados na poética limiana e o 
diálogo como recurso que imprime uma feição narrativa aos seus poemas, 
reverberando-se a concepção de uma infância que fala, reclama, brinca, 

de de poemas que abordam a infância e/ou suas associações evidenciam 
que são vários os motivos de infância para o referido escritor. Portanto, por 
motivos de infância precisamos partilhar com as crianças esse manancial 
de poemas na perspectiva de colocá-los em estado de poesia para que 

Autor(es): Eliana Ayoub

Este trabalho, em formato de carta, narra experiências compartilha-

curso. Num encontro de linguagens (corporal, musical, escrita, poética...), 
em que a permeabilidade entre elas estilhaça limites, contornos - verbal e 
não-verbal entrelaçados, atravessados -, fomos construindo modos de nos 
olhar e de olhar para a expressividade do gesto, em diferentes propostas 
e contextos: ora individualmente, ora coletivamente, ora descobrindo sono-
ridades com/no corpo, ora arriscando saltos e piruetas, ora transformando 
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poesia em gesto, gesto em poesia, ora assistindo às criações de outrem, 
ora compondo com o outro sínteses de um percurso trilhado, compartilha-
do, com-par-trilhado... Por meio de fragmentos espaçotemporais presentes 
nessas cartas, podemos entrever vestígios, rastros, indícios de um proces-
so vivido intensamente por muitos e múltiplos sujeitos, cujas experiências 

cartas; formação de professores.

Isaura com as questões político-sociais da época através das críticas 
presentes. Lançada em 1875, época em que o Brasil ainda mantinha o 
regime escravocrata, mesmo que os ideais abolicionistas já estivessem 

greiro e, possivelmente, a Lei do Ventre Livre, já existissem, escolher uma 

estranhamento. O fato de a escrava ser descendente de africanos, mas 
ser branca, serviu para apiedar, principalmente as mulheres, principais 
leitoras desses folhetins, dos abusos sofridos pelos escravos sem que 
nada fosse feito. Além de branca, Isaura é sempre descrita com ares de 

na trama foi outro recurso do autor para chamar a atenção dos leitores, 
já que romances aventureiros, nessa época, despertavam um grande in-

no período e sobre a progressão automática e sua relação com a qualidade 

ciedade harmônica em contraposição ao regime político, portanto, não con-
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sistema da língua, não contribuindo, desse modo, para a formação cidadã. 
Nesse sentido, o conteúdo da cartilha Caminho Suave se difere muito da car-

Autor(es): Patricia Vianna Lacerda de Almeida

publicadas no Jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, entre os anos 

educação brasileira volta a ser fortemente questionada em termos da ne-
cessidade de sua readaptação às mudanças da sociedade contemporânea, 

objetivo de traçar um paralelo entre o passado e o presente no interior da 

literário menor, possui um valor quase que documental porque trata de te-
mas da sua atualidade, aproximando-se mesmo do texto jornalístico, teste-

central de minha pesquisa é a de que precisamente por recomporem em 

para compreensões mais amplas a respeito da formação docente.

Autor(es): Joyce Guadagnuci

fendido em 2010 na Faculdade de Educação da Unicamp, que teve como 

Canudos 100 anos, de Evandro Teixeira. Neste recorte da pesquisa, ob-
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na produção da imagens, como a seleção dos equipamentos e das técnicas 

Canudos, terminada exatamente 100 anos antes da publicação do trabalho. 
Sendo assim, recorremos à obra de referência sobre a Guerra, Os Sertões, 

guagem articulada pelo autor no referido livro. As conclusões de Bernucci 

do seu tema. Na segunda parte, efetuamos aproximações de algumas fotos 
de Canudos 100 anos com outro trabalho que teve a obra Os Sertões en-

Autor(es): Luciana Haddad Ferreira, Amanda Nicolaidis,
Juliana A. Bites Calil

Neste trabalho apresentamos a construção de narrativas pessoais 

entre os dois gêneros, tornando explícito o caráter estético e formador da 

nova experiência, onde a sensibilidade torna-se evidente. É oportunidade 

do pensamento de Vigotski (2001), Dewey (2010) e Schön (2000), dentre 
outros autores, se mesclam a trechos de romances clássicos e narrativas 
de professores, numa estrutura que busca levar o leitor a construir outros 
sentidos para o texto. Ainda apontamos que, através da escrita narrativa, 
o educador conhece a si e ao meio em que vive através de uma outra pos-
sibilidade de entendimento, que nomeamos de estética. Palavras-chave: 
formação de professores; narrativa; educação estética; romance.

Autor(es): Nájela Tavares Ujiie
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conhecimentos, que permeiam a formação inicial de professores, no 

do Ensino Fundamental. Por essa via, a pesquisa desenvolvida teve 
o enquadramento qualitativo, do tipo estudo de caso e contou com a 
distribuição de um questionário semi-estruturado, composto de seis 
questões discursivas e abertas, aos 58 alunos do quarto ano de Peda-
gogia, de uma instituição de ensino superior pública do interior para-
naense, os quais responderam por adesão, retornando a pesquisadora 

quais foram desdobradas as análises que se apresentaram ao longo 
deste texto. Assim, podemos concluir que embora o ensino de Geogra-

da cidadania e transformação social, ainda a muito que ser feito pela 

formação inicial dos professores.

Autor(es): Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia

vavam diversas reformas. Um exemplo disso foram as reformas educa-
cionais que ocorreram no país. Entre os líderes destas propostas refor-

estavam imbuídos de um ideal de reorientação da educação nacional 

la que superasse os métodos tradicionais de ensino. Uma nova concep-
ção de infância passava a ser difundida. Por isso a defesa de um novo 
modelo de educação que levasse a criança a desenvolver livremente 

todas essas questões estavam os médicos: Arthur Ramos, Afrânio Pei-
xoto e Júlio Pires Porto-Carrero. Todos vinculados à área médica no Rio 
de Janeiro. O discurso médico sobre o ensino era veiculado por estudos 
publicados e em encontros e congressos de educação e higiene mental. 
O objetivo desta pesquisa foi compreender o papel do discurso médico 
no interior do Escolanovismo, bem como as alternativas apontadas pe-
los intelectuais da medicina para a educação nacional. Palavras-chave: 
reformas educacionais; medicina; Escola Nova; psicanálise; infância.
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estudos sobre leitura, é que se propõe este trabalho, recorte de uma pes-
quisa mais ampla, que toma a revista de origem editorial norte-americana 
Seleções do Reader’s Digest – e as edições que circularam no Brasil entre 

trabalho, pinçam-se vinte números da revista pertencentes a edições das 
respectivas décadas. A análise de matérias da revista Seleções que tra-

senvolvimento social, cognitivo e econômico, e a menção à leitura e sua 

evidência de determinados discursos constituídos através da rede de jogos 

Seleções do Reader´s Digest.

O objetivo deste trabalho é analisar as interações discursivas reali-

modalidade de Ensino à Distância oferecido por uma Universidade Pública, 

a ser desenvolvido pelos tutores com os alunos do curso em relação aos 
conteúdos do conhecimento escolar. Consideramos que o cenário virtual 

ceitos, signos, símbolos, e atividades a aqueles já presentes nas atividades 

recorremos a elementos da Análise de Discurso, a investigação do discurso 

esta que, em no nosso caso, ocorre por meio das ferramentas de uma pla-
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vidos nas interações discursivas não conseguem perceber a necessidade 
de esperar sua pergunta ser respondida, mesmo sendo em tempo real.

sistindo à submissão, por muitos anos clamaram pelo atendimento a um 
direito básico: educação escolar. Somente ouvindo o grito dos condenados 

Estatística) no censo de 2010. Segundo esses dados, existe no Brasil con-

theid social’, propagando uma concepção de mundo baseada na sociedade 
mercantil, que por isso mesmo trata a educação como mercadoria, pois 

foram expulsos da escola antes de completarem o primeiro ciclo do Ensi-
no Fundamental. É urgente ouvir esses gritos provocados pelo descaso e 

dos no interior da escola pública e na sociedade brasileira. Palavras-chave: 

Autor(es): Andrea Pereira dos Santos

As políticas públicas relacionadas ao livro e a leitura possuem uma 

voltadas a esse assunto. Programas e políticas que sempre tiveram seus 
autos e baixos e pouca participação da sociedade de uma maneira mais 
ampla. Assim, o objetivo deste artigo é discutir e relacionar as ações desen-
volvidas tanto por parte do Instituto Nacional do Livro – INL quanto do Plano 
Nacional do Livro e Leitura – PNLL. A partir dessa comparação tentou-se 
entender em que ponto esses se assemelham e se diferenciam quanto a 

tir daí, foi feita a comparação entre os dois e esta comparação nos levou a 
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que cada um foi criado. Ou seja, enquanto o INL nasceu em um Estado au-
toritário o PNLL surge em um Estado democrático. Entretanto os objetivos 
e linhas de ação são bem parecidos.

Esse trabalho procura explicitar algumas das peculiaridades do Gru-
po de Terça do GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

sobre a prática educativa cotidiana dos seus participantes, tanto dos que 

sentes’ virtualmente através da lista de discussão online, como daqueles 
que retornaram e os que estão chegando agora, todos acolhidos e produ-

manifestações diversas que culminam em registros diferenciados. Os con-

ajudam a ter um olhar mais sensível para o mundo e sua complexidade. Se 
há um espaço de trocas e possibilidades, que acolhe as diferenças, cresce 

tem portas e corações abertos, esse lugar se chama Grupo de Terça do 
GEPEC. Aqui nosso grito tem escuta! Palavras-Chave: Produção do Co-

Autor(es): Tânia Villarroel Andrade

como do ponto de vista das múltiplas linguagens presentes nela – incluindo o 
livro entre outros suportes. Aponta para que estejamos bastante atentos para 
o contato do que acontece no universo do livro como experiência que dialoga 
com propostas de outras linguagens artísticas e vice-versa. As lacunas narra-
tivas presentes em qualquer obra ocasionam desdobramentos poéticos para 
o leitor e isto é o que precisa ser preservado na sociedade contemporânea: a 

reavaliando a questão do autor e a dimensão da experiência estética para o 
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é tão importante selecionar para ler no mundo e quais os materiais disponí-

chaves: leitura; protagonista; autoria; desdobramentos; lacunas narrativas; 
experiência; atuação; suportes poéticos.

Autor(es): Daniela Bunn

Elaborou-se este artigo a partir da experiência de tradução de 

português a língua de chegada. Na tradução das releituras dos contos 
clássicos feitas por Roberto Piumini, a adaptação de alguns termos 
mostrou-se necessária, principalmente na questão referente ao ali-
mento. A adaptação de frutas, de legumes ou de pratos, por exemplo, 
ao paladar do leitor brasileiro, pode aproximar o leitor do texto. Uma 

nas primeiras transcrições feitas por Perrault ou pelo irmãos Grimm, 
pode causar estranhamento ao leitor. O estranhamento de forma al-
guma é um fator negativo, pois ele, em muitos casos, levo o leitor a 

põe na mesa o trabalho de pesquisa na tradução de livros para crian-
ças, um trabalho que pensa constantemente no leitor, na cultura de 
chegada e na potência que cada fragmento possa vir a ter. O processo 

instâncias - tradutores, professores, editores e revisores - em prol de 
um texto que seja fluido para o leitor.

Com o desenvolvimento de nossa pesquisa acerca das relações luso-

te atenção dos jornalistas/intelectuais de Portugal da época. Conscientes de 
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que o material publicado pela imprensa era mais barato que o livro), neste 
artigo pretendemos analisar como parte dessa intelectualidade lusitana, reu-

aos livros publicando regularmente literatura de forma seriada. Nesse sentido 

jornalistas acerca da necessidade premente de melhorias na educação por-
tuguesa, em textos publicados pela imprensa daquele período.

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa cujo objetivo 
é analisar o modo como alunos do ensino fundamental se apropriam de ele-

composicional e função sociocomunicativa. Escolheu-se o haicai, gênero 
originalmente de cultura japonesa, por entrelaçar diferentes linguagens e 
por ter desenvolvido no Brasil uma característica marcante do trabalho in-
telectual japonês: a qualidade estética. A metodologia consistiu em uma 

no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência – PI-

para constituição de poemas de um modo geral, os alunos demonstraram 

apropriação da leitura e da escrita de textos cuja linguagem é, por excelên-

divulgação de experiências necessárias à formação docente no campo da 

vras chave: Gêneros; Haicai; Leitura e escrita.

Autor(es): Lucília Silva dos Santos

Este artigo contém parte da reflexão e alguns desdobramentos 
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adultos. Foi a partir da minha experiência de dois anos como alfabeti-

tos da UFRJ em Espaços Populares que os primeiros traçados des-
sa pesquisa começaram se desenvolveram. Situada dentro de uma 

para as reflexões deste trabalho, entre outros, considerações sobre 

dos movimentos de leitura (Coracini, 1995) e o conceito de escola-

ro de junho a novembro de 2010. Neste trabalho, são apresentadas 
reflexões e algumas conclusões acerca do que aparecia como leitu-

apareciam como os principais objetos de leitura. Discuto como isso 
dificulta nas construções de sentido defendendo uma abordagem dis-

de adultos, concepções de leitura, práticas leitoras escolares.

Este artigo se dedica a apresentar os resultados de uma pes-

características das cartilhas, visto que estas eram o instrumento 

as cartilhas e seus respectivos métodos vem responder também a 

vro, da leitura, das práticas editoriais em Uberlândia e também na 

por um ciclo de produção, circulação e divulgação dependentes de 

disso, partilham de similitudes com outros impressos ou oferecem-
se como contraponto a outros impressos que circularam ou circulam 
em um determinado período devido a algumas especificidades de 
uso. Como metodologia, empregamos a análise documental e biblio-
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Cartilhas e Grupos Escolares.

Tem se tornado pertinente a imagem na cultura letrada e, desse 

orientam o uso das imagens pelos livros didáticos de língua portuguesa 

samos os parâmetros estabelecidos pelo Guia do Livro Didático de Língua 
Portuguesa voltado aos anos iniciais de ensino fundamental (GLDLP/2010). 

educação visual com os critérios adotados no GLDLP. Os resultados preli-
minares apontam que o Guia e os livros didáticos adotam a imagem como 

tuguesa. Nesse sentido, este trabalho permite articular os signos visuais ao 
ensino da LP e favorecer a elaboração de elementos para uma educação 

CONTAR). Palavras-chave: Leitura de texto visual; letramento visual; ensi-
no da língua portuguesa.

era um contexto privilegiado diante da realidade em que estava inserida e 

a lugares distantes, desenhava-me paisagens diferentes daquelas que com-
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punham o sertão onde eu vivia e, assim, estabelecia diálogos com persona-
gens de muitas formas, falares e saberes diferentes dos meus. Perpassava 
minha experiência leitora os contos maravilhosos com suas fadas, duendes, 
princesas, príncipes, dragões e muitos seres fantásticos que povoavam meu 
imaginário, indo até os gibis com seus quadrinhos e tirinhas, almanaques e 
revistas outras, verdadeiros instrumentos para fomentar uma cultura leitora. 

processo de letramento de licenciandas e professoras da Rede pública. Para 

GUEDES-PINTO, 2008; PASSEGGI, 2008, 2009, 2011; BARBOSA, 2008, 

ído ao contexto familiar, enquanto esfera de letramento, como, por exemplo, 

investem na escola; esfera de transmissão dos valores e credos acerca da 

até, como espaço de práticas letradas pouco prestigiadas pela escola. Esses 
resultados podem ser melhor dimensionados para planejamento da formação 

narradas em relação ao início da docência, o presente texto é um diálogo en-
tre a professora iniciante e seus diversos interlocutores – os sujeitos da escola 
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tionamentos, inseguranças, inquietações e descobertas no início da docência. 

enlaces. No movimento da costura, conhecimentos, práticas, vivências, expe-
riências e sensibilidades são desprendidas dos novelos e juntas constituem 

Santos Reis, Isabela Angeli

paço e tempo envolto de conhecimentos, mas abranger também a sensibilida-
de humana ao percebemos com a escuta, o toque, o olhar e todos os demais 
sentidos, sendo possível, desse modo, perceber a potencialidade de aprendi-

e à professora das séries iniciais no intuito de compreender algumas dimen-

em meio às múltiplas relações constituídas com seus pares. No movimento 

professoras, nos foi possível a construção de um diálogo fecundo entre as ex-

Autor(es): Adriana Regina de Jesus,

O presente artigo intitulado “Gestão Democrática na escola: do 
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ca da gestão democrática na escola no que se refere a relação en-

como metodologia a abordagem qualitativa e quantitativa, por meio 

Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina no perí-

na Gestão Escolar no respectivo Colégio de Aplicação possibilitaram-
nos esse desafio, a fim de que o compromisso com a educação de 
qualidade se firme. A partir desses encaminhamentos temos re-sig-

em favor da gestão democrática, superando assim, a fragmentação 
entre o discurso e a pratica no cotidiano escolar. Os resultados pos-
sibilitaram-nos repensar o que seja a escola, a sua função social e 

gico, reconstituindo a linguagem do espaço e tempo da escola em 
prol do trabalho coletivo. Palavras-chave: Escola. Gestão Escolar. 
Gestão Democrática. Trabalho coletivo.

Autor(es): Claudionor Alves Viana

A leitura assume hoje um importante papel na formação pesso-

tura e a literatura são pouco significativas para a formação leitora 
das crianças. Também os programas de formação inicial e continu-
ada para a docência pouca ênfase dão a essas práticas, vigorando 
ainda uma concepção tradicional. A pesquisa de mestrado concluída 

do desenvolvidas as práticas de Leitura e Literatura Infantil na sala 
de aula do 4º ano da Escola Livre Porto Cuiabá, de acordo com os 
princípios da Pedagogia Waldorf. Foi proposto a seguinte questão: 
Como a Leitura e a Literatura Infantil vêm sendo trabalhadas nas 

na abordagem qualitativa teve como objetivo geral investigar como 

tura Infantil na turma do quarto ano da Escola Livre Porto Cuiabá. A 
pesquisa revelou que a literatura infantil presente na prática leitora 
da professora e dos alunos tem sido fundamental para que estes de-

biblioteca não é frequentado por esses alunos. Os dados revelaram 
ainda que as concepções de leitura, metodologias aplicadas e a prá-
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formação de alunos leitores. Palavras-chaves: Leitura; Literatura In-
fantil; Pedagogia Waldorf.

Autor(es): Lucila Carvalho Leite

Em virtude da centralidade dos livros didáticos como objetos de 
leitura na escola, este trabalho objetiva refletir acerca das suas orien-
tações para a formação letrada dos alunos. Baseamo-nos nos estudos 

tradição escolar o elegeu como leitura exclusiva na escola, tem orien-

das nas escolas municipais de Natal-RN com IDEB abaixo da meta 
prevista para o município. Os materiais analisados adotam a noção 
de gênero textual como unidade de ensino, porém, evidenciamos a 
presença de atividades que não consideram o caráter discursivo do 
texto: o ensino da escrita mediado por fragmentos de textos, a falta 
de retomada dos contextos de letramento, destituindo, a função social 
específica, os interlocutores envolvidos e as práticas de letramento 
que lhes são características. Assim, consideramos que essa leitura 
privilegiada da escola deve ser revista, para permitir o acesso a práti-

dos textos e, que destitua o livro didático como prescritor das leituras 

co; Letramento e escrita; Gêneros textuais.

Autor(es): Lucila Carvalho Leite

Analisamos as reflexões críticas acerca das práticas de ensi-

venciadas por uma professora. Então, este trabalho relata as apren-

formação em contextos escolares, acadêmicos e informais. Opta-se, 

como fonte de investigação e objeto de análise os fragmentos singu-
lares e segmentados pelos períodos relevantes da infância escolar 
até o período atual como professora e que, intrinsecamente, influen-
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ciam na formação da docência. Nosso trabalho retoma referenciais 

do em contexto de formação continuada, e privilegiaremos a análise 
acerca da sua iniciação no mundo das letras, seus mediadores de 
leitura e escrita e os contextos de letramento que são intersecção 

tido, são evidenciados: o uso de cartilhas como textos privilegiados 
para seu letramento; os professores como mediadores e o ensino 
prescritivo; as redações escolares e os gêneros acadêmicos. Esses 

atuar na formação dos seus alunos como mediadores de linguagens, 
considerando os contextos reais de produção, os textos autênticos e 
as práticas dotadas de sentidos para os usos sociais da linguagem. 

TAR). Palavras-chave: Formação docente; Pesquisa autobiográfica; 
Letramento docente.

O presente artigo expressa algumas preocupações enquanto profes-
soras formadoras do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Lon-

ação – Doutorado em Educação, em que apresentamos como parâmetro de 

na escola infantil. O objetivo é discutir a formação do professor de educação 

constituídas na contemporaneidade e as perspectivas atuais voltadas para a 
educação infantil, principalmente, no que tange o diálogo entre cuidar e educar 
com vistas à superação do trabalho meramente assistencial. Para tanto, é ne-

a atuação medíocre e empobrecedora de educadores infantis. Longe de ser 

voltado para a experiência do aprender, do falar, do escutar, do silenciar-se, 

espaço/tempo de construção efetiva do conhecimento a partir da mediação 
do professor. Palavras-chave: Infância. Cuidar e Educar. Trabalho Docente.
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Autor(es): Cristiano Barbosa

O objetivo deste trabalho é discutir as potencialidades do vídeo do-

Jardim Aeroporto, desenvolvido em 2010, pelo programa Conexão Social 
do Sindicato do Comércio Varejista de Campinas e Região, no bairro Jar-

neasta Eduardo Coutinho, analisamos as leituras agenciadas no processo 

sonagem destes no vídeo documentário, destacando o papel de agente 
de desenvolvimento local. Os vídeos foram exibidos nas escolas públicas 
da região, em especial para os alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), com o intuito de disparar novos olhares sobre o espaço do bairro. 
Palavras-chave: vídeo documentário, leitura e espaço

Autor(es): Deborah Valeria Barbosa Fideles da Costa

Este trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado, em desen-

xão,2011). O objetivo deste trabalho é discutir alguns aspectos que levem 
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trução de objetos de discurso em textos que contém linguagem não ver-

na qual se procurou demonstrar que os objetos de discurso se constro-
em, em textos com linguagens distintas, da junção entre os elementos e 

recortada uma propaganda impressa de uma campanha publicitária de 

que compuseram o corpus de uma pesquisa sobre do tema, para explicar 
através de sua análise o conceito de construção de um objeto discur-

demonstrar, que a construção de um objeto discursivo pode emergir da 
conexão entre a linguagem verbal e não verbal que compõem um texto. 
Palavras-chave: texto; objetos de discurso; multimodalidade

Autor(es): Luciana Velloso

la municipal do Rio de Janeiro, a primeira do município a receber o Progra-

que conta com participação intensiva no cotidiano escolar, observações sis-
temáticas, registros em um diário de campo, entrevistas semiestruturadas 
e conversas informais. Durante a fase inicial do projeto, percebi que por 
mais que a escola tentasse integrar o uso dos netbooks em suas práticas 

te empenhada em incentivar o uso dos equipamentos pelos docentes e 
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tempo do temor de não darem conta dos conteúdos curriculares que lhes 
são colocados como exigência nas avaliações. Com relação ao alunado, as 

tidiana na Escola Conecta e dos/as docentes que ali se inserem, pudemos 
perceber que os programas em torno do uso das tecnologias informáticas 

2005), já que no cotidiano escolar serão múltiplas e complexas as ações e 
reações dos docentes para lidar com as demandas que o programa requer.

sujeitos. Livros como Harry Potter são usualmente negligenciados nas 
instituições de maior prestígio e legitimadoras da literatura na nossa so-
ciedade, como a escola e a academia, mas isso não impediu que ele 
fosse rapidamente absorvido pela sociedade brasileira. Nossa proposta 

aplicado aos participantes de um encontro sobre Harry Potter promovido 
semestralmente pela mesma biblioteca. Partindo-se de alguns desses 

Abordamos também a formação de leitores fora do contexto escolar e a 
formação de comunidades de leitores que alimentam as discussões so-
bre os livros da série, expandindo-a a outros espaços além do espaço li-

livro, como a internet A escolha desses livros não aconteceu de maneira 

tes boom de leitura por crianças, jovens e surpreendentemente, adultos. 
O trabalho procura também apontar as principais correntes da crítica 

legitimadoras da leitura e qual o papel dos leitores nessa legitimação.
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NOS ANOS DE 2002 A 2008

O presente trabalho tem por objetivo analisar a presença de 

cos de Língua Portuguesa avaliados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático entre os anos de 2002 e 2008. Tal trabalho justifica-se pela 
premissa de que a escola é uma das principais agências de formação 
de leitores e que para essa finalidade adota o livro didático de língua 
portuguesa, doravante LDLP, como um meio legítimo de circulação de 
literatura e de proposição de atividades que visem desenvolver a com-
petência leitora inclusive do literário em suas particularidades. Como 

uma parceria entre o Instituto de Estudos da Linguagem – IEL / Uni-

e 2007, referentes ao LDLP.

cação musical, questiona-se e discorda-se do veto ao artigo que se referia à 

da música na formação de todos os indivíduos; e na educadora musical 

se pode/ deve dar ao ensino musical nas escolas regulares. Considera-se 

com a qual sou sem a qual tudo continua como está. PALAVRAS-CHAVE: 



337www.18cole.com.br 337www.18cole.com.br

Estratégias de leitura: a antecipação e a compreensão leitora Este 

previsões acerca do texto que será lido por elas, aferido a partir de um pro-
tocolo de observação e entrevista aplicado individualmente. Para análise 
dos dados baseamos em estudos acerca das estratégias de leitura, espe-

em escolas públicas de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, tendo sido 

de que haja interação entre leitor e texto, de forma que esse leitor se apre-
sente como um sujeito ativo no processo de letramento. Palavras-chave: 
Leitura; Antecipação; Letramento.

Autor(es): Rodrigo Saballa de Carvalho, Juliana Ribeiro de Vargas

O presente trabalho, constituído a partir de contribuições dos Estu-
dos Culturais em Educação e dos Estudos de Gênero, tem como objetivo 

discursos de docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre 
comportamentos de alunos e alunas entendidos como desviantes de pa-
drões heteronormativos. Dessa forma, vale destacar que as questões de 
gênero e de sexualidade, ao serem entendidas e descritas somente como 

por características determinadas (Butler,1998). É possível perceber que, 
em muitas situações, descrições sobre as posturas discentes são compre-

através da difusão de seus discursos, os docentes acabam por constituir 

como instrumentos de governamento e de produção de verdades sobre os 
sujeitos escolares. A partir das análises desenvolvidas, entendemos que 
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os discursos docentes apresentam um léxico comum, o qual diferencia os 
comportamentos esperados de alunos e alunas, na expectativa que os/as 
mesmos/as vivenciem masculinidades e feminilidades a partir de modelos 
heteronormativos. Palavras – Chave: Estudos culturais; Estudos de Gêne-
ro; Heteronormatividade

Autor(es): Vanessa Alves do Prado

O trabalho analisa situações de ensino da leitura do texto de divulga-

e em que momento a proposta de leitura se constituiu como atividade, no 

ler textos. As conclusões sugerem que a professora do ensino fundamental 

leitura, a título de interpretação, quando o objetivo do ensino é trabalhar com 
os conteúdos de língua portuguesa previstos no currículo. Palavras-chave: 

Autor(es): Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa,
Cinthia Epitácio da Silva

pelos livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2010 

estudo 24 professores de quatro escolas públicas municipais (02 de Recife 
e 02 de Olinda) que responderam a uma entrevista semi estruturada. Os 
dados foram analisados com base na Análise de Conteúdo e sugerem que 
a maioria dos docentes não está satisfeito com o tratamento dado a ortogra-
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resumido. Contudo, analisando as respostas dos professores é possível 

nhecimento tendiam a responder sobre os textos apresentados no livro, ou 
sobre o livro de forma geral. Concluímos que os docentes entrevistados 

o espaço que o ensino da norma deve ocupar na sala de aula diante das 
discussões em torno do letramento e do trabalho com os gêneros textuais.

Autor(es): Rosana Aparecida Fernandes

O cinema não representa o mundo, o cinema pensa o mundo, insti-

de expressão. O cinema fabula. E interessa, neste ensaio, o cinema que 
convoca um povo crianceiro por vir, que propõe subjetividades infantis que 

em particular. A tarefa é outra: devir criança através do ato de fabular, de 

diagramática é concebida pelo cinema para capturar as relações de forças 

posições. Por toda parte, pisadas: ligeiras, crianceiras, secretas. Passeios 

devires e fabulações duplica forças e abre os corpos ao incomensurável de 

parciais de um projeto institucional de pesquisa e extensão denominado: 

versidade Federal do Acre, coordenado por um grupo de professores e 
alunos, no segundo semestre de 2011, junto a um bairro de invasão re-

tonomia e emancipação, elementos primordiais ao alcance da cidadania. A 



340340

as condições de leitura e expressão político-cultural em que vivem e os 
mecanismos de luta que forjam na construção de sua autonomia e cidada-
nia. O estudo serviu, ainda, para reforçar o papel social das universidades 

Caladinho; emancipação; cidadania.

Autor(es): Valéria Barbosa de Resende

O presente texto apresenta parte da minha pesquisa de doutorado, 

vidas pela professora e alunos no momento da leitura e da produção dos 
gêneros textuais na sala de aula. Apresentaremos aqui a análise de dois 
eventos de letramento, assim intitulados: “Dando um toque de humor aos 

professora que colocava à disposição dos alunos diversos gêneros textu-

eles.. Palavras-chave: Letramento escolar; gênero textual; leitura; escrita

Autor(es): Vanessa Bataus

nado à literatura infantil nos anos iniciais do ensino fundamental em uma 
escola pública, municipal, do Estado de São Paulo. Compreendemos 
que aprender a ler não é uma prática natural, espontânea, mas uma prá-
tica cultural criada pelo homem e, por isso, deve ser conteúdo escolar. 
Neste sentido, cabe ao professor ensinar a seus alunos ações intelectu-
ais que permitam ao leitor mirim colocar a compreensão como objetivo 
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sa “A Literatura na escola: espaços e contextos – a realidade brasileira e 

fomento à leitura, como, por exemplo, o Programa Nacional de Bibliote-
ca na Escola – PNBE, nossas escolas, em sua grande maioria, não con-
seguem formar leitores qualitativamente melhores.Visto a necessidade 

a leitura literária, nossa discussão se dirige a questões referentes ao 
modo como a leitura e a literatura infantil, atreladas às estratégias de 
leitura, são trabalhadas nos HECs (Horário de Estudo Coletivo) da es-
cola, parceira da pesquisa, bem como a sua vinculação ao desenvolvi-
mento e a mediação de atividades de leitura literária em sala de aula, 
buscando compreender as concepções sobre leitura e literatura infantil 
subjacentes às práticas. Palavras-chave: Literatura Infantil; Estratégias 

Autor(es): Ana Cristina Coutinho Viegas

Se as políticas de multiculturalismo buscam legitimar diferenças, 
pensar em alternativas para se colocar essas políticas em prática no cam-
po educacional leva a questionamentos sobre a formação do professor e as 

ras nos meios acadêmicos e a prática docente na Educação Básica. Este 

e afro-brasileiras em nosso país, tendo como um de seus objetivos cons-

dades. Cabe aos cursos de licenciatura estabelecer o vínculo entre suas 
disciplinas e a temática da pluralidade cultural. Certamente, esta deixará de 
ser tratada nas escolas apenas em datas comemorativa.

apropriação cultural, o presente estudo tem como foco o processo de 
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participação - atentando-se para suas diferentes formas e nuances - e 
a elaboração de sentidos de um aluno com síndrome de Down na dinâ-
mica da leitura, mediante as condições sociais concretas da educação 
inclusiva. Esta pesquisa, de caráter qualitativo, aconteceu em uma es-
cola pública da rede municipal de Campinas-SP. O modo como proce-
demos em campo envolveu o registro em diário de campo e o registro 

análise. Orientamos as análises para as possibilidades da educação 
inclusiva, bem como para os indícios do modo de participação e de 
apropriação da prática de leitura pelo aluno. Os resultados mostram os 

lação criada na prática de leitura e que se tornam constitutivas dos su-

ocupar o lugar de leitor/narrador. Condições essas que podem orientar 
um trabalho de elaboração conceitual.

Autor(es): Eislher Alves Ferreira Neves,

seu ensino, buscando compreender qual o lugar ocupado pela disciplina 

pela relevância da literatura como arte. O artigo objetiva tornar claras as 
incoerências que resultam na privação ao aluno do conhecimento literá-

anos tem prejudicado a formação do leitor literário e que, embora muitos 

taurou tem contribuído para sua quase eliminação nos currículos, o que 

no. Palavras-chave: Literatura. Ensino. Disciplina escolar.

A Análise do Discurso nos possibilita interpretar o que está na opaci-
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sem capacidade crítica. Analisamos nesse trabalho como os autores dos 
textos divulgados na mídia projetam o seu público leitor, tentando muitas 

essas pessoas, consideradas leigas, a compreendam. Com o objetivo de 
investigar como se dá a construção do efeito-leitor do no discurso sobre 

as condições de leitura que se processam nas escolas e qual imaginário 
de leitor sustenta a produção do discurso midiático. Colocamo-nos num 
lugar privilegiado de observação, que é o Discurso, que pôde nos oferecer 

des e/ou diferenças na interlocução com outros saberes. As marcas de 

tas discussões existem sobre a importância da leitura como processo de 
construção de sentido e de produção de conhecimentos, ou como um meio 
que favorece a expansão do letramento dos alunos-leitores, em uma dada 
sociedade, mas, no espaço da sala de aula, a leitura ainda continua sendo 

estudo tem o objetivo descrever e relatar os resultados de um Curso de 
formação continuada para professores do ensino fundamental de escolas 

cujos objetivos consistiram em: 1) contribuir para a formação continuada de 
professores mediadores de leitura que atuam na educação básica; 2) aten-

tadas nos Planos de Ações Articuladas (PAR). O trabalho fundamentou-se 

2010), entre outras. Os resultados apontaram para o redimensionamento 
de concepções e estratégias de leitura, e, consequentemente, das práticas 

continuada, ensino de leitura.
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Autor(es): Ana Paula Silva de Almeida,
Claudinei de Camargo Santana

A presente pesquisa está sendo desenvolvida na disciplina de Estágio 

como sujeitos da pesquisa os orientadores de estágio, alunos/estagiários e 

da identidade e a práxis docente, ampliando assim o espaço sala de aula pre-

campo e participação direta dos envolvidos no processo. Os resultados par-

uma maior abertura ao diálogo.

O objeto desta pesquisa é o adolescente, que recebe referenciais 
desde a infância através dos pais, familiares ou outros grupos sociais. 
Neste trabalho, queremos discutir até que ponto os parâmetros paternos 
e/ou institucionais são necessários para a formação do sujeito. O refe-

tuição do sujeito pelo jogo social e discursivo em autores que provocam 
discussões sobre a atualidade, como Hall, Bauman e Birman. A pesquisa 

ao adolescente e se atentar ao seu construto subjetivo. O adolescente da 

que apontam a felicidade a qualquer custo como alvo primordial, o ado-
lescente acredita que tudo é possível e que todos os caminhos são per-
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Autor(es): Gabriele Silva Carneiro, Claudinei de Camargo Santana

em um curso de extensão para formação continuada de professores. Os su-
jeitos dessa investigação são docentes de matemática do ensino fundamental 

da Conquista - Bahia, visando avaliar a maneira como os professores vêm 
trabalhando com o software Geogebra nas aulas de matemática, observando 
detalhes importantes que vem desde o seu conhecimento como as suas apli-
cações. O curso será distribuído em duas etapas, uma presencial que tem por 
objetivo habilitar para o conhecimento prático desse software e outra com par-

coletas de dados, observação participada, questionários, além da preparação 

tuirá de 21 educadores, atuantes no ensino básico e todos trabalhando em 

máquinas. Espera-se que os resultados possam contribuir com informações 

como na orientação de atividades para a sala de aula.

 Laura Virgínia Tinoco Farias

Este trabalho apresenta uma análise de Os sofrimentos do jovem Wer-

o surgimento do Romantismo. Com uma explanação sobre o surgimento 
do romance e sua larga projeção cultural, sobretudo, em meados do século 

importância dentre os gêneros literários modernos. Aprofunda-se o subgê-
nero epistolar por ser este muito popular durante o pré-Romantismo, o qual 
se encaixa Os sofrimentos do jovem Werther; que também tem seu apelo 
de proximidade com o leitor, assim como o uso de primeira pessoa, pelas 
características de tal subgênero. Observa-se ainda, como fator de extrema 

uma Alemanha com fronteiras diferentes das atuais e o expansionismo na-
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literatura; Romantismo.

A pesquisa relatada neste artigo visou estabelecer relações entre a 
política pública de leitura do Recife e as unidades educacionais vincula-
das àquele sistema de ensino. Como ênfase, buscou destacar, no processo 
de implementação da política pública de leitura, a biblioteca e o professor 

res no âmbito do município. Através da coleta de entrevistas, o objetivo do 

po da formação de leitores. Como resultados, os participantes destacaram 

mediador no planejamento e execução de ações de incentivo à leitura e à 
escrita na escola, articulando-as às propostas da rede municipal de ensino. 

Formação de Leitores.

A linguagem é concebida de maneira diferente a cada momento social 

possível demarcá-los como: Subjetivismo Idealista, Objetivismo Abstrato e a 

dos a respeito das concepções de linguagem, demonstrando as concepções 
de leitura a elas atreladas, juntamente com atividades de livros didáticos que 

escrita.uem.br), evidencia que os paradigmas coexistem no contexto de estu-
dos da linguagem e se inter-relacionam, visando à efetivação da linguagem. 

gua materna; interação.
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Autor(es): Bonnie Axer

O presente trabalho é um recorte de minha pesquisa de mes-
trado, cujo objeto de estudo é a Sala de Leitura do município do 
Rio de Janeiro. Tenho como objetivo de minha pesquisa entender 

para este espaço. No presente texto volto minha atenção para o 
professor regente de SL, pois pretendo entender quem é este pro-
fessor, o que torna ou garante sua posição e quais discursos hege-

dar continuidade aos meus estudos, estou trabalhando com uma 
perspectiva de currículo enquanto construção contínua de senti-
dos, que me permite encarar tal artefato não de forma engessada, 
mas construído continuamente, provisoriamente de acordo com as 
demandas e posições presentes em tal processo. Trago ainda as 

das Salas de Leitura e suas consequencias para o seu professor. 
PALAVRAS-CHAVE: professor, sentidos, currículo.

Penasso, Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues

O tema central deste trabalho está relacionado às práticas de leitura 
dos professores de Língua Portuguesa no âmbito da formação contínua. 
Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que tem como obje-
to de estudo a Sala do Educador. A pesquisa está sendo desenvolvida em 

do princípio de que o professor é agente principal na constituição de leitores 

sua complexidade. Portanto, assumindo o papel fundamental do professor 
no processo de formação de leitores e que ele também é leitor, pergunta-se: 
o que os docentes de língua portuguesa leem durante suas reuniões de es-

de formação coletiva na escola (Sala do Educador) oferecem subsídios à 

professores de português observando-os na Sala do Educador, que é espa-
ço de formação centrada na escola e implementado via política pública pela 

que práticas de leitura dos professores de Língua Portuguesa no âmbito da 
formação contínua são elementos fundamentais na busca por solucionar os 
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problemas escolares levantados a partir das necessidades diagnosticadas 

práticas de leitura; trabalho docente.

Autor(es): Jane Iris Araújo Cabrera Penasso, Danielle Loana Gonçalves 

tância da leitura na formação contínua de professores. Algumas pesquisas 
evidenciam que o espaço reservado na carga horária docente, que deve-

descontentamento por parte do professorado com relação a esta situação. 
Desta forma, um espaço conquistado pelos professores pode estar sendo 

te sentido, destacamos a importância da leitura compreendida como uma 
das principais formas de acesso a novos conhecimentos, que permitam 

escola de pública de qualidade. Palavras-chave: Leitura de professores; 
Formação contínua de professores; Prática docente; Espaço escolar.

Nos últimos anos, a temática sobre a necessidade dos alunos se 
tornarem leitores tem sido amplamente discutida. No intuito de criar nos alu-
nos o hábito de leitura, as escolas incentivam que levem livros para casa, 
e orientam os pais e familiares para que leiam para as crianças. Iniciativas 
como estas são importantes, porém é preciso considerar que a inserção 
das famílias e das crianças na comunidade de leitores não se da apenas 
pelo acesso aos materiais escritos. É preciso criar tanto no ambiente es-
colar, como no familiar, uma cultura letrada. Cultura esta que depende da 
construção de comportamentos, procedimentos e habilidades de leitura. 
Além disso, é fundamental conviver com leitores para continuar lendo Este 
trabalho analisará os impactos e contribuições da entrada dos livros em 
casa: os comportamentos, procedimentos e habilidades de leitura incorpo-
radas pelas crianças nas situações escolares e, que ao serem compartilha-
das, são incorporadas por seus familiares. Nesse contexto interessa-nos 

ção das famílias na cultura escrita. Palavras chaves: formação de leitores, 
comunidade de leitores, práticas de leitura.
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COMPLETUDE
Autor(es): Aline Ester de Carvalho Assef,

O presente trabalho pretende investigar a relação dinâmica e com-

coleta de dados textos dissertativo-argumentativos de um grupo de pro-
fessores de séries iniciais do Ensino Fundamental, que atuam no ensino 
público em Ribeirão Preto e que participam de um grupo de estudo, na 

com a linguagem escrita. Nos recortes analisados, encontramos marcas 

guagem escrita que possibilitou a este criar o efeito-autor, enquanto que 

escrita, prejudicando, nesse caso, a assunção da autoria.

Em 2009, os jornais de todo o país começaram a noticiar a ocor-

grande circulação em todo o estado do Rio Grande do Sul, iniciou uma 

tagens especiais, alertas aos diferentes extratos populacionais, chama-
das à vacinação etc. O objetivo do presente trabalho, inserido no campo 
dos Estudos Culturais, é analisar como a mídia impressa explica, educa, 

ele associados. Assim, questiona-se: que práticas estão associadas ao 

o jornal construiu, em volta da epidemia, uma espécie de pânico moral 
– regulando condutas, sujeitos e comportamentos considerados inapro-
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da morte por meio da opinião dos especialistas e da publicação profusa 
de números percentuais e de outros aspectos quantitativos relativos à 
Gripe. O pânico moral relacionado, em especial, a argentinos, chilenos 
e mexicanos também foi um aspecto que muito chamou a atenção nas 
reportagens analisadas. Além disso, o uso do humor como estratégia 

Helena Besnosik, analisa relatos encontrados no site de relaciona-

marcado de Fernando Sabino. O entendimento da leitura como prática 
cultural e a metodologia de investigação das práticas de leituras a par-
tir dos relatos dos leitores sobre suas leituras, aqui assumidos, advém 

damentais para este trabalho autores como Certeau (1994), Chartier 
(1991) e Hébrard (2001). Os depoimentos analisados evidenciam a 

leituras extensivas na contemporaneidade, envolvimento pessoal dos 
leitores e o estabelecimento de redes de leitores, através das quais 
o livro de Sabino é constantemente recomendado, emprestado e pre-
senteado. As considerações finais apontam as comunidades do Orkut 

função da grande quantidade e diversidade de registros sobre a leitu-

tores de O encontro marcado, o que ampliaria os estudos do campo 
da leitura e do livro no Brasil, além de propiciar maior aproximação e 
dados sobre os leitores brasileiros e suas práticas. Palavras-chave: 

Fernando Sabino

gicas e o tratamento da questão das atividades de leitura em salas 
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de primeiro ano do ensino fundamental que atendem crianças de seis 
anos recém saídas da educação infantil. Diante disso foi proposto o 

meiro ano do ensino fundamental visando compreender como esses 
textos podem contribuir para a formação de um leitor crítico que tenha 
condições de dar sentido ao que é lido e ter condições de participar 

remos a função do professor enquanto um mediador nesse processo 

tuadas no sul de minas gerais. Para atender ao objetivo proposto, 

acompanhada de entrevista com as professoras participantes da pes-
quisa e também a elaboração de um diário de campo. Nosso trabalho 
está pautado em um conceito de leitura enquanto prática social e a 

admite a existência práticas de letramento que são determinadas pelo 
contexto social e cultural dos sujeitos. Palavras-Chave: leitura; letra-
mento; práticas sociais

Este artigo busca refletir questões sobre qual é a posição dis-
cursiva imaginada e permitida para o sujeito-leitor que trabalha com 
o Livro Didático (LD) em sala de aula, ou seja, buscamos investigar 
como o material escolar apresenta, em especial, os textos científicos, 
e ainda, como o LD trata (ou adapta) este gênero textual que é lido 
por sujeitos-alunos que frequentam o Ensino Fundamental I. Busca-

ticulados com a disciplina, se é ensinado ao aluno que cada tipo de 
texto é constituído a partir de um tipo de discurso, sendo que, cada 

atividades propostas, a partir da leitura destes textos, saem da pará-
frase, da repetição e permitem ao aluno, ao exercer o gesto de inter-
pretação, ocupar a posição de um sujeito-leitor que tenha acesso ao 

compreende uma pesquisa de campo com diferentes livros didáticos 
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Autor(es): Fabiane Gasparini

sas escolas hoje, pensando principalmente no papel do professor no pro-

a vontade de ler. Além disso, apresenta uma análise dos enunciados que 

nos livros didáticos de Língua Portuguesa. Buscamos, assim, averiguar se 
esses materiais estão oferecendo orientações para a leitura dos textos, e 

a leitura na escola, nas práticas do professor e nos materiais didáticos. 
Dessa forma, tem-se uma visão das práticas de leitura, hoje, nas salas de 
aula com os textos ofertados pelos livros e a interferência do professor que 

papel do professor.

nas tradicionais na formação dos professores indígenas do Alto Rio Negro, 

volvimento Sustentável, que funciona desde 2010 dentro da área indígena 

desenvolver programas de formação que privilegiem as línguas dos povos 
de uma determinada região, mesmo que ela apresente grande complexi-
dade lingüística relacionada ao multilinguismo. Argumenta-se que a co-

Tupi-Guarani) e Baniwa (Fam. Aruák), conforme dispõe a Lei 145 de 11 de 

elemento importante a ser considerado nas propostas de cursos de formação 
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Autor(es): Gisele Paiva Lima

No estado do Paraná, os conteúdos e metodologias adotados pelas 

desenvolvimento do trabalho com as três práticas discursivas, leitura, escrita 
e oralidade, no ambiente escolar em relação às mais diversas formas de 
comunicação, dentre elas, a mídia televisiva na perspectiva do letramento. 

sionais, professores de língua portuguesa atuantes na rede pública estadual, 
para a prática nas escolas, por parte da Secretaria Estadual de Educação 

escolar e sobre a capacitação de professores de língua portuguesa atuantes 
na rede pública estadual paranaense, em relação ao trabalho a ser desen-

contros promovidos como formação continuada. Palavras chave: educação, 
comunicação, televisão

ciais da psicologia social e dos estudos culturais, principalmente, assim 

de segregação humana diante da diferença e a respeito das concepções so-

chamados inclusivos na perspectiva da dialética inclusão/ exclusão - mais 

sibilidades diante dessa cultura escolar e a cultura mais ampla – também 
discutida diante de sua pluralidade de acepções e referenciada como perten-
cente, necessariamente, ao campo político e de poder - e a sociedade, onde 
as obras vygotskiana e foucaultiana direcionam as tecituras das concepções 
aqui apresentadas, acompanhadas por Arendt, entre outros referenciais que 
destacam a formação das desigualdades cotidianas e formação de precon-
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ceitos. Neste contexto, a partir da discussão sobre o conceito de identidade e 
sua necessidade de formação/ legitimação, ancorada na perspectiva bilíngue 
e referenciada pelos estudos surdos - envolvida nas questões sobre o corpo 

inclusivos e fora deles, com o objetivo de se pensar criticamente também as 
políticas públicas que subsidiam tais práticas.

Autor(es): Ivete Cardoso do Carmo Roldão

Este artigo é resultado de um Projeto de Extensão que estabeleceu 

importância e participar desse resgate, a comunidade se apropriasse de 
conceitos e técnicas de comunicação comunitária e produção impressa. 

processo de produção do livro foi feito por um grupo da comunidade com 

tância desse projeto de extensão se dá na medida em que a reconstrução 

caso, moradores de uma região importante da cidade, que normalmente 
não têm o espaço merecido na mídia.

Cecília Antunes de Oliveira, Genirce de Oliveira Fernades

com a metodologia NEPSO (Nossa Escola Pesquisa sua Opinião), que é 

(responsável pela ação social do grupo IBOPE), que visa estimular a formu-

a evasão uma das problemáticas presentes e sendo o NEPSO um dos 
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EJA nessa metodologia de pesquisa para apropriação e, ao mesmo tem-
po, estudar sobre os motivos da evasão desta modalidade no município. O 
projeto teve início em 2010, tendo como base a opinião dos professores e 
gestores de EJA e, no ano de 2011 foi dado continuidade, porém contando 
com a opinião dos alunos evadidos. PALAVRAS-CHAVE: EJA; EVASÃO; 
PESQUISA DE OPINIÃO.

Este trabalho pretende desvendar, por meio da linguagem, aspectos 
ligados à formação das identidades dos alunos de uma escola Itinerante 

autores da Análise de Discurso Crítica, que discutem as questões relacio-

maneira a formação militante que lhes é oferecida nas fronteiras do acam-

compreender fatos ocorridos no entorno do acampamento. A metodologia 

em sala de aula. O que se pôde contemplar no âmbito do trabalho foi como 
se dão as relações entre os sujeitos do discurso na sala de aula, e de que 
forma atuam uns sobre os outros.

É função da escola de ensino básico ensinar a criança a ler. No 
entanto, tomando-se como referência níveis adequados de letramento 

não tem sido efetivada no Brasil. Esse problema, no âmbito interno à 
escola, tem como causas concepções e práticas equivocadas de ensino 
da leitura. Partimos do pressuposto que a leitura é um processo que 

Dentro desse contexto, a pesquisa consistirá no estudo dos fundamen-
tos e práticas da proposta norte-americana denominada estratégias de 
leitura e na construção de um processo de ensino da leitura, centra-
do na literatura infantil, que possibilite a sua aplicação no Brasil e, por 
conseguinte, a avaliação dos seus resultados. Estas estratégias se ca-

com o texto e compreender o que lê, evocando conhecimento prévio, 
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SP, na qual atuamos.

Autor(es): Josilene Santos

O trabalho recorta uma pesquisa de mestrado e teve por objetivo 

educação de jovens e adultos (EJA), pondo em destaque sua relação 

foi marcante para minha compreensão sobre os sentidos de saber ler 
e escrever. A contribuição das autoras Galvão e Di Pierro (2007), ao 

por tanto tempo, colaborando para desvendar questões da pesquisa, 
que me instigavam: como as práticas de leitura e escrita na escola con-

de mundo de sujeitos alunos são por eles reconhecidos como saberes, 

pulsionaram a entender melhor como se dão processos de formação 
de leitores e escritores. Palavras-chave: educação de jovens e adultos; 

O presente artigo visa discutir a construção da linguagem binária 
que marca a distinção entre o sexo masculino e o sexo feminino. Para 
tanto, retomaremos brevemente como se engendraram, especialmente 

desiguais para os sexos. Atentaremos para o fato de que a linguagem 
expressa e contribui para a reprodução das hierarquias e binarismos 

de e dominação do masculino. A partir de tal reconhecimento, traremos 
contribuições recentes que assumem uma postura crítica sobre as rela-
ções de poder entre os sexos, sobre a visão naturalista em relação à su-
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linguagem como elemento potente para a desconstrução das dicotomias 
que marcam as relações de gênero. Visamos, portanto, a partir de tal 

Autor(es): Karen Dias de Sousa

como docente de alunos do Ensino Fundamental II que não conseguiam 
ler e escrever convencionalmente. No ano de 2011, ingressei no magistério 
público ministrando aulas de Recuperação Paralela para alunos do 7º ao 
9º ano. A escola pública estadual em que lecionava passava por grandes 
alterações em sua estrutura, pois recebeu, naquele ano, alunos vindos de 
uma realidade completamente diferente daquela que a escola estava habi-
tuada: alunos vindos de um bairro distante, que precisaram ser deslocados 
da escola que frequentavam perto de sua casa para estudarem em outra 

alunos causou alvoroço entre todos os professores da escola. O motivo: a 

Como professora da Recuperação Paralela, tive oportunidade de ter conta-
to com todos esses alunos e com seus professores e, consequentemente, 

língua e seu ensino, em torno das seguintes inquietações: O que se en-

cepção de linguagem como lugar de diálogo, interação humana e, portan-
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que aposta na escola como espaço possível e necessário para a formação 

(com seu sentido humano, estético). Além de me apoiar nestes e em outros 

minhas vivências em sala de aula, nas quais surgem inquietações de uma 
professora de língua portuguesa quanto ao que ensinar em suas aulas. 
PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua portuguesa; leitura; escrita.

Autor(es): Kelly Keiko Koti Dias

O presente trabalho pretende propor considerações acerca da leitura 

as introduções e três seções da coleção, o livro de Poesias, o Livro dos Contos 

levando em consideração tais questionamentos, apontamos para a discussão 
sobre a materialidade dos textos, além da relação do leitor com a sociedade 

Este trabalho analisa as diversas edições do livro do escritor Pedro 

aceito no mundo adulto contemporâneo. O autor soube como poucos ar-

tivante, numa obra onde o caráter lúdico, a imaginação e a literariedade 
convivem em plena harmonia como mundo da Paleontologia. É o primeiro 
livro infantojuvenil de autor brasileiro a falar de dinossauros, lembrando su-
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juvenis as descobertas e as reconstruções de mundos passados que tão 
poucos cientistas estão capacitados a desvendar.

Autor(es): Ludmila Alexandra dos Santos Sarraipa,

tenando saberes populares em ambiente escolar. Permitir que a fala seja 
expressividade aceita e que os gritos sejam lidos como lamentações ou cele-

ser humano: a fala. E olhando nos corredores escolares percebíamos que 
essa habilidade tão difundida no Brasil, nos repentes e músicas regionais, 

ideia de articular pessoas por meio da produção e conhecimento das suas 
experiências animou os trabalhos desse ano na escola que começou com a 
investigação de diferentes linguagens e outros diálogos. Palavras chaves: 
patrimônio cultural, linguagens, produção, diálogos.

Autor(es): Benedita de Almeida

No Brasil, o ensino de língua materna é objeto de muitas re-
flexões, pelos problemas nos desempenhos em leitura e escrita, na 
escola e na sociedade em geral, mesmo em segmentos da população 
com alto nível de escolaridade. Este texto se refere a resultados de 

damental, egressos de curso de Pedagogia de universidade pública 
em exercício em rede municipal pública de ensino. Apresenta e ana-
lisa o conjunto de conteúdos ensinados e conteúdos considerados 
essenciais pelos professores, relacionando sua definição com os sa-
beres que expressam sobre o ensino de língua materna nessa etapa 
escolar. Discute o desafio representado pela definição dos conteúdos 

sino evidenciados pelos sujeitos, destacando a responsabilidade da 
escola pela transmissão e distribuição do conhecimento linguístico a 
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acerca do cotidiano escolar de uma escola pública municipal. Apoia-
se em leituras e filmes assistidos durante a disciplina de “Pesquisas 

ação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco/

exercício de olhar para um cotidiano particular. Esse exercício, feito 
de forma bisbilhoteira, com uma câmera na mão, possibilitou captar 
o imprevisível, o não controlado, os movimentos, os silêncios, as 
rotinas e os inesperados desse cotidiano. Possibilitou compreender 
o quanto o cotidiano escolar é heterogêneo, imprevisível e incon-
trolável. Captar e compreender esse cotidiano pode ser uma saída 
possível para os sujeitos que constituem, tecem aquele contexto. 
Palavras-chave: Cotidiano escolar; culturas escolares; singularida-
de e subjetividade do sujeito.

Este texto investiga as representações de gênero social nos 

rísticas das relações de gênero e compreender as imagens que ho-

Análise do Discurso de linha francesa, possibilitando a compreensão 
da(s) forma(s) como se constroem os sentidos e as representações 

dependem de imagens construídas anteriormente pela mídia ou que 
povoam o imaginário coletivo. Nelas, as mulheres são as personagens 

mas do cotidiano e de relacionamento com os homens e a família. Nem 
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Educação 2010: A parceria universidade-escola: múltiplos olhares para 
o letramento-numeramento nos anos iniciais do ensino fundamental. 
O projeto busca analisar, num trabalho colaborativo com uma escola 
municipal na cidade de Itatiba, SP, as concepções e as práticas de 
leitura e de escrita nos anos iniciais do ensino fundamental a partir dos 

das resoluções dos alunos de um segundo ano dessa escola Provinha 

para a prova em si e para os acertos, erros e resoluções dos alunos. 
Os resultados indicam uma discrepância entre os descritores da prova 

pautado em simples reconhecimento de símbolos numéricos e formas 

aquém das orientações curriculares. Palavras-chave: letramento mate-
mático; matemática nos anos iniciais; avaliação externa.

Este artigo é parte componente das atividades do subprojeto de Letras 
da FURB (Universidade Regional de Blumenau) que está inserido no Progra-
ma Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). Tendo como objetivo socia-

em uma das escolas participantes do Programa e discutir pontos acerca do 
esquema narrativo, dialogando sobre o papel da escola no que concerne a 

dutores de textos. O método usado para a coleta dos dados foi a aplicação 
de uma sequência de gravuras a qual os alunos observaram e escreveram 
uma narrativa baseando-se no que elas mostravam. As produções estão aqui 

e Glenn e contribuições acerca do assunto de autores como: Scliar-Cabral, An-

produções, pode-se constatar a dependência e ligação existentes entre a lei-
tura, o contato com narrativas e as produções destes alunos. Atualmente, pela 
falta de tempo por parte dos pais e pelos outros meios de diversão disponíveis, 
a escola tem papel importante no que concerne ao contato dos alunos com as 

do positivamente, desta maneira, a produção textual deles. Palavras-chave: 
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Autor(es): Ana Paula Pedersoli Pereira, 
Isabel Cristina Alves da Silva Frade

Os modos de inserção na cultura escrita são diversos e podem 
ser determinados por instituições, por políticas escolares e não esco-

didatismo, entre outras práticas sociais. Entretanto, a escola não é a 

de lidar com a escrita possa atingir outros espaços sociais, mostrando 
que são múltiplas as relações entre espaços e sujeitos. Baseando-se 

tura escrita e letramento construímos a pesquisa “Ensinar e aprender 

permite aceder diretamente aos sujeitos e à sua percepção da expe-
riência vivida em momentos relativamente recentes. Os resultados in-
dicam que embora o ambiente doméstico e o escolar sejam instâncias 
com processos e culturas específicas, existem diálogos e influências 
mútuas, mas há também usos religiosos ou comerciais, típicos de um 
letramento situado que circulam. Na pesquisa, apareceram modos de 

aprender a ler e escrever em casa por proteção do pai e aprender a ler 
para suprir problemas de ensino em classes multisseriadas.

Autor(es): Josenéia Silva Costa

Neste trabalho, propõe-se uma leitura contemporânea de duas 

ce do casal vem sendo contado por mais de sete séculos, porém, 
o foco das abordagens recai quase sempre sobre Abelardo, por ter 
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epístolas que essa mulher escreveu a seu amado, discutindo sobre 

cer Abelardo, e é vista, por muitos historiadores, como uma mulher 
comum de sua época. Retrataram-na como se fosse uma sombra do 

do em Estudo de Linguagens, da Universidade do Estado da Bahia- 
campus I, e dialoga com alguns autores como: Zumthor (2002), Le 

vras-chave: leitura; cartas; Heloísa; medievo.

Cármen Lúcia Brancaglion Passos

O artigo apresenta o trabalho de uma pesquisa de doutoramento de 
caráter qualitativo a partir de um grupo colaborativo constituído por pro-
fessoras da Educação Infantil da rede municipal de São Carlos/SP que se 
reúne para discutir questões relacionadas ao conhecimento matemático na 
Educação Infantil. A partir do grupo as professoras participantes elaboram 

anos. O estudo destaca somente uma das linguagens que a criança desen-
volve desde a infância, mas aponta a possibilidade de se trabalhar de forma 
integrada os conteúdos da matemática e outras áreas do saber. Nosso ob-

conhecimentos matemáticos mediante partilhas de relatos de experiências, 

de dois anos de grupo destaca a importância de práticas formativas no 
processo de formação continuada e permanente de professores, que estão 

tão tendo a oportunidade de aprofundar concepções e conhecimentos ma-

jogos, brincadeiras, literatura infantil e resolução de problemas. Diante des-
sa experiência as professoras estão tornando-se sujeitos protagonistas de 
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Autor(es): Raquel Cristina Baêta Barbosa, Isabel Cristina
Alves da Silva Frade

A proposta do trabalho é comparar as edições de diferentes edito-

setenta anos de sua existência. A intenção de analisar e recuperar aspec-

relação entre as alterações e a possível construção/ de novos leitores-mo-
delos, incluindo os leitores-modelos de obras da literatura infanto-juvenil. 
Para este artigo serão desenvolvidas análises de alguns paratextos dessa 
obra, escolhidas entre os oito exemplares de cinco editoras: editoras BE-

lisados aspectos referentes aos prefácios, quarta-capas, formato, capas, 
comentários, assim como supressões e acréscimos no número de páginas 
que indicam destinatários possíveis e usos da obra. Palavras-chave: im-
presso; literatura; paratextos; edição;

Neste trabalho apresentamos atividades desenvolvidas com duas 
turmas de alunos na modalidade de ensino educação de jovens e adultos 
de uma instituição de ensino pública, uma delas com alunos de sexto ano 

vimento da proposta. Ao analisarmos o desempenho destes alunos nas 

paralelo com os estudos desenvolvidos por Vila e Callejo (2007). Optamos 

sidade que poderíamos encontrar na ação destes grupos de alunos, a dis-

objetivo principal constituiu-se em pontuar as crenças destes alunos que 

mesmos, oralmente ou criando uma montagem com recortes, algumas 
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dos períodos em que freqüentaram instituições de ensino ou momentos 
no contexto familiar ou de trabalho, em que a matemática esteve presente 
e como a percebiam. Palavras- chave: crenças, educação matemática, 
Educação de Jovens e Adultos

Autor(es): Andréa Tôrres Vilar de Farias, Angélica Torres
Vilar de Farias

A leitura tem sido tema bastante trabalhado, no entanto, ainda en-
contramos questões que merecem destaque. A relevância de se investi-
gar sobre a leitura, aumenta a partir do momento em que nos questiona-
mos sobre o que está acontecendo com as pessoas que não demonstram 

amplo da minha pesquisa de mestrado referente à leitura em turmas de al-

nas perguntas respondidas, pretendemos discutir como é a relação dos 

quência, com quais objetivos, que tipo de leitura proporcionam a seus alu-

de formação de leitores. Nosso estudo será ancorado nos estudiosos: 

Sabemos da importância do letramento para o desenvolvimento crí-
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os indivíduos interagem entre si, com e através da tecnologia construindo co-

de discussões da Educação a Distância da Universidade Tiradentes (UNIT) 
onde buscamos ressaltar o valor da leitura no Ensino a Distância (EAD). Para 

/Espanhol onde participaram 20 alunos e 1 professora. Fundamentamos 
esse trabalho com Paulo Freire, Vigotski, Bakhtin, Levy. Os resultados foram 

senvolvimento do pensamento crítico a partir das interações sociais. Pala-

uma classe de Educação Infantil, com um grupo de crianças com faixa etária de 

inserido no eixo linguagem oral, previsto pelos Referenciais Curriculares Nacio-
nais para a Educação Infantil. Com esse trabalho pretendia-se promover uma 
experiência com textos poéticos na qual as crianças ampliassem as capacida-
des de comunicação, expressão e de acesso ao mundo letrado. No decorrer 
do projeto as crianças puderem construir saberes sobre a leitura, mesmo antes 
de saberem ler convencionalmente, divertiram-se com as rimas ao passo que 

a sensibilidade, imaginação e criação de toda a turma. Para que os alunos apren-
dam a ler e a escrever, é preciso que participem de atos de leitura e escrita desde 

ousados em seus papéis de leitores e escritores. Palavras chave: Educação In-
fantil; Linguagem; Textos poéticos; Ludicidade.

O presente artigo ancora-se em teorias a cerca do estudo de gêne-
ros infantis e do ensino de texto na sala de aula. Tem por objetivo compre-

trabalho, foram analisados dados coletados no PIBID (Programa Institu-
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Regional de Blumenau). Os dados expostos e analisados neste artigo pro-

uma escola pública situada em Guabiruba – SC. A partir da análise dos da-

de forma muito ampla, as fábulas e os contos de fada aparecem muito nos 

que trabalham esses gêneros. Palavras-Chave: Fábula; Contos de fada; 
Ensino de texto; Gêneros textuais; Narrativa;

Autor(es): Úrsula Nascimento de Sousa Cunha

As práticas sociais de leitura e de escrita devem consistir no eixo nortea-
dor das atividades de letramento nas instituições de ensino, na atualidade, fun-
cionando não como um mecanismo que promova a adaptação social do sujeito 
ao mundo e às exigências sociais, mas como elementos que gerem o resgate 
identitátio e construção de identidades fortes, para a consolidação da autoesti-

não apenas na agência escolar, mas em outros contextos sociais. A partir des-
se enfoque, esta comunicação, um recorte de minha dissertação de mestrado, 
defendida em 2011, na Universidade do Estado da Bahia, pretende apresentar 

Escola Estadual Régis Bittencourt, em Feira de Santana, Bahia, moradores de 

se com esta apresentação suscitar o debate sobre a função social da leitura e 

representação exercem sobre seus interlocutores, compreendendo as diversas 
oportunidades de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vivem 
e como essas práticas leitoras e de escrituração podem ajudar a preservar as 

Autor(es): Adriana Salvaterra Pasquini
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legais da gestão democrática da escola pública no Brasil, instituídas a partir 
de 1990, sob a égide do neoliberalismo. O texto explicita o novo modelo de 
gestão adotado, sobretudo, com a reforma do Estado. Partimos da análise 

no Brasil na elaboração de políticas públicas. A Constituição Federal de 
1988, dispõe no artigo 205 que o trabalho conjunto entre Estado e família, 

tuição federal prevê: a gestão democrática na forma de lei e apresenta os 
princípios sobre os quais se darão a educação formal no Brasil. Neste con-
texto a gestão escolar foi eleita como principal instrumento de articulação 
das políticas públicas no âmbito institucional, por meio das Instâncias Cole-

a gestão democrática propagada nesse novo cenário está em articulação 
com os princípios neoliberais e não com a perspectiva de transformação 

brasileiro de 1980, porém uma participação crítica e consciente da comu-
nidade escolar pode contribuir na consolidação de uma escola emancipa-

das, comunidade escolar.

Autor(es): Alexsandra de Fátima A. das Neves

de uma das atividades do grupo de estudos CONTAR, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, e foi lançada para mim e outras bolsistas 

a compreensão desse gênero, além disso, diversas referências e textos 
foram apresentados para darmos inicio as nossas produções. O ensaio foi 

do responder como se deu a formação de leitura. Nossa análise retomará 
como a atividade de leitura favorece, num primeiro plano, a ampliação dos 

letrado. Considero o ensaio como um gênero que poderia ser bastante di-
fundido no meio acadêmico, pois ele nos permite repensar uma prática de 
leitura e na formação do leitor. Palavras-chave: Leitura; formação de leitor; 
Formação docente.
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Este artigo tem como objetivo destacar a leitura como prática forma-
tiva do homem analisando a sua função social, o processo cognitivo no ato 
de ler e as práticas culturais que determinam as mudanças de ações e hábi-
tos de leitura na sociedade. Os argumentos apresentados são sustentados 
pelas teorias que embasam o trabalho, partindo de três pilares conceituais: 

Vygotsky (1999), a análise psicolinguística da leitura abordada por Smith 

acompanha o progresso social, sendo a leitura digital uma expressão da 
capacidade do homem em superar-se, em avançar, em reconstruir-se. O 
suporte digital impõe um novo modo de ler, uma maneira diferenciada de 
se comportar diante do texto. A adaptação aos novos suportes textuais não 
é instantânea, nem simples, mas sim um processo que leva um tempo, o 

Este artigo tem como objetivo analisar práticas de leitura atuais em 

leitor. Os sujeitos da pesquisa foram alunos de Pedagogia, da Universida-
de Federal de Uberlândia, no ano de 2010. Foi desenvolvido um trabalho 

de entrevistas semi-estruturadas foi possível recolher os dados e depois 

pilares conceituais: a concepção de homem como ser social, cultural e 

das práticas de leitura, segundo Chartier (1999). Os resultados demons-
traram que a leitura digital abala os modos de ler. O ato de ler na tela exige 
novas técnicas de leitura, demanda um leitor muito dinâmico, que saiba 
selecionar os textos que chegam até ele, que tenha conhecimento sobre 

e esse preparo causa certa tensão no leitor que está acostumado com 
o impresso. O contato físico com o texto é uma questão cultural e ainda 
está fortemente arraigada nos leitores. Sendo assim, entende-se que a 
adaptação aos novos suportes textuais não é instantânea, nem simples, 

que o indivíduo está inserido.
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em que a professora ministrou aulas de Português no Colégio de Aplicação 

tempo, atuar como orientadora dos estágios de Prática de Ensino dos licen-
ciandos em Língua Portuguesa da Faculdade de Educação. Na tentativa de 

seus comentários e/ou sugestões E, como não acredita que a vida pessoal 

outros momentos de sua vida, anteriores e posteriores ao tempo vivido no 
Aplicação, no Rio de Janeiro, sua terra natal, e em Campinas, para onde 

Autor(es): Ádna Elba Oliveira Silva

As pesquisas relacionadas ao ensino das habilidades de leitura têm 
sido ampliadas no meio acadêmico. Contudo, esse percentual ainda é insu-

Rede municipal do Recife. Nossa proposta de intervenção nas aulas de lei-
tura com uma sequencia de atividades com uso de imagens abstratas e de 
livros narrativos de contos imagéticos. Essa oportunidade surgiu em no de-
correr das observações e relatos da professora em pesquisa que investigou 
as concepções dos professores sobre a prática do ensino da leitura numa 
perspectiva interdisciplinar. O uso de imagens abstratas já acontecia nas 
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Apesar das investidas das crianças em extrapolar os objetivos propostos 
pela professora, não havia um redirecionamento para uso desse recurso 
em outras disciplinas como, por exemplo, as aulas de leitura, considerando 
que as ilustrações suscitavam nos alunos interpretações além dos concei-
tos das formas geométricas. A partir da análise dos dados percebemos que 

car mediar situações suscitadas nas atividades de leitura na sala, estimular 

de cada avanço das crianças.

um bem, um patrimônio individual que pode ser relembrada, reinventada e 
revivida por aqueles que permitem o espaço do viver, do ouvir e do sentir. 

que encanta e instiga a curiosidade dos sujeitos envolvidos no processo 

possível o sujeito ouvinte tornar-se um agente participativo nessa ação lite-
rária. Os sujeitos desse relato de experiência residem em duas cidades do 

manente. De forma geral, observa-se a partir desses projetos de contação 

e Vivências.

Autor(es): Isabel Kariny Silva dos Anjos

forma espontânea. Por este motivo, o espaço escolar mostra-se de funda-
mental importância para incentivar a formação de leitores, principalmente, 
quando a escola dispõe de uma biblioteca. Nesse sentido, o presente ar-
tigo tem por objetivo apresentar o relato de uma experiência desenvolvida 
no âmbito de uma biblioteca escolar por meio de rodas de leitura com as 
obras da escritora Ruth Rocha. A proposta foi desenvolvida com uma turma 
do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola do município de Feira 

troca de sentimentos e experiências, propiciando um contato ainda maior 
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com o universo da literatura infantil. Palavras-chave: Formação de leitor; 
Rodas de Leitura; Ruth Rocha.

Autor(es): Rosiane Gonçalves Coelho

O presente estudo tem como objetivo analisar as manifestações de 
agressão no contexto escolar do ponto de vista de alunos que sofrem a 

estaduais, do estado de Goiás. O questionário, consta, questões referente 

vítimas/agressoras. Dentre as questões abertas destacamos: “O que você 

ameaçar.“Outro aspecto que você queira acrescentar sobre a vida esco-

causa disso; desde pequena sofro o chamado bullying e tento superar isto 

neste aspecto. Palavras-chave: Vítima, escola, bullying

Autor(es): Rosiane Gonçalves Coelho Silva

O presente estudo tem como objetivo investigar as manifestações 

jeitos levando em conta os 2 participantes dos atos agressivos: agressor e 
vítima. Nos resultados, as respostas dadas à pergunta “formas de agres-

sofrem os mesmos tipos de agressões, no entanto, os dados mostram que 
os meninos sofrem agressões em maior quantidades. Freqüência de ocor-

foram os itens mais citado pelas meninas.O local de ocorrência dos atos 
agressivos do ponto de vista das vítima, na sala de aula, recreio, imedia-
ções da escola e espaço de Educação Física, estes foram os lugares mais 

agressões diversas e em maior quantidade que as meninas, eles empur-



373www.18cole.com.br 373www.18cole.com.br

intriga, são especialidades das meninas. Palavras-chave: Agressividade; 
gênero; escola

Sandra Aparecida Pires Franco

mação de alunos leitores em uma Universidade do Norte do Paraná. Para 

dos com os primeiros anos de pedagogia matutinos e noturnos. Em seus 

processo de formação de leitores ao longo de sua vida acadêmica. As aná-
lises permitem compreender como os sujeitos veem os espaços para leitura 
na Universidade e de que forma estes podem ajudar em sua formação. O 

procedimentos de análise textual e conteúdo temático. Para dissertarmos 

se e argumentação. Os resultados indicaram que a universidade disponibili-

ries da Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker (Brusque, 
SC). O ponto de partida está no Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência (PIBID), o qual tem como objetivos centrais criar espaços 

da educação escolar na rede pública. O subprojeto de Letras da FURB tem 

de proposta de produção de textos na educação básica. Para a análise dos 

um comando com os adolescentes e a partir disto com base na literatura 
selecionada acerca dos tempos verbais e sua função numa narrativa foi 
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abordado a forma como eles empregam o verbo nesse tipo de gênero tex-
tual. Os resultados indicam um uso restrito, voltado ao emprego do verbo 
no conto de fadas.

Autor(es): Fernanda Cristina Araújo Batista

portantes narradores-personagens da literatura brasileira do século 

de Sertão: Veredas, escrito por João Guimarães Rosa e publicado em 

dois dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos 
e por nos interessarmos pelas travessias dos polêmicos narradores-
personagens, as quais, em certos aspectos, muito se assemelham. 
Ambos perderam pessoas importantes em seu passado e sentem 
que poderiam ter evitado essas perdas se soubessem então o que, 
no momento da narração, estão começando a descobrir. Aspiramos 

que possam finalmente compreender o que se passou com eles e as 

greimasiana, que analisa o plano do conteúdo dos textos através de 
um percurso gerativo de sentido que parte do nível fundamental, pas-
sa pelo nível narrativo, e chega ao nível discursivo, com a finalidade 

as semelhanças e as particularidades de cada um. Palavras-chave: 

curso gerativo de sentido; narrador-personagem.

Autor(es): Fernanda Cristina Araújo Batista

Este visa a analisar a relação entre alguns trechos do romance 
Lolita (1955), de Vladimir Nabokov, e algumas sequências das adap-

sentido gerados pelos diferentes papéis actanciais que o narrador 
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no discurso fílmico a fim de criar os mesmos efeitos e reverenciar a 
obra de base em determinadas sequências ou, pelo contrário, com o 
objetivo de criar efeitos diferentes como forma de revisar o texto de 
origem em alguns aspectos, adequando-o ao público-alvo da produ-
ção fílmica, cujo perfil é diferente devido à época em que viveram 
e às expectativas que tinham a respeito do modo como os filmes 
tratariam o tema polêmico do romance. O trecho e as sequências es-
colhidos para análise tratam da viagem que Humbert empreende com 
Lolita através dos Estados Unidos. Palavras-chave: Lolita; romance; 

O presente trabalho propõe-se a discutir a importância da ativi-
dade de reescrita de contos infantis, proposta na rotina para as clas-

crianças uma importante oportunidade de reflexão sobre a Língua e 

na medida em que o texto vai sendo construído, permite-nos perceber 
o quanto os conhecimentos já adquiridos sobre a escrita vão sendo 

Este artigo é parte da tese de doutorado que está em andamento e 

blioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e obtivemos um número 
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pequeno de teses vinculadas à educação. Assim, a partir das questões nor-
teadoras: quais os temas explorados nas pesquisas sobre a educação de 

a partir deste texto, é possível traçar um panorama da educação brasileira, 

Autor(es): Iranilda Dias do Sacramento Oliveira

Este trabalho teve como foco principal analisar a concepção do pro-

de educativas especiais, em especial de alunos autistas. Como objetivos 

descrever qual a visão dos docentes sobre possibilidade de inclusão do au-

particulares na cidade de Feira de Santana. Para atender a estes objetivos 

de informações desta pesquisa foi feita através de observação participativa 
e entrevista com três professoras atuantes e suas respectivas turmas. Para 
fundamentar a discussão abordada neste trabalho, vários autores foram 

chesi& Palácios (2004); Carvalho (2004). Os resultados desta pesquisa in-
dicam que apesar de não se constituir em um tema tão novo, o fenômeno 
do autismo ainda é visto por muitos docentes como uma fatalidade e como 

que a falta de informação ainda é muito grande entre os educadores, ge-

sam proceder efetivamente no atendimento de crianças com autismo nas 
escolas regulares. Palavras-chave: Educação Inclusiva; Contexto Escolar; 
Autismo.

Autor(es): Janima Bernardes

O objetivo deste trabalho é estudar as constantes discussões 
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pecificamente no que se refere à produção de textos na escola básica. 
Para tal fim, tomamos como objeto de estudo o Livro Português: Lin-

crita nos livros didáticos de português (LDP) do Ensino Fundamental. 
Compartilhamos da proposta de Althusser (1985), autor que considera 

instituição que busca assegurar, por meio do ensino, uma submissão 
à ideologia dominante ou o domínio de sua prática. Assim, o foco de 
nossa análise são as propostas de escrita apresentadas no referido 
LDP, tendo como referência, para nossa leitura, as modificações nas 

meio da análise, foi possível demonstrar como o controle da escrita 
ocorre a partir do ensino de um roteiro estático de texto, de modo a 

dade. Partimos da premissa de que escrever implica em um traba-

sendo, o trabalho de escrita vai além de mera tarefa escolar, como 
a solicitada pelo LDP por meio de modelo canônico de textos, mas 

mos de Controle; Singularidade. 

Autor(es): Jefferson Antonio do Prado

A comunicação que ora apresento, originou-se a partir de minhas 
inquietações enquanto docente. Ao lecionar em uma escola particular 
percebi que, é comum a compra de uma franquia que implica num paco-
te que contém: o nome da escola, a rede a qual ela se vincula, a meto-
dologia de trabalho, a grade curricular e em especial o material sistema-

às redes públicas e municipais de ensino. Nesse contexto, este esboço 
de pesquisa, tem por Objetivo Geral averiguar nas relações do trabalho 
docente numa escola municipal de Ensino Fundamental, na cidade de 
Ipeúna- SP, cujo material apostilado implantado é fornecido por uma 

Além disso, observar se tais apostilados apontam para o trabalho do-

do material com a forma de atuação do professor; bem como analisar a 
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terial didático apostilado; instituição esco

O presente trabalho se insere na área da Educação e visa o estudo 

vência em um ambiente fundamentalista é algo muito ambíguo e paradoxal, 
principalmente quando o ideal fundamental não é o mesmo ideal constituin-

rão estudados trechos de entrevistas semi-estruturadas transcritas com um 
sujeito-professor. A coleta de informações mostra como o envolvido neste 
âmbito educacional, regido por esses discursos, se vê como sujeito e tenta 
adaptar-se a ele. Palavras-chave: Contemporaneidade; Educação; Ensino 
de Línguas Estrangeiras; Fundamentalismo; Novas Tecnologias.

gicas envolvendo jovens e adultos, com foco nas relações que se estabele-

que se estabelecem na mediação desenvolvida pela professora entre os alu-
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procedimento de autoscopia. Os dados obtidos foram agrupados em núcleos 

da. Na discussão dos resultados considera-se a importância do caráter social 
a que a modalidade EJA nos remete.

A presente discussão resulta da articulação de três pesquisas de 
doutorado em andamento , vinculadas ao grupo de pesquisa “Implicações 

senvolvidas por professoras e professores de crianças de 0 a 5 anos e 

das crianças com a cultura. A relação entre as pesquisas encontra-se na 

experiências de apropriação e produção de cultura pelas crianças ao lado 
da luta por uma escola infantil que possibilite que as crianças vivam plena-

Este ensaio objetivou constatar algumas concepções sobre a Educação 
Física tanto para as leis que a regem quanto para o currículo escolar. Constata-
se que, embora haja leis que asseguram a Educação Física enquanto compo-

escolar brasileira, é possível conceber as heranças oriundas de outros contextos 

sobretudo a partir da década de 1980, que gerou rupturas com as concepções 

outras compreensões, quando se considera o status desta disciplina atualmente, 
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sões menos distorcidas por parte de alguns professores, equipe gestora, pais, 
mídia, dentre outros. Considera-se ainda ser preciso, além de alterações legais 

dos cursos de formação de futuros professores no que corresponde a uma com-

que as demais disciplinas e sociedade em geral também possam transformar 
certos paradigmas sobre a Educação Física, o que passa, necessariamente, 
pelo conhecimento que se vincula a esta disciplina para considerar sua impor-

O ambiente educativo e o desenvolvimento do indivíduo portador do 

der crianças com comportamentos considerados inadequados ao ambiente 

Vygotski (1994), Vigotskii, Luria e Leontiev (1998), Beatòn (2005), Graeff e 

Carmem Lúcia Eiterer

por meio das quais um grupo de mulheres camponesas, líderes das Co-
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munidades Eclesiais de Base (CEBs) que pouco ou nunca frequentaram 

respeito ao entendimento das condições de letramento, o texto apresenta 

cativo e entender como elas dão sentido às suas ações na medida em que 

discussão sobre a gramática do indivíduo, apresenta as cinco dimensões 

neo: os suportes, os papéis, o respeito, a identidade e a subjetividade. Na 
tentativa de promover uma discussão sobre a noção de suporte, trata-se, 
de assinalar e de levar em conta as maneiras efetivas pelas quais os indi-

e inserção na cultura do escrito pelas mulheres camponesas e sobre as 
possibilidades e as formas de coerções sociais; mas também pelo amplo 

rias individuais. Para poder dar conta da diversidade das práticas e das in-

da realidade vivenciada por elas.

Autor(es): Deisily de Quadros, Flávia Brito Dias

O leitor, ao abrir um livro, dá a ele vida, adentrando um mundo 

diversas emoções e transformar o ser humano. O pequeno leitor é, 

sendo, mais tarde, convidado por imagens e palavras a vivenciar 
esse mundo inusitado. Uma das funções da escola é promover esse 
encontro do leitor em formação com o livro, na tentativa de despertar 
no aluno o gosto pela leitura. O espaço escolar, portanto, é respon-

com palavras e imagens, se percam e se encontrem no emaranhado 
de personagens, sorriam, chorem, sofram diante de um bom enre-
do, enfim, sejam tocados afetivamente e descubram-se uma, duas, 

leitor. Porém, o que observa-se por meio das pesquisas com rela-
ção à leitura é que a instituição escolar vem fracassando nesse seu 
papel primordial. É sobre essa relação da literatura, da escola e da 
formação de leitores que discorreremos aqui, entremeando teorias, 
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reflexões e experiências docentes. Palavras-chave: Literatura e es-
cola; Literatura infantil; leitura.

Autor(es): Lisiane Freitas de Freitas

Neste artigo é apresentada a fase preliminar de pesquisa 
voltada à leitura em suas diferentes concepções e particularida-
des inerentes ao universo dos cursos de Direito, e seus reflexos 
no desempenho do Exame de Ordem. Alude à possível correlação 

Ordem dos Advogados do Brasil e o advento do Exame de Ordem, 
a experiência das provas unificadas, bem como as polêmicas que 
contestam sua constitucionalidade. Expõe dados sobre o Ensino Ju-
rídico no Brasil e suas interfaces e discute a leitura no âmbito do 
Direito, tomando-se como foco o Curso da Universidade Estadual 
de Londrina. No que tange à metodologia, empregou-se a pesquisa 

O universo da pesquisa constituiu-se pelos acadêmicos do curso de 
Direito da UEL e os recém-formados que receberam suas carteiras 

hipotético-dedutivo. Por fim, apresenta o docente como partícipe e 
mediador do processo de leitura e compreensão do mundo, no sen-

Palavras-chave: Leitura; Ação docente; Exame da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - OAB.

Este trabalho é fruto de pesquisa qualitativa em desenvolvimento 

uma abordagem sobre a biblioteca na prisão e sua possível contribuição 
no ambiente prisional enquanto espaço de letramento, discorrendo sobre 
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aplicados às pessoas, ao entrar nesta instituição estas são despidas de di-
versos direitos sociais e bens culturais, o atual sistema prisional conta com 
o trabalho e o isolamento social como meio punitivo. Diante desta questão, 

permanência no cárcere como forma de passar o tempo ocioso e resgatar 
a cidadania perdida. Palavras- chave: Penitenciária feminina; letramento; 
leitura; biblioteca.

Autor(es): Sharlene Davantel Valarini

Este artigo trata da análise de uma narrativa juvenil, “O dia em que 

modos de narrar que começou, de modo mais aberto, com o surgimen-

da teoria do romance, proposta por este autor e discutida por Ferenc Fehér 
(1972). Levamos em consideração as características do romance, enquan-
to gênero surgido do (e com o) capitalismo, e a sua importância para o de-

ção à forma e ao conteúdo foram substanciais para a sua transformação e 

é um exemplo de narrativa juvenil que carrega em si todas as marcas da 
evolução do romance e demonstra um novo modo de narrar, como o foi o 
romance em relação à epopeia um século antes. Palavras-chave: Narrati-
va; Lukács; Romance; Literatura juvenil.

Autor(es): Sharlene Davantel Valarini

Neste artigo, apresentamos um breve levantamento e uma breve dis-
cussão sobre o lugar e a aplicação da literatura juvenil na sociedade e na litera-
tura brasileiras, desde o seu surgimento até os dias atuais. Partindo do pressu-
posto da Literatura e de uma de suas mais caras características: a gratuidade, 
discute-se o quanto a literatura evoluiu e o quanto a indústria cultural e as leis 

dita, seja da cultura de massas. Tais discussões são importantes para que pos-
samos entender como a indústria cultural divulgou o conceito de juventude e o 
ajudou a modelar-se. Aliás, levando em considerações os estudos de Groppo 
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tude e a sua aplicação atual. Tal aplicação é extremamente viável para que se 

na produção cultural e mercantil para os adolescentes e jovens dos dias atu-
ais. Todas as discussões acerca da gratuidade da literatura e da formação do 

chamamos de literatura juvenil. Nesta discussão, mostraremos os principais 
pontos desta modalidade narrativa e suas implicações sociais. Palavras-chave: 

O objetivo deste trabalho é buscar algumas compreensões acerca 
de uma formação leitora. O instrumento que analisamos é um memorial 
de leitura de uma acadêmica que, em junho de 2011, cursava o sétimo 

outros tempos. O que interessa, no entanto, são os efeitos de sentido que 

Francesa. O trabalho busca compreender as condições de produção dessa 

No campo religioso são relatadas, no memorial analisado, as primeiras lem-
branças de leitura. O sujeito deste estudo passa a buscar as leituras na 

esquecimento do espaço escolar, que não é mencionado, torna-se inquie-

rial; Campo Discursivo.

Autor(es): Fabiana de Freitas Pinto, Thays Feitosa da Costa, Luciola 
Inês Pessoa Cavalcante

mento) que tem como título “A docência na licenciatura Formação de Pro-
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às expectativas iniciais por eles formuladas no momento de elaboração do 

busca de compreender a complexidade da atuação dos docentes universi-

o trabalho com professores/alunos indígenas, na perspectiva da formação 

vidas em tempos diferenciados encontram-se no objetivo de apresentar/

como historicamente sabemos, ainda é permeada de lutas e resistências. 

formação tem apontado para a universidade de modo a encontrar possibi-

e baseada nos princípios da interculturalidade, tanto para os professores 
indígenas quanto para os professores não indígenas.

vimento da imaginação das crianças por meio do enriquecimento de suas 
experiências, este artigo pretende discutir a relação existente entre a ima-

toma-se como referência uma pesquisa desenvolvida com um grupo de 

de um grupo de crianças. O entendimento é de que a criança ouve, mas 

siões para contar alguma coisa. Sendo assim, nesta atividade, de ouvir e 

cepção de que as narrativas infantis também representam uma experiência 
e vivência da criança, constituindo-se em realidades tecidas narrativamente 
por meio da palavra. Neste sentido, se propõe discutir como a atividade de 

preendida como exercício valioso no espaço escolar, contribuindo para o 
desenvolvimento da linguagem e imaginação da criança, sobretudo, quan-

muitas linguagens podem estar presentes.
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tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, (INEP) 

de básica. No Brasil, a prova é composta por questões objetivas que abrangem 
todas as áreas do conhecimento referente à escolaridade básica e de uma 

de redação do Enem (2010). Neste artigo o enfoque do estudo foi a questão 
de redação de 2010. Partindo da questão de redação (2010) como objeto de 
estudo, alguns conceitos serviram de base para análise da questão, como a 

ro, com interface na teoria enunciativa. Confunde-se com a tipologia textual. 

desde 1998 a 2009, a prova do Enem, segue um mesmo padrão estrutural. 

Autor(es): Vinicius Varella Ferreira

Para isso, lançamos mão da produção coletiva de texto por entendermos 
que um dos aspectos fundamentais desta estratégia de ensino é a interação 

defender seus pontos de vista, suas ideias e, com isso, construir sua auto-
ria. Iniciamos apresentando breve conceito sobre produção coletiva de texto 
e como a interação é inerente a este processo. Seguimos discutindo sobre 
argumentação nas visões de Garcia (1988) e Nascimento (2009), onde as 
ideias de ambos se complementam. Posteriormente, temos a incumbência 
de mostrar a argumentação na produção coletiva de texto no momento de 
interação (PONTECORVO, 2005) entre os alunos e com o professor. Fina-

principalmente em Bakhtin (2010) quando discute sobre enunciado como 
unidade de comunicação discursiva e apresenta alguns limites do enunciado 
como a alternância dos sujeitos do discurso. Elencamos, ainda, três posturas 
que o professor pode ter diante da estratégia de produção coletiva de texto, e 

fessor enquanto participante deste processo. Concluímos o artigo com ideia 



387www.18cole.com.br 387www.18cole.com.br

de que a autoria está diretamente ligada a argumentação. Palavras-chave: 
argumentação; autoria; produção coletiva de texto.

Autor(es): Angélica Pall Oriani

reconhecimento se comparado a outros professores do mesmo período, 
teve consagradas posteriormente algumas das frases da primeira lição de 

evitada no âmbito do ensino da leitura. Este texto decorre de análise de 

enfocada a proposta para o ensino da leitura veiculada nos livros didáticos 

Por meio do desenvolvimento da pesquisa, concluiu-se que nessa série, 
assim como em diversas que circularam nas escolas no momento em ques-
tão, encontra-se a proposta para o ensino da leitura pelo método analítico. 
Retomando alguns dos resultados obtidos, busca-se, neste texto, situar o 

para o que se apresenta sua produção escrita articulando-a ao momento 

volvida, indicando que há uma variedade de aspectos para explorar a res-

O livro, que é um objeto gerado por múltiplos agentes, tem sua 
potencialidade projetada em seus possíveis leitores, e, apesar de se 

se modificar a partir dela. A experiência literária permite ao leitor o 
contato, não apenas com representações do imaginário, mas também 
com a realidade e principalmente consigo mesmo. Essa experiência, 
contudo, não se dá unicamente no nível textual, pois o livro está para 
bem além do trabalho do escritor, sendo gerado por diversos profis-
sionais com diferentes competências e funções, que ao lhe dar vida e 
forma, acabam por imprimir em suas páginas partes de si. Esse traba-
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lho pretende, através de estudo descritivo e interpretativo, apresentar 

a troca entre os variados agentes envolvidos na experiência literária. 
Buscando auxiliar os demais mediadores de leitura no entendimento 

portância para a ato da leitura pelos papéis que assume, tanto nos 
processos de elaboração e produção do livro, quanto na recepção e 
produção de significados.

No presente trabalho, aborda-se a construção da imagem do anti-

tre as culturas portuguesa e brasileira como também nos contos populares 

e malandro para se livrar das injustiças cometidas pelas pessoas que fa-

mais diversos contextos.

Autor(es): Patrícia Helena Baialuna de Andrade

va emigração de políticos e intelectuais alemães para diversos países. A 
produção literária dos autores exilados, quase sempre engajada em uma 

Exilliteratur ou Literatura de Exílio. Dentre os autores mais comprometidos 
com a defesa da liberdade e o desnudamento das atrocidades do Reich 

personalidade entre os partidários do marxismo, que defendeu a igual-

ao mundo, um estandarte da luta contra a opressão e os desmandos com 
que o governo fascista assolava seu país. Procuramos apontar para a 
ligação entre algumas personagens, seu desenvolvimento no romancese 
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a ideia de uma fronte popular (Volksfront), da qual Seghers era defensora, 

Autor(es): Rielda Karyna de Albuquerque,

Abordou o uso dos Acervos Complementares PNLD/2010 no ensi-

uma pesquisa sobre as contribuições dos livros para a prática docente 
no desenvolvimento da leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

mento do PNLD Acervos Complementares, que acompanha os acervos; 

lidades de uso dos Acervos Complementares na sala de aula; Os sujei-
tos da pesquisa foram duas professoras do 1º e 2º anos. Os resultados 

ensino da leitura, em seus discursos apresentaram algumas situações em 
que estratégias de leitura foram vivenciadas, mesmo de forma incipiente 
observamos tentativas de desenvolver as habilidades de compreensão 

Freitas, Edna Telma Fonseca e Silva Vilar

leitura, tendo como objeto de análise os gêneros textuais música e contos 

2008), fundamentada nos estudos de autores/as que vêm dialogando sobre 
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as práticas de leitura, formação do aluno leitor e as práticas de letramento: 

(2008); dentre outros. Os resultados da investigação evidenciam que os 
diálogos estabelecidos durante o processo de formação de professores são 

lo, de modo que os gritos dos alunos sejam escutados pelo professor, de 

sobre a prática de ensino da leitura na EJA. Palavras-chaves: Educação de 
Jovens e Adultos; Práticas de leitura; Formação docente.

Este trabalho discute a relação entre oralidade, escrita e leitura na 
Educação de Pessoas Jovens e Adultas, delineada como campo historica-
mente ocupado por pessoas socialmente destituídas de seus direitos hu-
manos, mas que vem se consolidando como direito de sujeitos e dever do 

Freire, argumenta que a oralidade e a escrita possibilitam a expressão da 

ra de obras clássicas nacionais e universais, por meio do diálogo que par-
te de experiências e de conhecimentos gerados em diferentes âmbitos de 

adultas, com escolaridades diversas e em diferentes contextos educativos, 
como escolas, centros culturais e de assistência social, entre outros espa-

mente elaborados. Nessa proposta de articulação entre oralidade e escrita, 

de democracia e de justiça social. Palavras-chave EJA; Leitura; Cultura.

O presente texto apresenta o relato sobre uma pesquisa que visa 

rativas dos sujeitos atores praticantes da Educação Escolar indígena, em 
especial, lideranças, professores e alunos, permitindo uma compreensão 
do que eles pensam e entendem por uma escola indígena diferenciada. O 

genas, como espaço de fronteira entendido como espaços de trânsito, de 
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pelos indígenas com suas identidades cambiantes, espaço das diferenças 
Será apresentado as mônadas tecidas pela liderança indígena Dona Josefa 

ouvida e traga novos ares num mundo turbulento e surdo ao grito das dife-
renças.Palavras-chave: Educação Escolar indígena, mônadas, narrativas, 
identidade, diferença, cotidiano.

Este trabalho foi construído a partir dos resultados de uma expe-

soras da rede municipal de Limeira- SP, interessadas em proporcionar, 

Os encontros de formação, apoiado pelo Centro do Professorado Pau-
lista de Limeira (CPP), foram embasados na Pedagogia por Projetos de 
Josette Jolibert (1994) com o objetivo de proporcionar aos professores 
a vivência de situações que permitiram estabelecer proximidade com as 
possibilidades que os alunos experimentam na Pedagogia por Projetos. 

os encontros. O trabalho com o desenvolvimento da metacognição pro-

Autor(es): Rosa Helena Dias da Silva, Elciclei Faria dos Santos

bate - na perspectiva do movimento indígena, no contexto dos Encontros 

chegar às iniciativas atuais de inserção das Universidades, através das Li-

análise mostra que, desde o I Encontro dos Professores Indígenas do Ama-

de a escola vir a ser uma instituição que pudesse contribuir positivamente 
nos seus projetos de presente e futuro, a questão da formação já aparecia 
como algo central. Tendo como referencial a autonomia indígena e a proble-



392392

para a educação escolar, processo este em constante embate com as polí-

aborda-se a base legal que ampara tais iniciativas e as políticas públicas 

Autor(es): Ana Laura Jeremias Urel

infância tendo como base o conceito de infância de Walter Omar Kohan, o 

do, mas, sim, à constituição de um sujeito que não podemos prever. Pensar 

oportunidades para uma formação educativa permeada pela experiência, 

algumas particularidades sobre concepções que abordem a possibilidade 

devir de pensamento, assim como a infância humana – pensando, nesse 

quietude, questionamento e subsistência. Para tanto, discutiremos sobre a 

Este artigo é um recorte da tese de doutorado defendida em 2010 e 
tem como objetivo analisar gestos de leitura de três meninas com síndro-
me de Down, que frequentavam um Centro de Referência para pessoas 
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cos. A análise dos dados levantados mostrou a necessidade que essas 
meninas tinham de se inserirem na cultura escrita, embora seus gestos 
de leitura passassem despercebidos por professores, terapeutas e mães, 
no Centro de Referência. O estudo mostra que a inclusão no processo de 
escolaridade não garante o acesso pleno à cultura escrita, pois embora fre-
quentassem o Centro de Referência há cerca de uma década, seus gestos 
de leitura pareciam não ter visibilidade para aquelas que as ensinam a ler, 

suportes e gêneros textuais, isto é, sua inclusão plena na cultura escrita. 
Palavras-chave: inclusão/exclusão; cultura escrita; práticas de leitura; sín-
drome de Down.

rogativas antes estabelecidas na modernidade deslocam-se de seu 
eixo inicial e incidem sobre os sujeitos e a sociedade estilhaçando as 
referências identitárias constituídas nos múltiplos espaços de lingua-
gem. Dentre as diversas possibilidades de linguagens e leituras que 
são colocadas na contemporaneidade, o cinema se apresenta, tam-
bém, como um lugar de produção e reprodução dessas identidades 
fragmentadas. O cinema, fruto e motor da modernidade, como um “es-

diversas abordagens e personagens: uma delas, o adolescente e suas 
crises, e entre elas; a família. Procurando estabelecer uma relação 

buir com essa discussão, fundamentamo-nos nas observações sobre 
o cinema brasileiro da retomada de Avellar (2007), nos estudos sobre 

Autor(es): Rogério Bernardo da Silva

Diante da crescente discussão acerca do papel da escola na 
formação de leitores literários e considerando as duas instâncias 

põe-se, com esse texto, uma discussão acerca dos fatores, de natu-

literatura infanto-juvenil e dos fatores que interferem nos contextos 
de leitura promovidos pela instituição escolar. Frente a essa discus-
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são, objetiva-se perceber quais possíveis problemas a relação entre 
esses dois conjuntos de fatores pode suscitar ao efeito do texto e à 

as possíveis influências dos documentos educacionais e dos editais 
de convocação do governo para publicação, via PNBE, no processo 

positivos legais, a configuração de uma demanda, e são apontados 
possíveis problemas às especificidades da literatura. Em relação à 

do contexto escolar, corporificada na figura do professor, cujo papel 
no ensino da leitura literária é essencial. Dessa forma, são aponta-
das possibilidades acerca da maneira pela qual a articulação entre 
os contextos de configuração das duas instâncias comprometem, ou 
não, a leitura do texto de literatura infanto-juvenil. Palavras-chave: 
Literatura infanto-juvenil, leitura, educação.

A potência micropolítica do cotidiano escolar está nos movimen-
tos, nos fluxos, nas intensidades da vida vivida enredada nos afetos, 
afecções, desejos, enfim, nas relações, nos encontros, em que os 
processos e modos de subjetivação se relacionam com o político, o 
social, o cultural em um movimento de criação de vida coletiva, que 
pulsa nos encontros dos corpos que afetam e são afetados, em movi-
mentos que nos levam a outras formas de se pensar e viver a escola, 

que possibilitou-nos pensar sobre a potência micropolítica, desejando 
articular um conhecimento sobre a vida, comovente, aquele que mo-
vimenta, desloca conceitos, ideias, conhecimentos. Os movimentos 
de alunos e alunas dão visibilidade à vida que pulsa nos corpos, nas 

intensas. Nos corpos de alunos e alunas há vibração causando resso-
nâncias à medida que vão inventando conexões, relações, encontros, 
existências singulares, instáveis, mutantes e pulsantes, dando língua 
aos afetos que pedem passagem! Palavras-chave: Afetos; cotidiano 
escolar; micropolítica
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O presente trabalho apresenta uma sequência de situações didáti-
cas desenvolvidas por professoras de Educação Infantil e tem como ob-

ças de três anos de idade, no período de abril a outubro de 2011, em uma 
instituição privada de ensino, sediada em Feira de Santana, no interior da 

Autor(es): Andreia Osti, Cristina de Andrade Ferreira Silveira

O trabalho desenvolvido estruturou-se em três etapas. Primeiramente a escola en-

manalmente nas unidades escolares. Acredita-se ser imprescindível, consideran-
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do desempenho acadêmico dos alunos atendidos, o que reforça a importância da 
ampliação e continuidade do Programa. Considera-se que esse projeto constitui 
uma iniciativa importante ao assegurar o padrão de qualidade do processo de en-

fundamental da rede pública municipal.

na qual os sistemas de computação e as telecomunicações têm um papel 
importante. Entretanto, a velocidade, a amplitude e a profundidade do avan-

As mudanças na abordagem tradicional da linguagem causaram um grande 
impacto na linguística, principalmente pelo desenvolvimento da informática. 

des na relação dos sujeitos da linguagem, e, consequentemente um novo 
meio de interação e uma nova dimensão do contexto sociocognitivo. A faci-
lidade de acesso, a diversidade de fontes, o volume dos textos digitais e as 
possibilidades de leituras hipertextuais disponíveis na internet privilegiam 
um leitor ativo e produtor. Assim, o foco deste artigo é demonstrar, a partir 

um paradoxo, pois embora o uso de Ambientes Virtuais já seja uma realida-

modernas de leitura ainda não foi incorporada à cultura dos usuários e, por-

Leitura; Texto digital; Ambientes virtuais.

belecimento de novas formas, ou outros modos sobre o direito de ser e estar 
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situação de vulnerabilidade frente as complexas relações sociais da atualidade 
e assim favorecer ao debate e a constituição de práticas voltadas a aceitação 
e ao respeito às diferenças. Num último intento, espera-se circunscrever neste 

das relações sociais, políticas, culturais, econômicas e educacionais estabeleci-

e ao entendimento do outro em sua totalidade.

sen, através de elementos extraídos da tipologia sugerida por Bettelheim, 
Abramovich, Groppa, Nelly, Zilberman, que contempla o texto como um pro-
cesso em que predominam atividades cognitivas e discursivas. Na concep-

a conviver ou a lidar com a diferença. Acreditamos que as questões da 
exclusão social retratadas no conto podem despertar no público infantil, 

uma rica e importante forma de vislumbrar outras possibilidades de traba-
lho com o conto em apreço. Dessa forma, esperamos contribuir ao debate 
sobre o respeito às diferenças através da articulação entre diferentes cam-

da proposta inclusiva. Palavras chave: Literatura Infanto-Juvenil; Exclusão 

Autor(es): Antonio Rodrigues da Silva

recentes apontam um preocupante distanciamento do texto poético, por par-
te dos estudantes, que se dá de forma inversamente proporcional ao tempo 
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de permanência na escola. A escola está desestimulando tanto o gosto pela 
escrita quanto pela leitura poética. A leitura estritamente parafrástica e refe-

mia instaurada no texto. A leitura de fragmentos de poemas, com a posterior 
correlação com características de escolas literárias, tem sido a tônica das 

ensão do funcionamento do universo poemático. A edição dos Parâmetros 

construção de uma nova identidade dessa etapa escolar, incluindo-se aí o 
redimensionamento da leitura literária. A busca de um prática adequada de 
leitura de poesia torna-se assim um dos objetivos a serem perseguidos para 
a consolidação do letramento literário numa fase escolar que, para muitos 
alunos, será a última em uma instituição mediadora da leitura literária.

Autor(es): Ingrid da Silva Ricomini

Garantir a presença do aluno com necessidades educacionais especiais 
no ensino regular redimensiona o papel da escola e do educador impondo o 

a cada uma das áreas interdisciplinares. Nortear a atuação interdisciplinar a 

ca também na constituição de novas abordagens que incluem concepções, 
práticas, experiências, conhecimentos, dos professores e educadores sobre 
inclusão escolar. Dessa forma, neste trabalho buscamos contribuir para uma 

do o papel da escola, instituições e sociedade em oferecer aos alunos com 

Autor(es): Keli Cristina Conti, Eduardo de Lucas Pereira

Tendo em vista os apontamentos dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) sobre a importância do Tratamento da Informação na so-
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ciedade atual, e os objetivos apresentados com relação à construção de 

em nosso dia-a-dia), planejamos conjuntamente e propusemos aos alunos 

(SP), uma sequência de atividades a respeito de sua “matéria escolar pre-

quisa, detalhamento da escolha do tema, a coleta de dados, a construção 

produção de textos a partir da atividade, buscando caminhar para o letra-
mento estatístico. As atividades nesse sentido não se esgotaram com essa 
proposta, temos estudado, preparando outras atividades, para que possa-

Este paper relata a experiência do desenvolvimento de um pro-
jeto de pesquisa-ação em um ambiente digital com adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social numa vila popular de uma cidade 
do interior do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se jovens com um 

não gostarem da escola. A proposta central do projeto foi a de criar 

neste ambiente através de emergências cognitivo-afetivas nas quais 
pudéssemos constatar a inseparabilidade do par complexo conhecer/
subjetivar-se. Apos um ano letivo de trabalho com os referidos jovens 
apareceram evidências de complexificação dos mesmos expressos 
nas autonarrativas, no comportamento em geral e na relação com os 

ram aos pressupostos mais importantes do paradigma da complexida-
de visando a atitude complexa de abordar a realidade com uma atitude 

todas as dimensões da realidade que foram cindidas na modernidade. 
Nesta perspectiva, as autoras se dirigem ao movimento cibernético 
dos anos 40-50 e seus desdobramentos posteriores numa segunda e 

observador incluído, conhecimento de segunda ordem, autopoiesis e 
complexificação pelo ruído. Palavras-chave: autopoiesis, complexida-
de, autonarrativas nos blogs, leitura
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Autor(es): Sílvio Ribeiro da Silva

Neste trabalho, apresento dados de uma pesquisa, inserida no 
campo da Linguística Aplicada, cuja análise objetivou identificar que 
capacidades de leitura são desenvolvidas a partir da abordagem 

bem como se essas capacidades contribuem para o desenvolvimen-
to do(s) letramento(s) do aluno. Para a análise dos dados, procedo 

dos pelo apostilado, bem como à análise das seções nas quais as 
atividades de leitura e interpretação são apresentadas aos alunos, 

locadas em prática durante o ato de leitura. A análise dos dados 
indica que, para a construção do conhecimento acerca da leitura 
e da interpretação de gêneros do discurso, o apostilado apresenta 
um apego excessivo à prática da compreensão, deixando de lado a 
prática da interpretação, favorecendo certo(s) letramento(s), porém 
desconsiderando o que seria mais pertinente para ser usado em ou-
tras instâncias que não meramente a escolar. Nota-se, ainda, a total 
desarticulação dos eixos de ensino leitura/interpretação, produção 
oral e escrita e análise linguística. Além disso, os conhecimentos 
propostos pelo material não permitem que se construa uma reflexão 

sobre a língua materna.

Autor(es): Erika Rodrigues

engasgado que irrompe mudo, devastando ondas sonoras e prolife-
rando a ensurdecedora súplica fora das frequências audíveis, inu-
mano grito que, no silêncio insuportável, é ouvido. Frente à gritaria 

néticos e contemporâneos modos de vida, compulsão por existên-

sejos anestesiados. Nos veios dos maquinários para a produção do 
silenciamento gritante das apatias, há, entretanto, o berro que es-
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capa; fora da pretensão de enquadramento dos corpos nas norma-

enfeitiçada, metamorfose grito sopro, que desperta encantamentos, 
entoados no canto cuja inumanidade anuncia a voracidade de toda 

vel, nas entranhas do desconhecido, no abismo dos inalcançáveis 
lugares, incessantes desaparecimentos de cantos que se ouvem na 

Esse trabalho pretende evidenciar a noção de sujeito surdo fa-
lante de Libras e especificar o funcionamento da produção desses 

Nacional de Educação Especial (PNEE) através do Atendimento Edu-

instância governamental indicam que esse sujeito cultural passa a ser 

dos coletados na instância dos Estudos Surdos estão fundamentando 

primordial, cultural, tecida principalmente através das representações 

dades sobre esse sujeito, apoiando-se em suportes institucionais dis-
tintos – embasados em estudos acadêmicos – de forma a que cada 

de seu sujeito-objeto de discurso, tentando abarcá-lo em suas forma-
ções discursivas. Embora aparentemente falem do mesmo sujeito, as 
duas formações discursivas analisadas mostram que este sujeito não 
é o mesmo quando falado por instâncias diferentes, porque, embora o 
conhecimento apresentado pelas duas formações seja fruto de conhe-
cimento acadêmico-científico, ambas operam com visões de sujeito 
distintas, o que sugere que a instância governamental deve articu-

Libras; Estudos Surdos; PNEE; AEE; inclusão
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Esse texto é resultado das análises preliminares do projeto de pes-
quisa intitulado: Literatura infantil e a presença da criança negra: uma aná-
lise dos livros de literatura infantil recomendados pelo Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) de 2010, que tem como objetivo analisar a 
presença dos personagens negros nos livros de literatura infantil recomen-
dados pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE) no ano de 2010, 
com o objetivo de compreender como as crianças do primeiro e do quinto 
ano do ensino fundamental I vêem a presença do personagem negro na 

fundamental I tem a intenção de investigar se as percepções acerca dos 
personagens negros são diferentes ao decorrer do processo escolar, ou 
seja, analisar se as crianças pequenas possuem representações diferentes 
das crianças maiores. Por tratar-se da proposição de uma pesquisa de tipo 

pectos da literatura infantil veiculada na escola, entrevista semi-estruturada 
para compreender como as crianças vêem a presença do personagem 

teratura infantil recomendados pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar 
(PNBE) de 2010. Foi escolhido o último ano do programa com o intuito de 
analisar as obras que estão em circulação atualmente. Palavras - chaves: 
Literatura infantil; Relações étnico-raciais; PNBE.

Autor(es): Sandra Guilherme

damento que está inserida em um conjunto de pesquisas que olham para o 

tigar que tipo de contrapalavra se manifesta nas anotações deixadas por 
leitores em livros de estudos. A investigação qualitativa interpretativa docu-
mental é feita com base em dados obtidos por meio de recolha de livros de 
estudos em uma biblioteca universitária. A presente pesquisa possui caráter 

enunciados dos sujeitos. A pesquisa até aqui nos permitiu depreender que 
das anotações do acadêmico leitor se manifesta uma contrapalavra que 

que pertença a uma comunidade de leitores que lê se valendo dos livros 
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com o intuito de estudar. O diálogo deste leitor com o texto se dá na super-

leitura que se desenvolverá no decorrer de toda sua vida e que pode ser 
esta uma gradual forma de apropriação do conhecimento. Palavras-chave: 

Autor(es): Sônia de Oliveira Santos, Dagoberto Buim Arena

ato de escrever. Tem como objetivo geral analisar o processo de aquisição 

processo de escolhas das letras na apropriação da linguagem escrita por 

com base somente no oral ou se são feitas tendo como foco a função que 
a letra ocupa na palavra durante o ato discursivo. Para alcançar os objeti-

linguagem, enunciação, gênero do discurso, e de função e de estrutura por 
Vygotsky entre outros, e contribuições de Smith, sobre equivalência funcio-

do ano do ensino fundamental. A pesquisa encontra-se em estágio inicial, 
mas com base nos autores mencionados podemos concluir que as crianças 

Apropriação da escrita. Escolhas das letras.

Autor(es): Anna Augusta Sampaio de Oliveira

perspectiva inclusiva, ainda é tema pouco explorado na pesquisa e na 



404404

de Educação de São Paulo, um projeto para a elaboração de um Referen-

com o objetivo construir um instrumento de avaliação, com diferentes in-
dicadores curriculares, considerando as áreas do desenvolvimento e do 

avaliar não apenas as condições individuais dos alunos, mas também e 
essencialmente suas possibilidades de acesso ao currículo e, ainda mais, 

previa ações em dois eixos de atuação: (1) Formação para formadores 
(assessoria presencial e à distância com elaboração de pautas detalha-
das para o trabalho junto às escolas) e (2) Aplicação e Acompanhamento 
do Instrumento (análise e encaminhamentos que apontem o que será ne-

lacionadas à formação dos professores e do desempenho na área da es-

fundamental. Os resultados indicam a abordagem piramidal como estra-

nos suas competências são melhores em leitura e apresentam melhoras 
no percurso do ciclo 1 do ensino fundamental. Palavras-chave:Avaliação 

Inclusão escolar

Considerando as discussões sobre o gênero picaresco, em espe-

des Pinto, buscando nesta as características que possibilitam enqua-
drá-la na categoria das obras picarescas. Contudo, embora não haja 

racterísticas favoráveis e desfavoráveis para a inclusão da Peregrinação 
como romance picaresco Dessa forma, em suma, o presente trabalho 

ção é uma obra pícara ou não. E, mesmo não sendo, investigar-se-á se 
ela não apresentaria indícios e características desse gênero literário, 
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nação; Picaresco; Literatura portuguesa

Autor(es): Handherson Leyltton Costa Damasceno

Nos tempos hodiernos, tem-se travado uma discussão bastante fér-
til acerca dos caminhos que se trilham quando se propõe a formação de 
leitores. Dessa forma, mediante a preocupação da escola, professores, 

às práticas leitoras, investimento na formação de professores-leitores. O 
trabalho em voga tem sua gênese a partir da dinâmica experienciada num 
encontro de formação continuada com professores da rede pública muni-
cipal de Itaetê, interior da Bahia e tem como objetivo apresentar algumas 

cente e discente) aparece como conteúdo de ensino. Intentamos levantar 

tocante à leitura, bem como a necessidade de se criar condições e políticas 

formação leitora, se contribua de modo fecundo para o fortalecimento das 

Autor(es): Leandro Alves dos Santos,
Amelia Escotto do Amaral Ribeiro

mento e a condição do sujeito letrado. Entendendo que oralidade, e não 
somente a escrita, tem papel fundamental na construção desta condição, 
questiona-se, se as publicações sobre letramento no Brasil têm levado em 
consideração essas duas dimensões da linguagem e ainda, se lhes têm 
delegado a devida importância, considerando, adequadamente, as suas 

documental em que se analisam os trabalhos publicados na 12ª e na 17ª 
edição do COLE (Congresso de Leitura e Escrita do Brasil) promovido pela 
ABL (Associação de Leitura do Brasil) cujos focos de investigação estão 

vestigar se os temas relacionados à oralidade encontram espaço nas pu-

medida a oralidade toma materialidade nessa discussão. Os dados apre-



406406

sentados são investigados a partir de uma análise quantitativa e qualitativa 

repensar e investigar ainda mais as concepções e práticas de letramento 

ção Continuada em Conselhos Escolares da Universidade Federal da Bahia, 

intervenção da fase I, salas 1 e 2 de 2010, tomando como parâmetro as 
discussões tecidas no transcorrer do processo vivenciado com os gestores 
e conselheiros escolares, através das interações nos espaços do Ambiente 

buscou-se discutir de forma breve os objetivos, abordagem curricular e meto-

intervenção junto à comunidade escolar. Este projeto, enquanto uma cons-

o fortalecimento das instituições escolares na busca da efetivação de uma 

a relevância da formação continuada e da construção do projeto de interven-
ção para buscar a garantia da efetivação de uma gestão democrática e autô-

e participação da comunidade na gestão escolar.

Autor(es): Carla Cristina Lima de Almeida,
Carla Valesini Gegembauer

do Rio de Janeiro. Busca compreender experiências e concepções 
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sobre cuidados com os filhos, usando o cinema como mediador do de-
bate. Foram exibidos trechos de três longas-metragens que tratam da 
temática família e infância. A pesquisa observou que o nascimento dos 

na afetividade e intimidade. O grupo possibilitou uma reflexão sobre 

demarcando a importância da mediação das tecnologias, do convívio 
familiar, bem como a dificuldade de dispor do espaço urbano em suas 

de casa e as limitações do convívio social e até mesmo com a família 
extensa por parte das crianças. A partir desse material levantamos 
questionamentos relacionados aos significados contemporâneos atri-
buídos a temas como infância, paternidade, maternidade destacando-
se diferenciações geracionais neste processo.

Autor(es): Claudenice Cardoso Brito

Neste estudo abordamos o entrelaçamento entre linguagem mate-
mática e a oralidade, exploramos a relação de complementaridade existen-

relacionadas a conceitos, ideias e objetos matemáticos, que estão direta-
mente ligados às práticas sociais. O resultado desse processo de aprendi-

tituem a matemática e sua linguagem. Neste aspecto buscamos analisar 
como a linguagem matemática e a sua relação com a oralidade pode con-

resultam de alguns apontamentos iniciais da dissertação de mestrado da 

linguagem matemática; práticas sociais; diálogo.



408408

Autor(es): Cláudio Gomes da Victoria

dos (as) educadores (as) de uma escola ribeirinha no município do Careiro-

mação e na prática dos(as) professores(as) que atuam nessa realidade. 

as categorias: Interculturalidade – diversidade cultural e formação docente, 

da pesquisa, optamos por trilhar os caminhos da pesquisa com caracterís-

docente enquanto mecanismo de construção de uma postura crítica fren-
te às diferenças culturais bem como sobre as formas de enfrentamentos 

nha, formação docente.

Ensino de leitura: Uma avaliação e análise dos erros com auxílio da 

uma escola pública estadual e que, segundo seus professores, apresentam 

equivalência estímulos, o IAL-I avalia o desempenho dos alunos, a partir de 

Um nível de baixo desempenho foi apresentado quando os alunos foram 

palavras com sílabas complexas. O pior desempenho ocorreu na relação 
(CD) (palavra escrita- palavra falada), correspondente à leitura expressiva: 
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IAL-I e análise dos erros de leitura e de escrita decorrentes das complexida-
des da língua portuguesa pode servir como subsídio para que o professor 

tes Leitura;ensino;avaliação

Autor(es): Gerenice Ribeiro de Oliveira Cortes

O artigo tem por objetivo apresentar uma leitura performativa de qua-
tro anúncios publicitários, com base na teoria dos Atos de fala desenvolvi-

verdade ou falsidade da sentença, mas na ação comunicativa. O estudo 
mostra que os atos de fala dos anúncios publicitários analisados, embora 

declarativo (dimensão locucionária), intencionam agir sobre o consumidor 
(dimensão ilocucionária; assim, na construção do gênero anúncio publicitá-

esfera de ação da publicidade, empregam-se estratégias linguísticas diver-
sas, argumentos verossímeis visando mascarar a real intenção persuasiva, 
pois os atos de fala se constroem de forma indireta, constituindo-se, pois, 

vistou-se engenheiros de diferentes áreas, formados e que atuam em sua 
área de formação. Para este trabalho, selecionou-se um dos sujeitos entre-
vistados para proceder com as discussões. As análises são de cunho quali-

das, percebeu-se que a leitura e a escrita estão presentes constantemente 

foco que há, durante a graduação, nas questões de leitura e escrita. Por 
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gumas questões sejam repensadas e reavaliadas. Palavras-chave: Leitura; 
Escrita; Engenharia.

Autor(es): Fabiana Lumi Kikuchi Hamada,

dades prescritas, para alunos da 2ª série do Ensino Fundamental de uma 
escola municipal, no livro didático e pelo professor em sala de aula, com o 
intuito de desvelar a potencialidade dessas atividades para a formação des-
ses alunos como leitores. Para tanto, além dessas atividades foram anali-

em sala de aula, bem como da entrevista com a professora. O presente 

dos alunos, por este conservar registros de práticas escolares cotidianas 

os saberes. Neste relato foram considerados alguns dos saberes escolares 
trabalhados em sala de aula no primeiro semestre letivo, como estes foram 
trabalhados pelo professor, registrados e corrigidos nos cadernos. Os resul-
tados apontam para a necessidade de que sejam revistas algumas práticas 
docentes, de modo a que a relação dos saberes dos alunos com os saberes 

sujeitos ativos e, portanto, autores de seus conhecimentos. Palavras-Cha-
ve: Saberes escolares; Registros escolares; Ensino Fundamental.

Autor(es): Florence Barbosa Gomes Santos

A pesquisa de mestrado O professor e a seleção de livros literários 
para uso na escola se insere na linha de Educação e Linguagem e tem 

últimos anos do Ensino Fundamental, em escolas particulares da região 

trabalhados em sala. A escolha dessa faixa etária dos alunos, de 12 a 15 
anos, deve-se ao fato de que as tensões presentes no momento da seleção 
dos textos se torna mais complexa, pois não são mais usados os “livros 

vestibulares, o que não é interesse deste trabalho. A escolha da região a 
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gião Nordeste predominam alunos pertencentes às classes médias, muito 

da instituição e intervindo na ação desta. Foram aplicados questionários 
do tipo fechado aos professores, que puderam responder rapidamente as 

da pergunta, além de proporcionar maior tempo para a análise do conjunto 

a investigação ocorreu acerca da incidência dos critérios apontados pelos 

com os professores.

Autor(es): Juliana Gervason

O presente artigo examina as cartas (passivas e ativas) da escritora 
(ucraniana e brasileira) Clarice Lispector, reunidas nas publicações “Cor-

identidade deslocada, propondo que em Clarice há gritos pessoais abafa-

acabam também por se estender na formação literária de suas persona-
gens, tão deslocadas quanto a autora - para isto citamos alguns exemplos. 
Para esta breve análise, sem negar a existência de teorias psicanalíticas 
que também suportariam esse percurso, lançamos mão, por hora, do con-
ceito da diáspora, discutido por Stuart Hall, em seus livros: “A identidade 

tendemos discutir a questão da ausência de uma terra na formação da 

pessoal e social.

COM DEUS E O MUNDO, TODOS OUVEM?
Autor(es): Juliana Gervason

Neste artigo, através de uma breve revisão da escrita literária femi-
nina e sua importância enquanto transgressão, pretendemos propor uma 

Clarice Lispector, refutando o que muitos críticos levantaram a seu respeito. 

precária abordagem social, tanto no aspecto individual quanto no aspecto 
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coletivo. Vários são os textos que perceberam na obra um incômodo silên-

e o mundo.

Nesse artigo, buscamos discutir sobre as capacidades que crianças po-

mais importantes do ponto de vista delas e, consequentemente, que tipos de 
atitudes e estratégias didáticas podem motivá-los a participar das atividades 
escolares. Participaram da pesquisa duas professoras do 5º ano do Ensino 

cidade do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, que desenvolveram uma 

ferentes princípios oriundos de abordagens sociointeracionistas de linguagem 
e as crianças adotaram critérios pertinentes, relativos a diferentes aspectos da 

em situações de ensino em que as crianças vivenciam aulas participativas e 

Palavras-chave: Avaliação; sequência didática; prática docente

O trabalho em questão analisa o diário de campo de uma professora 

com alunos do Ensino Fundamental – 8ª série/9º ano de uma escola pública 
por um semestre no ano de 2011. Baseando-nos na concepção de trabalho 
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segundo o Grupo ALTER (PUC/SP), a análise do material coletado levanta 
informações sobre como se deu o trabalho docente em relação à aplicação 
de uma sequência didática previamente elaborada pela professora, tam-
bém como se deu a relação entre professora e alunos em questão e as 

coletados e analisados é possível levantar informações sobre as represen-
tações que se tem da prática docente e os modelos de agir comuns para a 
área educacional. PALAVRAS-CHAVE: diário de campo; gênero; trabalho.

Autor(es): Renata da Conceição Silveira, Thais Thalyta da Silva, Sandra 

Nesse artigo, buscamos investigar o conhecimento de professoras 
da Educação Infantil acerca da Proposta Curricular de Olinda, analisando a 

tura. Apresentamos na pesquisa, de cunho qualitativo, análise documental 
da Proposta e análise de questionários aplicados com seis professoras de 

em discussões atuais, através de uma proposta de ensino interacionista, 
buscando desenvolver diferentes habilidades nas variadas modalidades de 

dos pelo documento com a prática das professoras investigadas no cam-

planejar suas aulas e reconhecem a importância de desenvolver diferen-
tes competências. De modo geral percebemos que a Proposta Curricular 

de elaboração, possibilitando perceber no discurso docente a concepção 

e tracem seus objetivos. Palavras chave: Currículo; Ensino; Leitura.

Com base em dados coletados para a dissertação de mestrado da 

cartas de reclamação elaboradas por vinte alunos (de 9 e 10 anos) do 4º 

de ensino da cidade do Recife/PE. A coleta de dados se deu a partir da 
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carta de reclamação para o Prefeito da cidade do Recife reclamando sobre 
a situação precária dos brinquedos e das praças do bairro em que as es-

e uma em colaboração com um colega). Os resultados revelaram que as 

lidade e que o conteúdo foi a dimensão textual mais revisada pelos alunos, 

dação de modo a provocar diferentes efeitos de sentido nos interlocutores. 
Palavras chaves: produção de texto; revisão textual; sequência didática.

Autor(es): Thais Thalyta da Silva

O presente estudo teve como objetivo analisar que concepções a 
escola e as professoras têm sobre a leitura; como é o planejamento para 

início do ano letivo, a respeito de seu planejamento para o ensino da lei-
tura e observamos 9 aulas de cada docente, ao longo do ano. Os resul-
tados demonstraram que as professoras não têm, ao início do ano, um 

observamos em suas práticas, é que as conversas sobre os textos e as 

de forma geral, apenas para amparar outras atividades, ou para analisar 
a desenvoltura oral do leitor em questão. PALAVRAS CHAVE: Ensino da 
leitura; Compreensão leitora; Planejamento.

Fabular em imagens e sons um vídeo-postal, palavra-cor, imagem-
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palavra. Escritos que con-versam com um vídeo-poema criado pelo Coletivo 

dores, artistas, estudantes ligados ao projeto “In-ventos por entre áfricas, lite-

criações com o público que se dedica às pesquisas e produções artísticas da 

de imagens e palavras, os saraus e as exposições desenvolvidas pelo projeto 

das africanidades. Palavras-chave: escritas; imagens; sons.

O artigo apresenta uma possibilidade para se pensar a construção 
de uma pesquisa através de um procedimentos que dê conta de sua escrita, 
formatação, apresentação entre outras questões que buscam alinhar aqui-

sibilidade de pensar a educação A partir de questões como: O que move a 

Engendrou-se a idéia de uma caixa de guardados e conseqüentemente a ati-

Autor(es): Karina Lima Sales

O presente artigo analisa o descentramento do ponto de vista narrati-

d’Áustria (1991), do escritor brasileiro Antônio Torres. Para as considera-
ções sobre o estatuto do narrador contrapõem-se as concepções de narra-

(1987), Silviano Santiago (2002), Ronaldo Costa Fernandes (2000) e Anatol 

tíveis no romance, pauta-se no conceito de romance polifônico, no sentido 
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vo, entrelaçamento desses focos num diálogo constante, fundindo-se, às 

de diversos tipos de discursos e linguagens; diálogos entre narradores e 

considerá-la polifônica.

Autor(es): Karina Lima Sales

O presente artigo discute a importância da leitura para os pro-
tagonistas das obras O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de 

des. O texto concebe a leitura como atividade complexa, em que se 
executa um ato de compreensão do mundo, entendendo-a como uma 
prática cultural, de caráter plural. No que concerne à obra O queijo 
e os vermes, pretende-se analisar a leitura associada à ideia de cir-

associando-a aos modos de leitura do moleiro de Friuli. Em relação 

aparece representada na obra e sua importância para o narrador. As 

como Silva (2005), Roger Chartier e Pierre Bourdieu (2001), Yunes 

da recepção.

O presente artigo desenvolve uma analise sobre a realidade en-
contrada na formação inicial de professores na modalidade da Educação 

cia abordando o seu surgimento e o seu desenvolvimento neste cenário. 
Retrata também a importância da formação inicial para professores, pois 
pensar no processo de formação envolve um conjunto de dimensões que 
se articulam na perspectiva de desenvolver um ensino de qualidade e como 
se dá esta formação inicial na modalidade de Educação à distância, pois 
esta modalidade veio em um momento que se tinha urgência em garantir 
de forma permanente a expansão e consolidação da formação inicial. Com 
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geradas sobre esta modalidade de ensino. Palavras-chave: Formação de 
professores; Formação inicial; Educação à distancia.

O trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de exten-
são, em fase inicial, que trata de ações do Instituto de Educação da 
UFRRJ destinadas aos licenciandos em Pedagogia e que visa inte-
grar teoria e prática educacionais no sentido de se tornar uma ação 

bliotecas públicas. E Seropédica, município da baixada Fluminense no 
qual se encontra a UFRRJ, conta com uma população aproximada de 
79.000 habitantes (IBGE, 2009), uma única uma biblioteca aberta ao 

neste município, bem como sobre as funções sociais das bibliotecas. 
Logo, para além de saber onde estão os livros, esperamos contribuir 
para a revisão da relação entre políticas de leitura e tipos de livros e, 

Com o objetivo de compreender o papel das bibliotecas escolares 

se neste texto resultados parciais de pesquisa de mestrado, a partir de 

escolar, como espaço destinado a reunir um conjunto de saberes, espe-
cialmente voltado à formação do professor, como é o caso das bibliotecas 
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pelos professores no desempenho de suas atividades. Esses manuais 

professores, quanto no desempenho das funções do professor primário, 

sino que procuravam atender a um ideal de renovação educacional, fun-

cultural e intelectual do país. Palavras-chave: Formação de professores; 

máquinas sem analisar as possíveis conseqüências para o mundo. 
Trata-se do mercado assumindo lugar de destaque no contempo-
râneo. As representações invisíveis precisam ser apresentadas ao 
mundo. Pressupõe-se que o sujeito seja integrado a uma nova forma 

surge a ideia de redescobrir os ambientes através das ferramentas da 
web. No processo de trocas culturais através do You Tube. Percebe-
se, que o tamanho do mundo não depende apenas de sua extensão 

tante e, através delas, diminuem-se as distâncias entre as diversas 
partes do Planeta. Tenta-se nesta pesquisa, pensar o tempo e o es-
paço contemporâneo midiático e colocá-lo como elo de suma impor-
tância. Neste contexto, a educação possui o compromisso de prepa-

com este trabalho, analisar a fragmentação social do sujeito diante 

dias e novas tecnologias, a fim de proporcionar o desenvolvimento 
cognitivo do aluno.
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Autor(es): Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia

sionais da medicina. Estes estavam convencidos de que era necessário e 
urgente reorientar a educação nacional. Neste contexto chama a atenção 

crianças encaminhadas pelas instituições escolares não possuíam nenhu-

neste serviço o levou a publicar um manual de orientação aos pais e pro-
fessores. O médico constatou que os pequenos eram na realidade vítimas 

direta e simples o pequeno livro, cujo título era A saúde do espírito procurou 
orientar pais e mestres. O objetivo do artigo foi analisar as estratégias usa-

dos para atrair a atenção do leitor. Palavras-chave: Escola Nova; higiene 
mental; psicanálise; cartilha médica; criança problema.

É fato, hoje, que os alunos estão cercados por textos nos mais di-

outros. Apesar disso, quando se fala em leitura no contexto escolar, é co-
mum ouvir que o ensino de Língua Portuguesa no Brasil é precário, os 
alunos leem mal, não sabem interpretar, não há incentivo em casa e nem 

objetivos do ensino de Língua Portuguesa. O objetivo deste trabalho é ana-
lisar discursivamente um corpus composto por três outdoors e apresentar 
procedimentos de leitura que possam auxiliar o professor em sala de aula 

e a perspectiva discursiva, sob os preceitos da Análise de Discurso de linha 
francesa, mostram-se profícuas na medida em que a leitura de gêneros 
discursivos variados permite a abordagem das condições de produção, si-

efeitos de sentido, ou ainda, a relação entre o plano linguístico e o ideo-

um suporte convencional para gêneros, permite o contato e a leitura de 
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pretendemos obter com as propostas elencadas nesse trabalho é que os 

Leitura; Outdoor; Dialogismo.

Autor(es): Alexandre do Amaral Ribeiro,
Amélia Escotto do Amaral Ribeiro

As leis vigentes representam um avanço para as políticas linguísticas e edu-

que mostram relações equivocadas de imposição da língua portuguesa oral 

dade e a defesa e preservação de sua identidade. Na realidade, porém, esta 
comunidade não é homogênea e os discursos exacerbados geraram uma 

segunda cultura, mesmo no contexto da proposta bilíngue que privilegia o 
português escrito. Apoiando-se na relação oposta, estabelecida por surdos 

nhecimento da diversidade dentro da comunidade de surdo e um olhar mais 

gestões para o trabalho com língua portuguesa escrita como segunda língua, 
em contexto bilíngue e intercultural. Acredita que tais sugestões são úteis 

capacidade de colocar a língua portuguesa ao serviço dos surdos. Ensino de 

Autor(es): Analéia Domingues, Cleudet de Assis Scherer

Este artigo é fruto de uma pesquisa que teve início em 2001 e 
que vem sendo desenvolvida até hoje. Tem como objeto a escolaridade 
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concluintes do Ensino Fundamental I (5º ano), na área de língua portu-
guesa. Para tanto, inicialmente, com base em escritos de historiadores 

lítica dos Ciclos é elaborada e colocada em prática, buscando apontar 
que esta está intimamente atrelada aos interesses do Capital. Em se-

nos concluintes do Ensino Fundamental I (5º ano) de escolas públicas 

Autor(es): Greice Ferreira da Silva

O presente trabalho busca discutir a formação do leitor e a educação 
literária desde a pequena infância, entendendo por pequena infância o perí-

do gosto literário. Discute também o papel da mediação do professor nesse 
processo de educação literária e da escola como um espaço em que essa 
mediação deve ocorrer de forma que promova a formação leitora das crian-
ças desde a Educação Infantil tornando-as participantes da cultura escrita. As 

Palavras-chave: Formação de leitores, leitura literária, Educação Infantil

Autor(es): Robson Fonseca Simões

Se era possível andar pelo passado através das escritas deixadas nos 

ga na internet, encontram-se testemunhos, relatos nas páginas da web, aguar-

Este trabalho é fruto de uma incursão na minha pesquisa de doutoramento, tra-
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sociais virtuais. O conjunto dessas escritas dos ex-alunos pode oferecer pistas 
do período escolar e permite encontrar descrições variadas sobre a vida coti-
diana da escola, as representações de uma época. Será que essas fontes po-

piração para se procurar entender outros possíveis sentidos apreendidos com 

Autor(es): Telma Cristian Amaral, Geiva Carolina Calsa

tre professor e aluno: o professor compreende o pensamento do sujeito que 

Epistemologia Genética que aborda a centração e descentração cognitiva dos 

e descentração do professor em sua relação com os alunos. A descentração 

seus e de seus alunos. A pesquisa envolve entrevista com o docente e obser-

dados indicam a ocorrência de condutas de centração e descentração do do-
cente com predominância do centramento de seu pensamento em relação ao 

como esfera pública que permitiria a comunicação e visibilidade de diferentes 
pontos de vista. O encontro de diferentes entendimentos entre alunos-alunos e 
alunos-professor facilita a reconstrução do conhecimento normativo da língua 

Apresentamos neste texto, inicialmente, dados que circunstan-
ciam a leitura no Brasil, a partir de diferentes enfoques, passando por 
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considerações acerca de ler para ser. Em seguida, com base nes-

leitor, tendo presentes teorias que tratam dos processos de ensino e 

guns dados da pesquisa, predominantemente qualitativa, denominada 

são, desenvolvida em uma universidade de grande porte no interior do 

da referência à Zona de Desenvolvimento Proximal. Dialogamos com 
Bakhtin (1995), a partir de seus estudos acerca da linguagem, e com 

2007, 2002) e Sanches Neto (2012), considerando o enfoque visão de 

pautadas na defesa da ideia de que ler na Universidade/Escola requer 
atribuir sentido à leitura em nossas vidas, assumindo que é necessá-
rio tê-la presente, como prática cotidiana. Não se trata, apenas, de 

ária na interlocução com o mundo, implicando nosso vir-a-ser, dirimir 

na construção de conhecimentos que nos auxiliem a viver melhor. Pa-
lavras-chave: Leitura; ler para ser; formação do leitor; universidade.

Autor(es): Luís Fernando Protásio

ta medida, teria sobreposto à escuta [listening, écoute] algo da ordem da 

francês Jean-Luc Nancy (2002), como seria possível, então, acercar-se de 
um corpo pulsante [e falante] como é o corpo da língua em situação de 
tradução (em tradução), situação em que esse corpo se coloca à escuta 
[être à l’écoute, to be listening], ainda que uma escuta, sempre, em se-

processo de [auto]apagamento serve, exatamente, para dar corpo [para 

é objetivo deste trabalho investigar, a partir de uma leitura do romance Les 
Variations Goldberg (1981), da escritora canadense Nancy Huston, em que 
sentidos esse ritual of desappearing Selves (CUSICK, 1994), tão marcado 
no ato de tradução quanto na performance de uma peça musical (que é, 
aliás, o que concebe a cena do romance de Huston), pode funcionar como 
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um grito de resistência que simultaneamente retira as vendas de nossos 
olhos, obrigando-nos ao enfrentamento da crise do idêntico, e remove os 
protetores de nossos ouvidos, permitindo-nos escutar a diferença e o dife-
rente, cujo gênero, indecidível, em geral é recolhido, institucionalmente, sob 

rico-Cultural na formação dos professores de Educação Infantil, a opção 

sentamos a realidade de um município, mas que a adoção de apostilas 
na Educação infantil tornou-se mercadoria para editoras e grupos de em-

cações para as situações e fenômenos vivenciados, expressando-se por 
meio das diferentes linguagens (fala, desenho são as mais comuns e são 
importantes, mas não nos esqueçamos das outras como a modelagem, a 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar considerações 
acerca da inserção das crianças de seis anos no Ensino Fundamental de 
nove anos relevantes ao reconhecimento dessa conquista legal e ao en-
tendimento de que diferentes fatores podem contribuir para o desenvolvi-
mento pleno dessas crianças em seu aspecto cognitivo, social e afetivo. 
Ao analisar as discussões de um grupo de professoras dos anos iniciais 

da escrita e da leitura das crianças, percebe-se toda sua preocupação fo-

crianças, mas sem explorar questões pertinentes às outras linguagens que 
devem ser consideradas nesse processo. O brincar foi um assunto tratado 
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ção do brincar para elas esteja associada à questão do espaço, o qual 
elas apresentaram maior preocupação em observar; dar a brincadeira pelo 

fator ainda não muito esclarecido pelas professoras. A criança vem de um 
ambiente no qual ela está acostumada a aprender de forma lúdica, por 
isso é muito importante lhe assegurar uma tranquila transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental, sem que isso provoque rupturas e/ou 

gicas; concepções do brincar

dos estudantes de graduação da Universidade Federal do Acre, Campus 
Floresta. Como metodologia, trabalhamos com a aplicação de um teste que 

ríodo de Pedagogia da UFAC. Nesse teste, propomos oito questões que 
tomavam como base os seguintes conhecimentos: 1)ambiguidade semân-

conhecimento de mundo; 4) coesão e referenciação; 5) compreensão de 

teve como meta colher algumas informações básicas: sexo, idade, quantos 
livros o informante lê por ano, qual seu gênero de leitura predileto, etc. 

informantes e tentar estabelecer uma conexão com os dados obtidos do 

acertos, percebemos que há ainda uma lacuna no conhecimento de leitu-

DESTE PELOS DOCENTES

da primeira autora, ainda em fase de desenvolvimento, e tem como ob-

a respeito do uso de livros paradidáticos por professores que ensinam ou 

linguísticos e literários. Para isso, aparamos nossas discussões nas obras 

(2001), Dantas; Noronha (2011) e Silva (2007) Amarilha (2010). Apresen-
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duandos e professores de diferentes níveis de ensino. Os quais mostrarão 
que em sua maioria enquanto docentes não possuem conhecimentos es-

transdisciplinar no ensino de língua portuguesa e da matemática. (Observa-

leitura; matemática; livros paradidáticos; língua materna.

Autor(es): Jamily Charão Vargas

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa de mestrado 
que se concentrou em narrativas de três professoras que atuam no 
1º ano do ensino fundamental de nove anos, tendo como objetivo in-
vestigar as concepções construídas frente às infâncias e à ludicidade, 

gem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de informações 
autobiografias e entrevistas semiestruturadas. Apoiou-se em estudos 
sobre a infância e a ludicidade, bem como sobre a formação e práticas 
docentes. Também são estudadas as Leis, Pareceres e Orientações 
Legais para a ampliação do ensino fundamental, pois se acredita que 
essa política pública abriu espaços para discussão das infâncias e da 
ludicidade entre os professores, em busca de práticas consistentes 
para as novas perspectivas apontadas ao trabalho didático e peda-

numa perspectiva lúdica, respeitando o desenvolvimento integral na 
infância.

Autor(es): Roberta Caetano da Silveira

de Araçatuba/SP, reconhecem a relevância da Literatura Infantil no de-

ou possibilitam diferentes estratégias de leitura e técnicas de contação 
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a passagem de criança-ouvinte a aluno-leitor, procurando despertar nas 

der mais sobre esta temática, na busca de atividades com leitura e, con-

O objetivo do presente artigo é apresentar alguns resultados de uma 
pesquisa feita com professores acerca de suas práticas de leitura e de escri-

tados os dados relativos a três questões, voltadas para sua a compreensão 
quanto à importância da leitura e da escrita no cenário atual e quanto ao que 
reconhecem sobre letramento. Os resultados indicaram que os professores 
estão tendo contato com as teorias do letramento, compreendendo a função 
social da escrita e a necessidade de envolvimento dos sujeitos em tais práti-
cas. De muitas respostas depreende-se a crença em um poder transformador 

formação de sujeitos letrados, à medida que oferece possibilidades de con-
tato com diferentes materiais escritos. Os principais autores que embasaram 

O objetivo do presente artigo é apresentar resultados de uma pesquisa feita 

a pesquisa como do tipo survey. Serão apresentados os dados relativos a três 
questões, voltadas para o que os professores costumam ler, a frequência de leitura 
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e se se consideram leitores. Os resultados indicaram jornais e revistas como os 
materiais de leitura mais lidos pelos professores, seguidos pelos livros. Quanto à 
frequência de leitura, os dados apontaram que a maioria lê entre um a cinco livros 

um leitor não se constitui apenas pela leitura de livros. Também se evidenciou um 

ram este trabalho foram: Kleiman (2001), Britto (1998) e Almeida (2001).

Lívia Carvalho dos Santos

Esse estudo tem como objetivo apresentar resultados parciais da pes-

ção a Docência – PIBID numa escola pública de ensino municipal de Pirapora/

se como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista semiestru-
turada. Para uma melhor compreensão das entrevistas as respostas foram 

até10. Os resultados desse estudo assinalam que as participantes da pes-

mesma escola. Apontam também que essas distintas formas de conceituar a 

Este trabalho apresenta as primeiras experiências dos discentes ma-

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no ano de 2011, na 
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A pesquisa de cunho qualitativo dividiu-se em duas etapas: na primeira, 
ocorreu a coleta de dados no decorrer da disciplina e, na segunda, a análise 
das tendências da matemática e como podem ajudar os futuros professores 

nos. A disciplina proporcionou aos discentes um novo olhar sobre a prática 

feito por meio de outros caminhos, como as tendências matemáticas, se 

importância de se colocar no lugar do aluno, preparando-se para o estágio 
supervisionado.

Autor(es): Samantha Camargo Daroque,

O objetivo deste texto é o de ampliar as fontes de informação tanto 

na área de educação de surdos, especialmente em nível superior, contri-

gresso de alunos surdos nos cursos de graduação, o número ainda é pouco 

ainda) condições adequadas de desenvolvimento e reconhecimento da lín-

mento da leitura e escrita mantendo restrito o acesso aos conhecimentos 
que, no Brasil, estão maciçamente registrados nessa língua. Na pesquisa 
desenvolvida durante os anos de 2009 e 2010, tentamos analisar os di-

ções de ensino e suas expectativas em relação a condições favorecedoras 

dos sujeitos. Apropriamo-nos também dos ensinamentos de Bakhtin para 

da situação onde acontece a enunciação. Palavras-chave: Ensino Superior; 
Educação de Surdos; Leitura e Escrita

Tatiana Jesus de Oliveira, Ivanete Celestino de Amorim

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PI-
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gem. Discute como surgiu a primeira escola, a sua importância para os mo-
radores do bairro, bem como o valor atribuído a educação pela comunidade 

à análise de documentos, relatos de moradores do bairro e professores que 
atuaram na referida escola. Aponta a falta de política pública educacionais 
no bairro e alguns resultados positivos a partir da permanência da escola no 
atendimento à clientela do bairro. Conclui que ainda é preciso cuidado dos 
governos municipais no trato com a educação e ensino com os cidadãos 

Luciana Alves de Oliveira e Silva

Este trabalho tem como objetivo discutir e analisar a Itinerância dos 

consiste na observação participante e entrevista de uma professora, no que 

[D]. O problema de pesquisa perpassa no seguinte questionamento: quais 
os principais fatores que contribuíram para que os professores deixassem 

que irão permear as possíveis respostas para tal indagação. Teve como 

apoio e fornecendo ferramentas de estímulos que possibilite a superação 

Autor(es): Deusa Castro Barros

Neste artigo apresentaremos os resultados alcançados no mapea-
mento e descrição da atuação da Biblioteca do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, na formação de lei-
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de tal setor e apontar possíveis estratégias e soluções para os mesmos. A 
conclusão do trabalho nos leva a defender a relevância da Leitura Literária na 
formação humana em geral, especialmente em uma instituição de referencia 
para a educação regional, tomando como base as pesquisas dos Estudos 
Literários, bem como as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Autor(es): Deusa Castro Barros

brasileiro, com o apontamento de algumas inquietações sobre a leitura de 
poesia no contexto escolar e os desdobramentos que o acesso a tal gênero 

dos em turmas de 2º ano do ensino médio técnico integrado, no IFG/Goiânia, 

ponder aos questionamentos aventados por alunos adolescente a respeito 

de que a prática de leitura de poesia precisa ser revestida da exploração dos 

sobre o mundo em que se insere. Concluímos que a recepção estética de 

parte relevante da cultura humana e que permite um gesto de atualidade em 
qualquer idade do mundo. PALAVRAS-CHAVE: leitura de poesia; recepção 
estética; ensino médio.

diferentes níveis de escrita (10 do nível pré-silábico, 10 silábicos, 10 silábi-
co-alfabéticos e 10 no nível alfabético) a partir de uma atividade de notação, 

que, tal como já observado entre crianças, o conhecimento das letras não 
garantiu o seu uso com valor sonoro convencional, ou seja, não existiu 
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uma relação linear entre aqueles conhecimentos. Isto nos leva a a reiterar 

Nosso objetivo, neste trabalho, foi propor uma reflexão sobre 
quais relações existem entre a apropriação do sistema de notação al-
fabética (SNA) e a consciência fonêmica entre crianças concluintes do 

e fônico. Adotamos a concepção de escrita como sistema notacional 

não. Nossos sujeitos foram alunos que estavam concluindo o primei-
ro ano do ensino fundamental em escolas públicas, nas quais eram 
ensinados com um método silábico ou fonêmico. Todas as crianças, 
selecionadas a partir de uma tarefa de escrita de palavras sob dita-

submetidas a quatro tarefas de análise fonêmica e a três tarefas de 
leitura. Ao compararmos os desempenhos dos alunos nas atividades 
de consciência fonêmica, vimos que ambos os grupo tinham muitís-
sima dificuldade em segmentar palavras em seus fonemas. As aná-

as crianças tendiam a pensar sobre letras ou sílabas e nunca sobre 
fonemas. Nossas evidências reiteram a concepção de que a escrita 

Autor(es): Simone do Socorro Freitas do Nascimento,
Josciene de Jesus Lima

Esta pesquisa teve por objetivo estudar as representações sociais so-
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aplicação da teoria das Representações Sociais permitiu entender a dinâmica 

a pesquisa qualitativa e como instrumento de coleta de dados, a observação 
participante associada ao diário de campo e entrevista. A análise do material 
coletado deixou ver vestígios que, as aulas de educação física pouco contri-

escolar. Os discursos proferidos pelos sujeitos da investigação, associados 
às suas práticas demonstram que, algumas atividades ainda estão presas a 

rioridade, apesar de algumas iniciativas que, de forma pontual, tem contribuí-
do para demonstrar que incluir não é apenas delegar espaço, mas é oferecer 
condições dos alunos prosseguirem seus estudos, sem o receio de sofrer dis-
criminação por suas características. Palavras-chave: Representações sociais, 
inclusão escolar e aulas de educação física

Autor(es): Águida Nayara da Silva,
Ana Catarina dos Santos Pereira Cabral

O presente trabalho objetiva compartilhar resultados de pesquisa de 

leitura e como as crianças tem se manifestado perante a esse ensino, de 

a formação de leitores na escola. Tal pesquisa originou-se a partir da in-

a formação de crianças leitoras. A partir de uma abordagem qualitativa e fa-

tuado um estudo descritivo das aulas através de sessões de observações, 
entrevistas estruturadas e registro das atividades das crianças. Resultados 
apontam uma grande disparidade entre o ler dentro da escola e o ler fora da 
escola. Comprometendo a funcionalidade real da leitura.
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Autor(es): Águida Nayara da Silva,
Ana Catarina dos Santos Pereira Cabral

A presente pesquisa em leitura teve como objetivo maior compar-

mental e de que maneira é efetuada a mediação da leitura para essas crian-
ças na escola tendo em vista a recente ampliação dessa modalidade de 
ensino de oito para nove anos. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 

dos resultados foi efetuado um estudo descritivo das aulas através de ses-
sões de observações, entrevistas estruturadas e registro das atividades das 
crianças. Resultados apontam que as atividades estavam distanciadas das 
práticas sociais de leitura e a escrita. A ênfase na função social dos textos e 
consequentemente na leitura com sentido foram pouco consideradas.

Eliane Giachetto Saravali

Ao longo de nosso desenvolvimento, estamos constantemente em 
contato com temas relacionados ao funcionamento dos sistemas sociais. 
Sob o enfoque psicogenético piagetiano, observamos, em inúmeras pes-
quisas, que essas informações são compreendidas por meio de um longo 
trabalho individual, ou seja, não são incorporadas nas mentes dos sujeitos 
por absorção passiva. Um destes temas refere-se à origem da vida. O ob-
jetivo deste trabalho foi investigar as ideias de crianças e adolescentes a 

clínica sobre a temática e os dados foram analisados conforme os níveis de 
compreensão da realidade social. Os resultados apontam que grande parte 
dos estudantes recorre à explicação criacionista, mesmo tendo contato, no 

ca da origem da vida. À medida que conhecer os processos cognitivos que 
perpassam a mente dos alunos é fundamental para embasar intervenções 

se, com este estudo, fornecer informações acerca da construção do conhe-
cimento social, bem como contribuições ao ensino de ciências. Palavras-
Chave: Conhecimento social; Origem da vida; Epistemologia genética.
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Autor(es): Eliane Giachetto Saravali, Tatiane Carbinatto

São apresentados aqui, dados de um projeto de extensão, desenvolvi-

são submetidos a sessões de intervenções individuais e/ou em pequenos 
grupos, mediante o trabalho com jogos e atividades diferenciadas, buscando 

relação estabelecida pela criança com esses conteúdos escolares. Até o mo-
mento, os principais resultados obtidos apontam para o avanço dos alunos 

constatada não somente durante as sessões de atendimento, mas também 
pelos relatos dos professores e dos pais. Também são apresentadas aqui 

de não aprender ler e escrever para uma criança.

José Cardoso Pires é um dos maiores escritores portugueses do sé-

realidade, principalmente a de Portugal. Esse caminho é trilhado a partir do 
conhecimento de outras realidades. Essas realidades revelam alteridades 
que exigem a recriação de identidades. É recorrente na obra do autor a 
tentativa de autoconhecimento das personagens a partir do encontro com o 

nagens revelam sua maneira de pensar o mundo a partir de deslocamentos 
espaciais e temporais, contrapondo cidente e oriente. Esses deslocamen-

invenção de cidades que acreditam reais, mas que são frutos de recriações 

real ou imaginária, contribui para a construção de lugares e, principalmente, 

tanciamento físico do objeto. Para tanto, fundamentamo-nos em trabalhos 

em quem a empreende. A construção imaginária é inerente a qualquer des-

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a percepção do poder 
inventivo do deslocamento, aliado ao poder de criação da linguagem.
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Autor(es): Adriana Santos Batista

A abordagem das avaliações externas em textos jornalísticos No 
contexto educacional brasileiro, vêm aumentando nas últimas décadas o in-
teresse e as discussões sobre avaliações externas. À medida que se inten-

queira sua abordagem, tanto no âmbito acadêmico, quanto no jornalístico. 

e conceitos da Análise do Discurso, predominantemente a noção de for-

matérias publicadas em jornais e revistas que circularam no estado de São 
Paulo durante o ano de 2011 cujo tema foi a discussão sobre avaliações 

sobre as imagens que se propagam dos professores e das avaliações e a 
quais comunidades discursivas ligam-se esses discursos. Palavras-chave: 
formações imaginárias; discurso jornalístico; avaliações externas.

Autor(es): Helen Cristine Bido Brandt Dellosso,

de pesquisa mais amplo que se propõe a analisar nas relações de ensino 

das na articulação que se processa entre as escolhas relativas aos modos 

ocupamos enquanto professoras e de pesquisadoras, recorremos à lingua-

educativos. É na interação com o outro, mediado pelo texto, que os conteú-

mente em uma sociedade letrada na qual estamos inseridos. PALAVRAS-
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Dotada que é de potencial para representar os absurdos e a falta de sentido 

ciedade contemporânea Resumén: Bajo el potencial de representar el absurdo y 

ser suministrado con un carácter realista sorprendente y insospechado. En este 

la sociedad contemporánea. Palavras-chave 1. Literatura Fantástica; 2. Contem-

Enlouquecer um currículo com Antonin Artaud e o Teatro da Cruel-
dade para conectar as formas de vida subjetivas de um currículo com o 
Fora, eis o objetivo do presente trabalho. Ao lançar mão da experiência da 
loucura no Teatro da Crueldade de Antonin Artaud como um intercessor 

torna-se a experiência de interrogar ao mesmo tempo aquilo que coloca e 
ultrapassa os limites subjetivos que fundam um currículo. Empreendemos, 

mundos e de sujeitos em um currículo. Chamamos a esses exercícios que 
o Teatro da Crueldade permite compor em um currículo de: transposicionali-
dade da subjetividade e a destruição da gramática da vida. Enlouquecer um 
currículo com Artaud e o teatro é modo propriamente sensível pelos quais 

de um currículo, o modo pelo qual a loucura é acolhida como experiência 
de tensionar as formas de vida pelas forças do Fora.

O projeto “Lugar inventado: Desdobramentos de obras literárias em 

tra artística, resultado do estudo sobre a construção de imagens através 
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da linguagem e materialidade da pintura e do desenho, através da análise 

cadernados - cadernos de artista, baseados em literatura sobre o espaço 

- O mundo grita. Escuta Assim, a proposta detém-se à discussão e o in-
tercâmbio entre investigações sobre artes visuais e literatura, possibilitado 

Exposição de cadernos de artista no espaço do 18º COLE.

sobre a docência por estudantes-estagiários do curso de Pedagogia 
quando freqüentam diferentes espaços de formação no contexto da 
Disciplina de Estagio Supervisionado. Tal reflexão se vincula a uma 
pesquisa de mestrado desenvolvida no âmbito de um projeto didá-
tico, denominado Projeto de Integração disciplinar-PI, do curso de 
Pedagogia de uma Universidade Pública do Estado de São Paulo. 
Investigamos a produção do sentido pessoal nos relatos escritos no 
contexto do PI (narrativas, aulas da disciplina, seminário de aden-

do estagio, por quatro estudantes do sexo feminino que declararam 
participação vonluntária da pesquisa. A leitura desses textos nar-

cada estudante, uma narrativa-interpretativa dos indícios, buscando 
evidenciar, com base na Teoria da Atividade de Leontiev, o sentido 

bem como elaboramos um quadro comparativo do sentido pessoal 
para os diferentes espaços vivenciados. Do quadro, inferimos, que 
a existência de um espaço de formação dado a priori não assegura 
que os sujeitos que dele participam o concebam no exato significa-
do de sua intencionalidade/significado social. Nas reflexões das es-
tudantes-estagiárias há indícios de que em tempos diferentes estas 
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deixam de compreender as ações formativas apenas como tarefa da 
disciplina.Palavras chave: Sentido pessoal; Escrita narrativa; Está-
gio Supervisionado; Formação de Professores; Teoria da Atividade.

Autor(es): Dolores Orange

O ensino tradicional de Língua Portuguesa encara a aula de literatura 

do de lado o contato com os textos literários. Nesse tipo de ensino, 
compreendemos que trabalhar Clarice Lispector, em sala de aula, 
é um desafio, já que muitos professores encaram a autora como 
leitura inacessível aos alunos menos amadurecidos literariamente. 
Certamente, ler a escritora não é tarefa simples, pois se envolver 

cuja uma das características principais é a lentidão narrativa exige 
do leitor maturidade e disposição para meditações acerca da condi-
ção humana. E devido a essas exigências, o professor assume o pa-

alunos para o mundo ficcional da escritora. Compreendemos que 
a insistência no trato superficial da obra de Clarice Lispector, sem 

da importância da literatura de caráter introspectivo. Sem dúvida, 
o trabalho mais acurado com a obra de Lispector se impõe como 
ferramenta a qual o professor não pode renunciar no processo de 
letramento e de formação de indivíduos verdadeiramente sujeitos 

falha, o educando, possivelmente, se verá alijado de um exercício 
mais profundo de reflexão e poderá, inclusive, desenvolver um des-

Autor(es): Dolores Orange

classificação de estruturas linguísticas no texto, bem como a busca 
de informação presente na superfície textual, não se levando em 
conta os aspectos discursivos. No entanto, segundo nosso enten-
dimento, o maior objetivo da aula de literatura deve ser convencer 
o aluno de que as experiências particulares da vida podem ser ex-



440440

plicadas e revividas na literatura. Para tanto, os alunos precisam 
encontrar sentido na aula de literatura, e uma boa conversa sobre 
a importância de reelaborar a vida através do texto literário é fun-

Silva (1991). A pesquisa objetiva analisar como o trabalho docente 

do ensino fundamental e uma turma do ensino médio de duas esco-
las da cidade de Recife (PE). Para o registro das aulas, foram utili-

uma relação entre a prática das professoras, levando em considera-

damental para a formação do leitor e que a promoção de reflexões 

desejo de ler e, consequentemente, a vontade de encontrar uma 
nova maneira de inchar o mundo de sentido.

cialmente as que se referem à matemática, consideram que os con-
ceitos têm uma essência a ser apropriada pelos alunos de maneira 
gradativa, constituindo-se em algo fixo em um plano abstrato. Des-

turma de Educação Infantil de uma escola pública do município de 
Campinas, com o intuito de investigar os usos dos números/jogos 

se de uma pesquisa qualitativa e de intervenção em sala de aula. 
Da análise desses jogos, podemos concluir que os significados que 
as crianças atribuíram ao objeto cultural número natural são rastros 
de definições aprendidas, buscando apropriar-se de alguma espécie 

das vivências disciplinares escolares.
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Sabemos que um dos múltiplos desafios enfrentados pelas 
escolas é o de proporcionar aos alunos a capacidade de interpretar 
os textos, particularmente os textos literários, dotados de poten-
cialidades semânticas e redes interpretativas. Em função disso, o 

adequada ao seu tratamento didático, que considere tais aspectos 
associados à realidade dos alunos. Assim sendo, este trabalho visa 
a reelaborar e analisar uma sequência expandida (Cosson, 2007) 

para os alunos do ensino médio. Essa proposta foi desenvolvida 
junto a turma, numa escola pública de Natal-RN, e os resultados 
da sua aplicação foram analisados neste trabalho como parte das 
atividades do projeto de pesquisa/ensino “Leitura e escrita: recortes 

vinculadas. Nosso trabalho se fundamenta em referenciais básicos 

ção da leitura literária e a noção de letramento desses gêneros. 
Nosso estudo e prática educativa acerca do ensino de literatura si-

práticas de leituras, desenvolvidas em sala de aula, que favorecem 
a ruptura com modos tradicionais de ensino. Ao longo do trabalho 

transita de objeto de veneração, modelo de boa linguagem, veículo 

cal. Palavras chave: Ensino de literatura; letramento literário; sequ-
ência expandida.

Fernanda Conceição Fontanelli Torraga

O presente trabalho aborda como tema central a formação 

escolas da rede pública de ensino em dois municípios da região do 
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Alto Tietê. Tem como objetivo analisar o processo de apropriação e 

da escrita em sua fase inicial, desenvolvidos por alunos dos cursos 

dos no âmbito de um amplo projeto de formação inicial de professo-

segundo ano do ensino fundamental. Tais registros consistiam da 

A análise de dados permitiu observar as relações presentes entre 

damentalmente nos pressupostos empiristas e sociointeracionistas, 

ora por parte dos professores regentes das classes, ora pelos alu-
nos universitários participantes. Outro elemento presente nos re-

para a formação inicial dos mesmos.

todologia e resultados do projeto de extensão Bolsa Amarela: cida-
dania e formação de leitores. Expõe a relevância do projeto para o 
contexto da extensão universitária, tendo como princípio a formação 

decorrem do trabalho com a Literatura Infantil, a qual oferece uma 
concepção de leitor, de texto, aberto a múltiplas leituras, questio-
namentos, reflexões e, assim, torna-se forte aliada à formação de 
leitores que deve ser assinalada pela vivência de leituras significa-
tivas, pela troca de experiências, pela criação e, sobretudo, pela 

linguagens podem assumir. As atividades são interdisciplinares, 

local, vida cotidiana e comunidade. Palavras-chave: Leitura. Litera-
tura. Inclusão. Extensão universitária.
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los movimentos sociais que reivindicam mais igualdade entre todos 
os cidadãos e a superação de qualquer tipo de descriminação, sendo 
incorporada aos poucos ao sistema educacional regular, embora seja 

alunos com alguma deficiência. Neste contexto, o presente trabalho 
objetiva apresentar uma reflexão sobre o desenvolvimento da com-
petência de leitura e de escrita do aluno surdo nas Libras e Língua 
Portuguesa, a partir de um estudo de caso no município de Natal-

específico com o objetivo de ampliar tais competências. Para isso, 
tomou-se como referência os estudos de Cool et al. (2004), Quadros 

quiridos no contexto escolar do aluno. Verificou-se que houve melho-
rias relevantes no desempenho escolar do aluno surdo a partir deste 
trabalho; portanto, propõe-se a ampliação desta prática para outras 
escolas do município de Natal-RN.

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a formação do lei-
tor no espaço escolar. Tem como objetivo compartilhar a experiên-
cia de formação de grupos de leitura numa escola pública, da rede 

articulação entre teoria e prática. A leitura é uma atividade que está 
presente na vida cotidiana de todas as pessoas e perpassa os di-
ferentes espaços sociais, porém ela é legitimada na escola. Consi-
derando a escola como um espaço privilegiado para a formação do 
leitor o presente texto apresenta projetos que foram, e ainda são, 
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oralidade e criando condições para quer os leitores partilhem suas 
leituras com os colegas e compreendam o mundo a sua volta. Ler o 

tar e criar a partir do texto lido são possibilidades que práticas bem 
sucedidas de leitura na escola podem promover. Palavras-chave: 
Leitura; Leitor; Formação.

Este artigo é resultado de pesquisa, desenvolvida em 2011, 
vinculada a um projeto de formação inicial de professores da rede 

tores competentes e autônomos. Analisa e discute o processo de 

pressupostos do professor regente e a elaboração de estratégias de 

e qualitativo, envolveu a observação de pessoas em seu processo 

ciparam alunos do segundo ano do ensino fundamental, respectivos 

ca. Os dados coletados em relatos ampliados permitiram descrever 

baseou-se em diferentes gêneros textuais selecionados, conside-
rando seu caráter sociocultural-real, adequando-se o saber escolar 
ao saber do educando. Pondera-se que a leitura é uma forma do 
professor mediar a interação do texto com o aluno, atribuindo finali-
dades especificas para o leitor, para que estes solucione situações 
adversas, triviais e complexas: ler para escrever, ler para compre-

Palavras-chave: Leitura feita pelo professor, Formação inicial de 
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