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APRESENTAÇÃO
Este Caderno de Programação e de Atividades do 5º Seminário Nacional “O Pro-

fessor e a Leitura do Jornal” traz o registro das atividades acadêmicas e artísticas previs-
tas pelo evento, assim como busca orientar os congressistas para possibilidades diversas 
de participação durante esses dois dias e meio, na Unicamp.  O Caderno pretende ainda 
dar boas vindas aos congressistas que vêm de instituições espalhadas por distintas regi-
ões do nosso país. Que todos sintam a nossa acolhida e hospitalidade e tenham um bom 
aproveitamento dos trabalhos apresentados, quer nas palestras e conferências, nas ses-
sões de comunicações, nas oficinas temáticas, nas atividades culturais ou nas conversas 
informais durante a convivência pelos espaços da Unicamp. 

Estão, aqui, anunciadas as 03 conferências, as 06 mesas redondas, 10 oficinas 
temáticas, 112 resumos dos trabalhos a serem apresentados nas sessões de comunica-
ções e cerca de 500 inscrições na modalidade de ouvinte. Uma programação que instiga 
e indaga o que está acontecendo, o que estamos fazendo, o que podemos fazer nesta 
sociedade contemporânea complexa, mutante, veloz, que aproxima pessoas, aconteci-
mentos, vida e ficção, realidade e fantástico. “Acho que todos nós devemos repensar o 
que andamos aqui a fazer” 1 , como diz Saramago, o poeta que há pouco nos deixou. 
Como lidar com a potencialidade que a mídia nos oferece no volume, trato, diversidade 
de informações e possibilidades de comunicação em seus inúmeros suportes de textos – 
digital, virtual, multimídia? 

  A temática deste evento convoca um encontro de três expressões: Educação, 
Mídia e Formação Docente que, de formas diferentes, nos capturam e nos afetam em 
nossos modos de viver, pensar, sentir, e existir: “Em pequeno volume” disse-lhe a deusa: 
“aqui te dou do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vás e irás e o que dese-
jas”. (Camões, Canto X,79). 

Comissão Organizadora

1  “Cada vez mais sós”, in Deste Mundo e do Outro, Ed. Caminho, 7.ª ed., p. 216
(Selecção de Diego Mesa): http://caderno.josesaramago.org/2010/06/11/cada-vez-mais-sos/, acessado em 26/07/2010. 
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TEMÁRIO E OBJETIVOS

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 
modernas de produção se anuncia como uma imensa acu-
mulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido 
se afastou numa representação. Guy Debord, 1967

O 1.° Seminário ‘O Professor e a Leitura do Jornal’ nasceu em 2002, tendo como 
tema - O Jornal como Suporte do Ensino e da Aprendizagem. Seu foco foi o uso do 
jornal impresso na sala de aula, como espaço de informação atualizada e cotidiana, que 
poderia subsidiar professores das diversas disciplinas do currículo, para além dos mate-
riais didáticos comumente existentes nesse ambiente.

O segundo evento, em 2004, trouxe a questão da relação deste veículo com a 
mídia e desta com a organização comunitária, já realizando uma ampliação em relação 
ao ambiente escolar, mas sem perder de vista sua dimensão.

Do terceiro ao quarto evento (2006 a 2008) abordou-se a questão da prática 
pedagógica e da interface deste veículo com as demais mídias e a formação continuada 
dos professores.

Neste ano de 2010, escolheu-se como tema do evento ‘Educação, Mídia e a 
Formação Docente’ em uma programação que coloca maior atenção a) na educação 
como um processo não exclusivamente escolar, mas realizado por inúmeros lugares e de 
vários modos em nossa sociedade, entre eles a mídia em geral; b) na mídia, atualmente 
bastante ampliada e modificada em função do crescimento do aparato tecnológico entre 
nós e nas características de uma educação realizada com ela e por ela; c) e na formação 
dos profissionais para o exercício do magistério, considerando a permeabilidade da ins-
tituição escolar à cultura midiática e à sociedade contemporânea e o preparo necessário 
e urgente dos professores, na esfera da comunicação, das novas tecnologias e de suas 
linguagens, para a conquista de maior êxito em seu trabalho. 

Pergunta-se como pode ocorrer a educação e o ensino escolar num mundo cada 
vez mais veloz, tecnológico, complexo, mutante e diverso? 

Propor qualquer resposta a essa questão, de caráter assertivo e definitivo, é bas-
tante arriscado. No entanto, pode-se refletir sobre ela, no sentido de escolher os percur-
sos de trabalho e de pesquisa que se considere mais proveitosos.
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Nesse sentido, este seminário tem como objetivos:

1 - promover o diálogo do jornal com outras mídias no horizonte dos processos de 
formação dos professores e da prática pedagógica;

2 - incentivar o debate sobre a compreensão dos conteúdos e dos modos de produ-
ção, veiculação e recepção da mídia, que interagem com os espaços escolares;

3 - estimular a produção e o intercâmbio de resultados de pesquisas e experiên-
cias que tenham como foco aspectos relacionados com os usos da “Mídia na 
Educação”;

4 - organizar e programar oficinas que facilitem a utilização da mídia na escola 
levando a uma maior compreensão dos diferentes discursos e recursos utiliza-
dos por ela;

5 - aproximar as coordenadorias dos projetos “Jornal e Educação,” vinculados à 
Associação Nacional de Jornais (ANJ), fortalecendo uma rede para o intercâm-
bio contínuo de experiências;

6 - oferecer durante a realização do evento, atividades culturais e artísticas, na 
UNICAMP.
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PROGRAMAÇÃO GERAL

 DIA 14 de julho de 2010 - MANHÃ
                        Centro de Convenções 

Horário Programação
9h00 Recepção aos congressistas – (informações, pastas, inscrições de última hora)

9h30 Abertura oficial - Mesa de autoridades – Auditório 3
10h00 Conferência de Abertura – Ética e Multimídia

Mário Sérgio Cortella (PUC/SP)
Coodenadora da mesa: Norma Sandra de Almeida Ferreira (FE/ ALB)

11h00 às 12h00 Lançamento de livro
12h00 às 14h00 Almoço

 DIA 14 de julho de 2010 - TARDE
                        Salas de aula do Anexo II da FE/UNICAMP

14h30 às 17h30 Sessões de Comunicação 

  (horário concomitante a  oferta das oficinas)

Oficinas 
(As mesmas oficinas serão oferecidas, de  modo repetido, nos dias 14 e 15/07).

14h30 às 17h30 1. Jornal na escola
SALA: ED: 01 Ana Gabriela Simões Borges 
  (Instituto RPC e Editora Gazeta do Povo - Curitiba/PR)

14h30 às 17h30 2. Leitura de diferentes mídias e uso de celular na sala de aula 
SALA: ED 06 Ângela Cristina Loureiro Junquer
  Elizena Durvalina de Souza Cortez
  (Projeto Correio Escola - Campinas/SP)

14h30 às 17h30 3. “BLOG na educação: uma eficiente ferramenta 
SALA:   para professores e alunos”
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Sala de informática Eliane Amstalden Möller 
Anexo 1  Ariete Alves de Andrade
  Danilo de Moraes Fagundes Cunha 
  (Colégio Notre-Dame - Campinas/SP) 

14h30 às 17h30 4. “Edição digital não linear na produção de audiovisual 
SALA: ED 07  e leitura crítica do Youtube”
  Wladimir Stempniak Mesko 
  (Coordenador Pedagógico da Rede Municipal 
  de Educação de Campinas/SP)

14h30 às 17h30 5. Estudo de leitura de textos na mídia 
SALA: ED 05 nas provas oficiais de avaliação
  Elizabeth Pimentel 
  (Coordenadora Pedagógica da 
  Rede Municipal de Educação de Campinas/SP)

14h30 às 17h30 6. Vídeo na escola
SALA: ED 02 Paula Kimo 
  Roger Inácio dos Santos 
  (Oficina de imagens/MG)

14h30 às 17h30 7. Rádio na escola
SALÃO NOBRE/ FE Raphael Alario 
  (Projeto Educom.radio, da USP/SP)

14h30 às 17h30 8. Vídeo-documentário
SALA:  ED 09 Ivete Cardoso do Carmo-Roldão 
  (PUC Campinas)

14h30 às 17h30 9. História em quadrinho
SALA: ED 04 Djota Carvalho 
  (Rede Anhanguera de Comunicação - Campinas/SP)

14h30 às 17h30 10. Mitos na sociedade contemporânea
SALA: ED 10  Maria das Dores Soares Maziero 
  (Universidade São Marcos, Campus Paulínia)

17h30 ás 18h30 Sessão de Autógrafos - Hall – ANEXO 1- FE
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DIA 15 de Julho de 2010 – MANHÃ
                      Centro de Convenções

9h00 Conferência - Auditório 3
 Carlos Eduardo Albuquerque Miranda (FE/UNICAMP)

Moderadora: Gabriela Fiorin Rigotti (ALB) Auditório

10h00 ás 11h00 Mesa Redonda 1 - Auditório 1
  Educação, Cybercultura e Multimídia
  Wendel Freire (FAC. SOUZA MARQUES)
  Marco Silva (UERJ) 
  Edméa Santos (UERJ) 

Moderador: Wendel Freire (FAC. SOUZA MARQUES)

10h00 ás 11h00 Mesa Redonda 2 - Auditório 3
  Mídia e Educação: Práticas e perspectivas de políticas públicas.
  Alexandra Bujokas de Siqueira (UFTM) 
  Regina de Assis(UERJ) 

Moderadora: Cristiane Parente (ANJ)

10h00 ás 11h00 Mesa Redonda 3 - Auditório 2
  Livro-reportagem, jornalismo literário e jornal científico
  Edvaldo Pereira Lima (USP)
  Susana Oliveira Dias (LABJOR/Unicamp)

Moderador: Fabiano Ormaneze (RAC) 

11h às 12h00 Debate e Lançamento de livros e Sessões de Autógrafos
  Hall Centro de Convenções
12h às 14h30 Almoço

DIA 15 de Julho de 2010 – TARDE
                      Salas de aula do Anexo II da FE/UNICAMP

14h30 às 17h30 Sessões de Comunicação 

  (horário concomitante a  oferta das oficinas)
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Oficinas 
(As mesmas oficinas serão oferecidas, de  modo repetido, nos dias 14 e 15/07).

14h30 às 17h30 1. Jornal na escola
SALA: ED: 01 Ana Gabriela Simões Borges 
  (Instituto RPC e Editora Gazeta do Povo - Curitiba/PR)

14h30 às 17h30 2. Leitura de diferentes mídias e uso de celular na sala de aula 
SALA: ED 06 Ângela Cristina Loureiro Junquer
  Elizena Durvalina de Souza Cortez
  (Projeto Correio Escola - Campinas/SP)

14h30 às 17h30 3. “BLOG na educação: uma eficiente ferramenta 
SALA:   para professores e alunos”
Sala de informática Eliane Amstalden Möller 
Anexo 1  Ariete Alves de Andrade
  Danilo de Moraes Fagundes Cunha 
  (Colégio Notre-Dame - Campinas/SP)

14h30 às 17h30 4. “Edição digital não linear na produção de audiovisual 
SALA: ED 07  e leitura crítica do Youtube”
  Wladimir Stempniak Mesko 
  (Coordenador Pedagógico da Rede Municipal 
  de Educação de Campinas/SP)

14h30 às 17h30 5. Estudo de leitura de textos na mídia 
SALA: ED 05 nas provas oficiais de avaliação
  Elizabeth Pimentel 
  (Coordenadora Pedagógica da 
  Rede Municipal de Educação de Campinas/SP)

14h30 às 17h30 6. Vídeo na escola
SALA: ED 02 Paula Kimo 
  Roger Inácio dos Santos 
  (Oficina de imagens/MG)

14h30 às 17h30 7. Rádio na escola
SALÃO NOBRE/ FE Raphael Alario 
  (Projeto Educom.radio, da USP/SP)

14h30 às 17h30 8. Vídeo-documentário
SALA:  ED 09 Ivete Cardoso do Carmo-Roldão 
  (PUC Campinas)

14h30 às 17h30 9. História em quadrinho
SALA: ED 04 Djota Carvalho 
  (Rede Anhanguera de Comunicação - Campinas/SP)
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14h30 às 17h30 10. Mitos na sociedade contemporânea
SALA: ED 10  Maria das Dores Soares Maziero 
  (Universidade São Marcos, Campus Paulínia)

17h30 ás 18h30 Sessão de Autógrafos - Hall – ANEXO 1- FE

DIA 16 de Julho de 2010 – MANHÃ
                      Centro de Convenções

9h00 às 10h00 Mesa Redonda 1 –  Auditório 1
  Educação na cultura da mídia e consumo
  Rosa Maria Hessel Silveira (Universidade Luterana do Brasil) 

Vera Regina Gerzson (FABICO)/UFRGS)
Moderador: Heitor Gribl (ALB)

9h00 às 10h00 Mesa Redonda 2 - Auditório 2
  Comunicação e cidadania
  Inês Silva Vitorino Sampaio (UFC)

Ismar de Oliveira Soares (USP) 
Moderadora: Raquel Salek Fiad (IEL/ALB) 9h00 às 10h30 

9h00 às 10h000 Mesa Redonda 3 - Auditório 3
  Diálogo entre a literatura e a mídia
  Eustáquio Gomes (ASCOM/Unicamp)

Telma Guimarães (Escritora)
Odilon Moraes (Escritor)
Moderadora: Íris Filomena Mendes de Oliveira (ALLE)  

10h00 às 11h00 Conferência de Encerramento - Auditório 1
  Rosely Sayão

Moderadora: Maria Rosa R. Martins de Camargo (UNESP/ALB) 

11h00 às 12h00 Lançamento  de livros e Sessão de Autógrafos
  Hall do Centro de Convenções

12h00 ENTREGA DE CERTIFICADOS – Centro de Convenções
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL
1) EXPOSIÇÃO “POSSIBILIDADES DA LINHA DE ENIS ILIS”
LOCAL: ESPAÇO DE ARTE – CDC, CENTRO DE CONVENÇÕES / UNICAMP
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DAS 9hs ÀS 17 hs.
RESPONSÁVEL: MARIA CRISTINA AMOROSO LIMA – (19) 3521-1733

2) EXPOSIÇÃO JORNAIS E REVISTAS DO SÉCULO XIX: ACERVO RARO
LOCAL: BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES (Diretoria de Coleções Especiais e Obras Raras - 3º piso) / UNICAMP
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DAS 9 hs ÀS 17 hs.
RESPONSÁVEL: VALERIA DOS S. G. MARTINS – (19) 3521-6505

3) EXPOSIÇÃO “A ARTE E A CULTURA DO POVO BRASILEIRO”, ARTISTA PLÁSTICO GUILHERME COTEGIPE
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DAS 9 hs ÀS 17 hs.
RESPONSÁVEL: JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI – (19) 3521-7017

4) SESSÕES DE CINEMA
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO
- 14/07 às 18hs: FILME “PRO DIA NASCER FELIZ” (Dir: João Jardim. Brasil, 2006).
- 15/07 às 18hs: FILME “NENHUM A MENOS” (Dir: Zhang Yimou. China, 1999).
RESPONSÁVEL: JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI – (19) 3521-7017

5) LANÇAMENTO DE LIVROS
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP
-14/07 às 11hs: “ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PONTOS E CONTRAPONTOS” (Prof. Sérgio Leite, 
Editora Summus).
-15/07 às 11hs: “EDUCAÇÕES DO OLHAR: LEITURAS” volumes I e II (Prof. Carlos Miranda e Profa. Ga-
briela Rigotti, Editora Global).
-15/07 às 11hs : “PÁGINAS AMPLIADAS: O LIVRO-REPORTAGEM COMO EXTENSÃO DO JORNALISMO E 
DA LITERATURA” (Prof. Edvaldo Pereira Lima, Editora Manole).
- 16/07 às 11hs: “LEITURA NA ESCOLA E NA BIBLIOTECA” (Prof. Ezequiel Theodoro da Silva, Edições 
Leitura Crítica).

6) RODA DE AUTÓGRAFOS 
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP
-14/07 às 11hs: Mário Sérgio Cortella.
-15/07 às 11hs: Edméa Santos, Marco Silva e Wendel Freire.
-16/07 às 11hs: Rosely Sayão.
LOCAL: HALL DO ANEXO I, FACULDADE DE EDUCAÇÃO / UNICAMP
-14/07 às 18hs: Djota Carvalho
-15/07 às 18hs: Ângela Junquer e Elizena Cortez.
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DIA: 14 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 14H30 ÀS 15H30

LOCAL: PRÉDIO PRINCIPAL – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala LL01 - Coordenação: Monitor

O JORNAL NA SALA DE AULA: FERRAMENTA COLABORATIVA NA FORMAÇÃO CRÍTICA DOS 
PROFESSORES, ESTUDANTES E COMUNIDADE.
Fátima Ferreira Rodrigues Frota - Programa Jornal e Educação “O PROGRESSO - Ensinando 
a ler o Mundo”

PROJETO JORNAL E FORMAÇÃO CONTINUADA: EXPERIÊNCIA DE UM MUNICÍPIO
Andréa Rodrigues Dalcin - FE/UNICAMP

PROJETO JORNAL NA ESCOLA- INSTRUMENTO PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA E CIDADÃ
Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida - Colégio Sidarta

Sala LL02 - Coordenação: Monitor

CTI JORNAL - LEITURA E ANÁLISES NA SALA DE AULA
Robson Bastos Da Silva - UNITAU e UNISANTA

THEOBALDO MIRANDA SANTOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A ANÁLISE DE UM MA-
NUAL DE ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Rodrigo Augusto de Souza – UEM

IMPRENSA CUIABANA E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE UMA HISTÓRIA 
DA MEMÓRIA ESCOLAR
Lázara Nanci de Barros Amâncio - Universidade Federal de Mato Grosso

Sala LL08 - Coordenação: Monitor

REDESENHO DE JORNAIS: MUDAR PARA SOBREVIVER
Amarildo B. Carnicel - PUC-Campinas/CMU-Unicamp

CAPAS DE JORNAL VÃO À ESCOLA: INTERTEXTUALIDADE, LITERATURA E CRIATIVIDADE
Fabiano Ormaneze - PUC-Campinas e Projeto Correio Escola

CIBERESPAÇO: A LEITURA DE BLOGS E PERIÓDICOS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA.
Josiane Cristina Barbosa de Souza - Educadora de Língua Portuguesa, redes estadual e particular

SESSÕES DE COMUNIÇÃO
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DIA: 14 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 16H00 ÀS 17H30

LOCAL: PRÉDIO PRINCIPAL – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala LL01 - Coordenação: Monitor

POSSIBILIDADES E LIMITES DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Alessandra Corrêa Tomé Teixeira de Oliveira - Assessora pedagógica de EaD - CIAR/UFG

FORMAÇÃO DOCENTE: MÍDIA E A SEXUALIDADE NO ESPAÇO EDUCATIVO
Solange Mendonça da Silva (G-UEM)

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E SEU REFLEXO 
NA COMPREENSÃO DO TEXTO.
Maria de Fátima de Oliveira Lima – UESPI

MEMÓRIAS DISCURSIVAS NA CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS PROFESSORES LEITORES*
Marta Ribeiro da Silva – Universidade São Francisco

SALA LL02 – Coordenação: Monitor

LEITURA, CONHECIMENTO E FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Mayara Victor Gomes - Universidade de Sorocaba

ACESSO À MÍDIA COM DEFICIÊNCIAS VISUAL E AUDITIVA: QUEM SE PREOCUPA COM “NÓS”?
Maria Terêsa Rocha Triñanes – PUCC

PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO DO OLHAR
Marcio Jesus Vieira Bernardo - Universidade Federal do Amazonas

A LITERATURA INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR.
Nailton Santos de Matos – UNINOVE

SALA LL08 – Coordenação: Monitor

PEDAGOGIA DA IMAGEM: A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA O TRABALHO 
COM AS MÍDIAS EM SALA DE AULA
Juliana Maria de Siqueira - Museu da Imagem e do Som de Campinas

O DISCURSO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PROFESSOR E SEU TRABALHO.
Kátia Zanvettor Ferreira – USP

UM DEBATE NOS PCNEM SOBRE O TEMA TECNOLOGIA
Isabel Cristina dos Santos Rossini UNESP-Rio Claro

O PLÁGIO E A CULTURA DO COPY/PASTE: UM DESAFIO PARA O ENSINO BÁSICO
Rodrigo Bastos Cunha - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
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DIA: 14 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 14H30 ÀS 15H30

LOCAL: PRÉDIO ANEXO I – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala ED11 - Coordenação: Monitor

O ESTUDO DA ARGUMENTAÇÃO NA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA.
Cristiane Maria Megid - IEL/Unicamp

MONA LISA: UM SORRISO, DE FATO, INSTIGADOR.
Rivaldo Alfredo Paccola - UNESP/Marília

INTER-RELAÇÕES ENTRE O UNIVERSO TELEVISIVO E O DISCURSO RELIGIOSO EM HISTÓ-
RIAS CONTADAS POR CRIANÇAS
Edlaine de Cassia Bergamin - FE – UNICAMP

Sala ED12 - Coordenação: Monitor

MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSPOSIÇÕES DIDÁTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Zeina Rebouças Corrêa Thomé - Universidade Federal do Amazonas

MÍDIA E INCLUSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
Fabiana Fator Gouvêa Bonilha - Rede Anhanguera de Comunicação – RAC.

PROJETO CRIANÇAS SURUÍ-AIKEWÁRA: ENTRE A TRADIÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS NA 
ESCOLA
Ivânia dos Santos Neves - UNAMA- Universidade da Amazônia

Sala ED13 - Coordenação: Monitor

AS RELAÇÕES ENTRE JORNAL E MÍDIA NA SALA DE AULA
Débora do Couto Pereira – Unipampa

TRABALHO COM O JORNAL DE BAIRRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Adriana da S. Lisboa Tomaz - Colégio Cruzeiro JPA / RJ

A LEITURA DE CHARGES E “TIRINHAS” COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS SURDOS
Alessandra Gomes da Silva - Instituto Nacional de Educação de Surdos

Sala ED14 - Coordenação: Monitor

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NA TERCEIRA IDADE: MEDIAÇÃO DO COMPUTADOR 
EM SESSÕES TELETANDEM
Paula de Melo Bacci (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP / 
Campus de Assis)
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A MÍDIA COMO FERRAMENTA EDUCATIVA E DE CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Angélica Andrade Mothé – UENF

AS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA E A CONTRIBUIÇÃO DA MÍDIA NO PROCESSO DE 
LETRAMENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E JOVENS E 
ADULTOS INSERIDOS NO MUNDO LETRADO.
Sônia Maria da Silva Valério – Unicamp

Sala ED15 - Coordenação: Monitor

USO DA FERRAMENTA DIGITAL: BLOG EM DISCIPLINA DO CURSO DE PEDAGOGIA - NOTURNO
Ricardo Antunes de Sá – UFPR

PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL
Luís Henrique de Souza Braz - PUC-MG Co autores: Carlos Alexandre R. de Oliveira - PUC-MG

REDAÇÃO, PROFESSORA? AH, NÃO!!! A ESCRITA DE ADOLESCENTES NA ESCOLA E NA REDE
Liliane Balonecker Daluz

Sala ED16 - Coordenação: Monitor

O USO DE SOFTWARES EDUCACIONAL NA SUPERAÇÃO DA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Enilda Euzébio da Silva – CEFAPRO

DO JORNAL PARA A AÇÃO
Marcella Chartier - Colégio Dante Alighieri

O JORNAL NA SALA DE AULA: REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO DE PROCESSOS DE LEITURA
Neiva Maria Tebaldi Gomes - Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER) Co autores: 
Rosa Maria de Oliveira Manchesski

DIA: 14 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 16H00 ÀS 17H30

LOCAL: PRÉDIO ANEXO I – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala ED11 - Coordenação: Monitor

A ODISSÉIA DE ULISSES: O HOMEM E O MITO
Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - 
Unesp-Bauru

BRANCA DE NEVE: O CONTO DE FADAS E A MÍDIA
Eliana Aparecida Gaiotto de Moraes - UNESP Bauru
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DA NOTÍCIA DE JORNAL AO FILME: MULTILETRAMENTOS PARA O ENSINO DE LITERATURA 
PARA SURDOS
Maria Lúcia Martins da Cunha - Instituto Nacional de Educação de Surdos

A IMAGEM CINEMATOGRÁFICA COMO ENSINO PARA O JORNALISMO
Adauto Marin Molck – PUC-Campinas

Sala ED12 - Coordenação: Monitor

MÍDIA E EDUCAÇÃO: A POSSÍVEL DIALOGIA DAS LINGUAGENS NO AMBIENTE ESCOLAR
Andréia Regina de Oliveira Camargo - E.M. João Francisco Rosa

NOVAS MODALIDADES PARA ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA
Diva Conceição Ribeiro - Faculdade Doutor Leocádio José

INTEGRAÇÃO DE LINGUAGENS E TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Luiz Carlos Cerquinho de Brito - Universidade Federal do Amazonas

ADOLESCENTE E REDAÇÃO - A MÍDIA COMO FACILITADORA DO TRABALHO DO PROFESSOR 
DE PORTUGUÊS
Gisele Ursini Finardi - Prefeitura Municipal de Campinas

Sala ED13 - Coordenação: Monitor

O JORNAL COMO FONTE DE ESTUDO E PESQUISA
Gilmar Bueno Duarte Ribeiro – Universidade Estadual do Centro-Oeste

OS SUJEITOS-ESCOLARES E A BIBLIOTECA: UM ESTUDO DISCURSIVO
Gustavo Grandini Bastos - Universidade de São Paulo / Bolsista FAPESP

POSIÇÃO DOCENTE E CONSTRUÇÃO DE SABERES - SENTIDOS QUE CIRCULAM NA MÍDIA
Ana Silvia Couto de Abreu – UFSCar

DA LEITURA DO JORNAL PARA A SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Haidê Silva - EE João Martins

Sala ED14 - Coordenação: Monitor

A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTITUIÇÃO DE UM ESPAÇO DE ENSINO
Ilsa Do Carmo Vieira Goulart – UNICAMP

AFROLETRAMENTO DOCENTE
Elisabete Nascimento - Universidade Cândido Mendes

OS SENTIDOS DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA OS ALUNOS DA EJA: REFLEXÕES 
E DISCUSSÕES
Maria Eurácia Barreto de Andrade – UNEB.
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“CONSTRUINDO SABERES EM EJA I”
Cristiane Reda Nogueira – FUMEC

Sala ED15 - Coordenação: Monitor

AS INTERFACES DAS DIFERENTES MÍDIAS NO INCENTIVO À LEITURA E À PRODUÇÃO DE TEXTOS
Iolanda de Fátima Soares Soldatti - E.E. Prof. Newton Pimenta Neves

O USO DO BLOG NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM RECURSO PARA A PRODUÇÃO 
E A SOCIALIZAÇÃO DA ESCRITA DE JOVENS E ADULTOS
Carla Maio - Universidade Federal de São Paulo

BLOG EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR.
Cândida Maria Santos Daltro Alves – UESC

Sala ED16 - Coordenação: Monitor

O TEXTO LITERÁRIO EM SUPORTE ELETRÔNICO: QUESTÕES DE LEITURA
Leny da Silva Gomes - Centro Universitário Ritter dos Reis

CONHECENDO O VALE DO PARAÍBA NUM TRENZINHO CAIPIRA
Joana Montes – UBC

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS INTERATIVAS 
EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO.
Leila Pessôa Da Costa - Universidade Estadual de Maringá – UEM

A ESCOLA E A EDUCAÇÃO PARA OS MEIOS - O QUE DIZEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRA-
SILEIRAS E CATARINENSES
Laura Seligman – Univali

DIA: 15 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 14H30 ÀS 15H30

LOCAL: PRÉDIO PRINCIPAL – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala LL01 - Coordenação: Monitor

A UTILIZAÇÃO DO JORNAL ESCOLAR COMO METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
DO GÊNERO NOTÍCIA
Vanessa Wendhausen Lima – UNISUL

QUANDO O FAZER JORNALÍSTICO ENTRA NA SALA DE AULA
Anna Carla de Oliveira Dini Cunha - Escola Curumim

O “LUDISMO” COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: POSSIBILIDADE DE SE TRABALHAR COM JOR-
NAL ESCOLAR
Taciane Marcelle Marques - PG-UEL
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Sala LL02 - Coordenação: Monitor

COMO A CONSTRUÇÃO DE UM JORNAL DA ESCOLA PODE CONTRIBUIR PARA A INTERAÇÃO 
E O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Sandra Memari Trava - E.E. Profa Ayr Picanço Barbosa de Almeida

EDUCAÇÃO PELA PESQUISA & EDUCOMUNICAÇÃO: O CASO DO JORNAL NOVOS OLHARES 
SOBRE CEILÂNDIA
Maraisa Bezerra Lessa,  - Secretaria de Educação

BIOSFERAS - DO JORNAL ON-LINE À SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
André Luiz de Camargo Estevam - UNESP Rio Claro

Sala LL08 - Coordenação: Monitor

IMPRENSA NA ESCOLA
Vera Lúcia Batista de Moraes

O USO PEDAGÓGICO DO JORNAL E A FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES E CONTRI-
BUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR
Mary Natsue Ogawa - Secretaria Municipal Da Educação De Curitiba

JORGETEEN: O JORNAL DO ESTUDANTE
Karina Maria Dezotti - USF/Rede municipal de ensino de Valinhos

DIA: 15 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 16H00 ÀS 17H30

LOCAL: PRÉDIO PRINCIPAL – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala LL01 - Coordenação: Monitor

DAS DEMANDAS DA CONTEMPORANEIDADE À FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DAS 
NTICS NA PRÁTICA DOCENTE.
Fábio Roberto Fernandes, Instituto Superior de Educação de Barretos/Faculdade de José Bonifácio

PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES A DISTÂNCIA NA ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO
Maria Iolanda Monteiro - Universidade Federal de São Carlos

FIOS E DESAFIOS: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DOCENTE A TUTORIA NO PRO-
GRAMA PRÓ-LETRAMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Elizabeth Orofino Lucio

TECNOLOGIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DE GESTORES
Fátima da Silva Batista - Universidade Estácio de Sá - Bolsista FAPERJ

CADERNO DE RESUMOS 5o. SEM. LEITURA DE JORNAL.indd   27 04/07/2010   21:25:57



5°  Seminário Nacional - O Professor e a Leitura de Jornal
Educação, Mídia e a Formação Docente

28

Sala LL02 - Coordenação: Monitor

O MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO COMUNICADO DE EMPRESA E SUAS APLICAÇÕES EM 
SALA DE AULA.
Maria Helena Peçanha Mendes - Universidade São Francisco

LÍNGUA, MÍDIA E POLÍTICA: A RESPONSIVIDADE COMO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Amarildo Pinheiro Magalhães - SEED-PR

ENUNCIAÇÃO E LEITURA: UMA CRÔNICA DE ARNALDO JABOR
Sheila Maria de Lima Costa - Universidade Cruzeiro do Sul/ Universidade Nove de Julho

NARRATIVAS DO TEMPO PRESENTE: UMA PROPOSTA ENUNCIATIVA DE ABORDAGEM DAS 
CRÔNICAS EM SALA DE AULA
Jane Cristina Beltramini Berto - SEED-PR

Sala LL08 - Coordenação: Monitor

A PERSPECTIVA DIALÓGICA PARA A LEITURA CRÍTICA DE ARTIGO DE OPINIÃO EM SALA DE AULA
Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi – UNITAU

LEITURA DE REPORTAGEM: CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DE UM LEITOR PROFICIENTE
Ângela Maria Pereira UNITAU - Universidade de Taubaté

ESTRATÉGIAS SÓCIO-COGNITIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO NO TEXTO JORNA-
LÍSTICO DE NOTÍCIA
Rodrigo Leite da Silva - PUC-SP/ UNINOVE- SP

A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA “GRUPO DE DILMA PLANEJAVA SEQÜESTRAR DELFIM”
Andreia Cristina Dantas - PUC SP

DIA: 15 DE JULHO DE 2010
HORÁRIO: 14H30 ÀS 15H30

LOCAL: PRÉDIO ANEXO I – FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Sala ED11 - Coordenação: Monitor

NAS LINHAS E ENTRELINHAS DO TEXTO JORNALÍSTICO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES À 
LUZ DA LINGUÍSTICA TEXTUAL
Juliano Guerra Rocha (FE - GPPL - UNICAMP)

DISPOSITIVOS SOCIAIS DE CRÍTICA DE MÍDIAS: A INTERFACE COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO 
EM PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE
Ana Rosa Vidigal Dolabella UNI-BH e PUC Minas

CONSELHO DE LEITORES ESTUDANTIL - INOVAÇÃO, MÍDIA E EDUCAÇÃO.
Silvia Rangel - INSTITUTO THADEU JOSÉ DE MORAES
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Sala ED12 - Coordenação: Monitor

PRODUZINDO HISTÓRIA EM QUADRINHOS – HQS
Kelly Cristina da Silva Ruas - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação/UFG

O ARTIGO DE OPINIÃO E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA TRANSPOSIÇÃO QUE DÁ CERTO
Lívia Nascimento Arcanjo - Universidade Federal de Juiz de Fora

O LIDE NO TEXTO JORNALÍSTICO: SUGESTÃO DE COMO UTILIZÁ-LO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Eliana Whonrath - Correio Escola/ EE Cristiano Volkart

Sala ED13 - Coordenação: Monitor

MÍDIA FOTOGRÁFICA: ARTE; INFORMAÇÃO; DOCUMENTAÇÃO E GÊNERO
Helena Ap. Gica Arantes – USC

A LEITURA CRÍTICA DE FOTOGRAFIAS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR
Joyce Guadagnucci - Unicamp/USC

LEITURAS MIDIÁTICAS FRAGMENTADAS NO CONTEMPORÂNEO
Maria Joana Brito da Silva Montes - Universidade Braz Cubas

Sala ED14 - Coordenação: Monitor

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DAS REVISTAS FEMININAS: CONSUMO E MODO DE VIDA
Alice Mitika Koshiyama - ECA-USP (Universidade de São Paulo)

O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DA FOTOGRAFIA NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS*
Ivanize Ribeiro De Souza (PG-UEM)

O MAPA METEOROLÓGICO DO JORNAL NAS AULAS DE GEOGRAFIA
Israel da Silva Filho - EE Tadakyo Sakai
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS  
E PALESTRAS DAS MESAS REDONDAS

Ética e Multimídia
Mário Sérgio Cortella (PUC/SP)
Com maestria definiu Paul Ricouer: Ética é Vida Boa, para Todas e Todos, em Instituições Justas. Esse é o 
horizonte ético que nos guia e, por isso, os processos educativos escolares não devem se adaptar às inovações 
mas, isso sim, integrar novas formas ao seu cotidiano. Adaptar é postura passiva, enquanto que integrar pres-
supõe metas de convergência. As tecnologias mais recentes podem fazer parte do trabalho pedagógico escolar 
desde que utilizadas como ferramentas  a serviço de objetivos educacionais que estejam antes claros para a 
comunidade e que a ela sirvam. Tecnologia em si não é sinal de mentalidade moderna; o que moderniza é a 
atitude e a concepção pedagógica e social que se usa e, assim, uma mentalidade moderna de fato lança mão 
da tecnologia por incorporar-se aos seus projetos, e não por ser tecnologia.

Fazer cinema na educação escolar – a construção de um sonho na formação de 
professores.
Carlos Eduardo Albuquerque Miranda (FE/UNICAMP)
O acesso à tecnologia digital de produção audiovisual coloca novamente a educação escolar no dilema entre 
reprodução e produção.  Defendemos uma pedagogia da criação e um professor que assuma o papel de in-
terlocutor – um ‘passador’ que assume, com os alunos, os riscos do processo de criação. Na escola, o desafio, 
por um lado, é superar a instrumentalização do cinema e das artes visuais e, por outro, a prática de registros 
de vídeo. Na formação de professores, mais especificamente na pedagogia, propomos que os alunos se tor-
nem produtores de vídeo, fazendo com que cada um remexa sua memória visual, acenda sua imaginação e 
se aproprie da tecnologia de forma criativa. O trabalho de um ano e meio com produção de vídeo no curso 
de pedagogia da Unicamp não está isolado do contexto escolar. Este trabalho acontece como parte do projeto 
“Linguagem e arte cinematográfica na educação: tecnologia, imaginação e memória” que está sendo desenvol-
vido em escolas públicas da região de Campinas desde 2009. Nosso objetivo é apresentar as bases teóricas da 
produção de vídeo na formação de professores e uma análise desta produção.

Mesa Redonda 1 – Educação, Cybercultura e Multimídia

Wendel Freire (FAC. SOUZA MARQUES)
Diante da profunda reorganização social e cultural das sociedades contemporâneas, impostas pelas tecnologias 
da informação e da comunicação, o chamado aos educadores para repensar a escola tornou-se límpido o sufi-
ciente para pensarmos nesta nova ambiência, o ciberespaço, e agirmos sobre ela. Cunhado pela literatura, o termo 
cibercultura fala das hiperpotências, do hipercapitalismo, do hipertexto e do hiperlink - apresentações e repre-
sentações que alteram o “porquê” e o “para quê” de nossa constituição e formação e que modificam, significati-
vamente, nossos modos de expressão. Tais questões serão relacionadas à produção e leitura de textos hodiernos. 

Marco Silva (UERJ)
A docência baseada na transmissão para memorização e repetição é ainda o modelo de ensino mais corriqueiro 
na maior parte das escolas e universidades em todo o mundo. Muito se questionou essa prática pedagógica, 
mas pouco se fez para modificá-la efetivamente. Doravante teremos mais do que a força da crítica mais 
veemente já feita. Teremos a exigência cognitiva e comunicacional das novas gerações que emergem com a 
cibercultura. A conferência parte desta realidade para discutir a docência e a formação de professores capazes 
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de educar em nosso tempo cibercultural, quando os estudantes em aula estão cada vez menos passivos perante 
a mensagem fechada à intervenção, pois aprenderam com o controle remoto da televisão, com o joystick do 
videogame e agora aprendem com o mouse do computador online. Chama atenção para a exigência de uma 
nova postura comunicacional na sala de aula, seja na educação básica e na universidade, seja na educação 
presencial e na educação a distância, capaz de educar em nosso tempo.

Edméa Santos (UERJ) 
A cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais nas esferas do cibe-
respaço e das cidades. Sua primeira fase foi marcada pela possibilidade de publicação e compartilhamento 
de conteúdos na rede mundial de computadores, internet. Segundo Santaella (2002), a segunda fase da ci-
bercultura vem se caracterizando pela emergência da web 2 com seus softwares sociais – em que destacamos 
a emergência da educação online, mediada pelos ambientes online de aprendizagem – , pela mobilidade e 
convergência de mídias dos computadores portáteis e da telefonia móvel. Neste contexto, nos interessa compre-
ender se houve mudanças e como estas mudanças vêm estruturando a prática docente na cibercultura seja na
modalidade presencial ou a distância.

Mesa Redonda 2 –Mídia e Educação: Práticas e perspectivas de políticas públicas.

Alexandra Bujokas de Siqueira (UFTM)
Embora não seja assunto propriamente novo, a educação para a mídia (ou media literacy, como tem sido 
internacionalmente chamada) é um campo de pesquisa e ação política que se revigorou com a popularização 
da internet. Mais especificamente, o surgimento da interface conhecida como Web 2.0 facilitou a produção e 
a divulgação de conteúdos, particularmente através das redes sociais. Neste cenário, a escola renova seu papel 
de instituição hegemônica de educação das novas gerações: enquanto as corporações de mídia se encarregam 
de educar o público para usar tecnologias e serviços digitais na perspectiva do consumo, cabe à escola ensinar 
o uso do ponto de vista da cidadania.
É verdade que cada mídia – do livro didático, passando pelo jornal até o Youtube e os jogos em rede – tem 
suas particularidades, mas pesquisas recentes na área tendem a considerar que as habilidades de leitura são 
praticamente as mesmas: mudam-se os códigos e suportes, mas as capacidades de desmontar e remontar o 
texto e localizá-lo no contexto social permanecem. E são essas capacidades que devem ser ensinadas na escola.
Por outro lado, não se deve esquecer que, tradicionalmente, a escola tem centrado atenção nos textos verbais 
e que, por isso, muitos professores tenham dificuldades para lidar com outros textos, principalmente aqueles 
que envolvem múltiplas linguagens.
Assim, para que professores e alunos adquiram conhecimento e saibam se apropriar criticamente das mensa-
gens midiáticas – seja o jornal impresso ou o anúncio publicitário do Orkut – é preciso que haja, no mínimo, 
materiais pedagógicos próprios, formação adequada e uma proposta curricular para a área de mídia-educa-
ção. Em suma, é preciso haver uma política específica para o setor, a exemplo do que já acontece no Canadá 
e na União Européia.
Aspectos relevantes de políticas internacionais e sugestão para uma iniciativa semelhante no Brasil serão 
discutidos na palestra.

Regina de Assis, EdD
Um campo relativamente novo se abre aos sistemas educacionais brasileiros, quando se propõe o enlace entre 
as práticas pedagógicas e as linguagens das mídias audiovisuais, impressas e digitais.
Muito mais do que simples novidade, êste é um direito recente de Professores e Estudantes , que exige Políticas 
Públicas consistentes e duradouras.
Ao criar a MULTIRIO , Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro, antevíamos esta necessidade 
desde o início da década de 90 , do Século XX . Após 15 anos de existência e serviços prestados à mega rede 
de Escolas Municipais da Prefeitura do Rio, a MULTIRIO inaugurou uma Política Pública inovadora e original 
no Brasil.
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Nesta Mesa Redonda apresentaremos os alcances e limites desta Política Pública para Educação e Mídia.
Mesa Redonda 3 – Livro-reportagem, jornalismo literário e jornal científico

Edvaldo Pereira Lima 
Modalidade de prática da narrativa da vida real que se destaca pela qualidade estética e de conteúdo, o Jorna-
lismo Literário (também denominado Literatura da Realidade) ocupa posição de prestígio no mundo contem-
porâneo como soberbo instrumento de conhecimento da realidade.  Por apresentar essas qualidades, transporta 
também um importante papel educacional e é um canal privilegiado de estímulo à leitura.  Praticado tanto na 
mídia periódica impressa quanto em veículos eletrônicos e no livro-reportagem, tende a alcançar excelência 
narrativa nesse último formato. 
No Brasil atual, tanto o Jornalismo Literário quanto o livro-reportagem conquistam gradativo espaço de 
presença no cenário cultural.  Exemplos da mídia impressa e de livros-reportagem, de autores nacionais e 
internacionais,  exemplificam o nível de qualidade alcançado no país. Na medida em que a educação dispara 
melhor o processo de aprendizagem quando combina bem conteúdo sólido e qualidade lúdica, assim como 
quando acrescenta leituras da realidade contemporânea, ambos são instrumentos de enorme potencial para 
uso didático.  Trechos selecionados atestam esse poder.
Os educadores encontram no mercado uma variedade cada vez mais ampla de bons produtos culturais dessa 
natureza, facilitando sua inserção no contexto educacional com benefícios relevantes para todos. 
O que pode a literatura na comunicação da ciência?

Susana Oliveira Dias (LABJOR/Unicamp) 
Resumo: Encontrar-se entre jornalismo, ciência e literatura. Tornar a escrita, o dizer, o escrever atos que devém 
políticos. Dar ênfaseà linguagem como matéria viva do jornalismo científico. Propostas que este texto, que esta 
palestra, pretendem movimentar com o desejo de problematizar os modos como a literatura aparece, cada vez 
mais, nas apostas do jornalismo científico: a literatura como meio de tornar as
ciências mais agradáveis aos leitores. Propomo-nos a pensar para além da crítica recorrente à lógica do 
entretenimento, para abrir fissuras no pensamento e gerar possibilidades de um diferir da literatura na co-
municação da ciência.

Mesa Redonda 1 – Educ. na cultura da mídia e consumo

Rosa Maria Hessel Silveira (Universidade Luterana do Brasil) 
Para abordar as articulações entre a educação e a contemporaneidade, em especial nas suas dimensões com 
a cultura da mídia e do consumo, a palestra desenvolverá inicialmente reflexões sobre algumas repercussões 
das novas mídias na cultura escrita, cultura de que tradicionalmente a escola tem se ocupado, procurando 
mapear “novidades”, permanências, impasses e dilemas dessa instituição. Em relação ao consumo, principal-
mente considerando a sua conexão com o neoliberalismo, serão mapeadas e discutidas algumas formas como 
a própria educação tem se transformado em uma mercadoria consumível, assim como alunos e professores 
vêm se metamorfoseando em peças dos mecanismos de mercado (como consumidores e como “produtos con-
sumíveis”, p.ex.). 
A educação nas revistas: entrelaçamento entre mídia, consumo e o dispositivo neoliberal

Vera Regina Serezer Gerzson (FABICO)/UFRGS)
O artigo problematiza o entrelaçamento entre mídia, consumo e o dispositivo neoliberal nos textos das revistas. 
Supõe-se que estas mídias, quando pautam a educação, não apenas publicam informações, anúncios e opini-
ões. As matérias que problematizam a educação estão compondo textos culturais, produzindo formas de fazer, 
de aprender, de ensinar e, sobretudo, de ser e de compreender o mundo. Nos textos publicados são acionados 
discursos que atuam como dispositivos produtivos da articulação neoliberal, pois ao mesmo tempo em que 
ela é produzida, também cria práticas e subjetividades férteis para a sua execução e para o incremento do 
consumo de serviços, produtos e ações encaminhadas ao âmbito da educação. A racionalidade e as práticas 
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neoliberais constituintes do projeto político predominante na sociedade contemporânea estão presentes nas 
revistas, produzindo discursos conectados com essa perspectiva. O poder e as relações de poder neoliberais 
apresentam-se nos textos como práticas capilares, insidiosas, incorporadas nos discursos publicados sem 
conotação repressora e autoritária, mas como verdades que circulam nos espaço público, interagindo produ-
tivamente com os leitores da revista.

Mesa Redonda 2 – Comunicação e cidadania

Inês Silva Vitorino Sampaio (UFC) 
A palestra terá como esteio a reflexão sobre a centralidade dos processos comunicativos midiáticos nas so-
ciedades e cultura contemporâneas e suas implicações no lugar da tradição e nos processos de socialização 
de crianças e adolescentes. Neste contexto, abordaremos alguns desafios postos à formação do professor, em 
particular no campo das Tecnologias da Informação e da Comunicação e suas múltiplas linguagens e a questão 
específica do professor e a leitura do jornal.
Escola, mídia e cidadania: da leitura crítica à educomunicação 
Ismar de Oliveira Soares (USP) 
A palestra percorrerá o caminho construído, em nível internacional, ao longo das últimas décadas, pelos 
profissionais da comunicação e da educação, no desenvolvimento de ações que confrontam o sistema educa-
tivo com o sistema de comunicação, a partir das perspectivas das diferentes correntes voltadas aos estudos 
da recepção (educación en medios, media education, media literacy), até chegar à proposta interdisciplinar e 
inter-discursiva identificada como educomunicação, que se caracteriza pela  busca de um compromisso social 
dos agentes culturais em torno da construção de ecossistemas comunicativos que articulem comunicadores, 
educadores e os beneficiados por suas práticas (receptores da mídia e estudantes) na prática pró-ativa da 
cidadania, através do acesso aos recursos da informação. 
 

Mesa Redonda 3 – Diálogo entre a literatura e a mídia
Literatura e mídia: uma experiência pessoal

Eustáquio Teixeira Gomes
O autor abordará as aproximações entre jornalismo e criação literária, mostrando, a partir de sua experiência 
pessoal e da de outros escritores, o modo como as duas linguagens se interpenetram e constroem um gênero 
que tem forma e conteúdo próprios.
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1. Jornal na escola
Breve histórico do uso do jornal na escola; Possibilidades de uso do jornal; Desvendando o jornal; Jargões 
Jornalísticos; Gêneros textuais; Discussão sobre o formato, proposta, viabilidade e produção do jornal; 
Pauta, lide; Formação de equipes para produção do jornal.

2. Leitura de diferentes mídias e uso de celular na sala de aula 
A temática da oficina contemplará a identificação e pesquisa da história da escrita, sua evolução, a leitura de 
diferentes mídias e os novos espaços de comunicação. A proposta terá como objetivo a acessibilidade ao uso do 
celular em sala de aula, como forma de ampliar o universo cultural e permitir um novo olhar para esse suporte 
de comunicação, proporcionando mudanças atitudinais nos alunos. Estabelecerá também as relações entre 
cultura do passado e do presente, a fim de compreender os vários suportes textuais ao longo da história, até o 
acesso às atuais fontes de informação no cotidiano escolar. Serão abordados resultados do trabalho que vem 
sendo desenvolvido em diferentes contextos educativos em duas escolas, uma da rede pública e uma da rede 
particular de ensino de Campinas. Compartilhar o conhecimento e as possibilidades de utilização de diferentes 
mídias usadas pelos alunos torna possível um novo olhar para os espaços de educação.

3. “BLOG na educação: uma eficiente ferramenta para professores e alunos”
A temática da oficina contemplará o uso do BLOG como ferramenta educacional complementar aos compo-
nentes curriculares a fim de estimular o interesse dos alunos, sua participação crítica e incentivar a criação 
com responsabilidade. Trata-se, portanto, da apresentação de uma proposta pedagógica na qual professores 
e alunos atuam como parceiros com o objetivo de adquirir um conhecimento de forma colaborativa, orga-
nizada, que exige poucos conhecimentos técnicos e ainda permite a divulgação não apenas do resultado 
obtido, mas de todo o processo muito além dos muros da escola. Serão abordadas as várias possibilidades 
para o uso de blogs na educação e os diferentes papéis que podem ser assumidos pelos envolvidos - apren-
diz, professor, pesquisador, facilitador – dependendo do encaminhamento da atividade e das necessidades. 
Dessa forma, proporcionar uma nova concepção do tempo pedagógico, que não mais será restrito ao am-
biente físico da escola, promovendo uma forma mais interessante, divertida e estimulante de aprender, que 
aproxima professores e alunos, é uma das grandes vantagens que o uso de blogs pode propiciar à educação.

4. “Edição digital não linear na produção de audiovisual 
Que tecnologias tornaram tão acessíveis o consumo e a produção de audiovisual? Que ferramentas estão 
disponíveis para a construção de produtos culturais em áudio e vídeo para circulação na escola? Que usos o 
educador pode fazer de repositórios audiovisuais tão abrangentes, como o Youtube, em sua prática pedagógi-
ca? Essa oficina irá discutir algumas inovações que têm proporcionado práticas contemporâneas de diálogo 
digital por meio de sons e imagens. Essas inovações não ocorreram somente no aspecto material ou físico dos 
equipamentos (miniaturização, aumento de capacidade, barateamento...), mas também no campo da tecno-
logia de compressão e arquivamento dos dados, o que tem permitido a veiculação e manipulação de sons e 
imagens nos mais diversos dispositivos. Um dos elementos centrais de autoria nessa área é o editor não-linear 
de vídeo, programa que, numa vertente bastante simplificada, já vem incluído de fábrica em computadores 
com Windows (como o Moviemaker), mas que também se apresenta como software livre em sistemas como o 
Linux, ou ainda como programa pago, de alto custo. Iremos conceituar e historicizar a edição não-linear de 
videos e atuar em alguns editores para a manipulação de sons e imagens capturados do repositório Youtube, 
propondo um exercício de produção de vídeos educativos. 

5. Estudo de leitura de textos na mídia 
Desde a década de 1980, tem-se destacado a importância da leitura de textos da mídia na escola visando à 
formação de leitores capazes compreender as informações e opiniões de textos, principalmente da impren-
sa escrita, e de relacioná-los aos conhecimentos construídos nas diversas áreas da educação formal e ao 
contexto atual Ainda que de modo paulatino, os textos da mídia vêm sendo introduzidos nas escolas, mas 

RESUMO DAS OFICINAS
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estão muito mais presentes nas avaliações oficiais de avaliação, como ENEM, SARESP, SAEB e outros. Por 
meio da análise de vários exemplos, pretende-se discutir a seleção, a apresentação e a abordagem  a que 
esses textos são submetidos nestas provas e que influências isso pode exercer sobre a qualidade do ensino 
de leitura no ensino básico.

6. Vídeo na escola
A Oficina “Vídeo na Escola” apresenta possibilidades pedagógicas, expressivas e investigativas do audiovisual 
na sala de aula. Para isso será feito um paralelo entre a importância da escola desenvolver processos de leitura 
crítica da mídia (ler imagens) e os dispositivos culturais e tecnológicos que permeiam o universo das crianças, 
adolescentes e jovens (acessar e produzir imagens). Ao longo dos trabalhos serão apresentadas referências e 
métodos para a produção audiovisual que utiliza câmeras fotográficas e aparelhos de celular como suporte, o 
que chamamos de microdispositivos audiovisuais.

7. Rádio na escola
A oficina “Video documentário” tem como proposta oferecer subsídios para utilização deste gênero, como 
instrumento didático, que pode complementar a discussão sobre diversos temas abordados em sala de aula. A 
oficina deverá também discorrer sobre a história, conceito e as interfaces do documentário com o cinema e o 
jornalismo, bem como apontar possibilidades de produção de curtas-metragens pelos próprios alunos e profes-
sores. Ela se constituirá de uma parte introdutória teórica e da exibição e análise de trechos de documentários 
e instruções sobre a prática no ambiente escolar. O documentário, por ser também considerado um filme de 
realidade, procura dar um tratamento mais reflexivo a assuntos que normalmente não são tratados pela mídia, 
ou quando o fazem, de forma superficial. A abordagem de temas polêmicos, a reconstrução da memória, a 
valorização de características de um grupo social, sem a pretensão de rotular, julgar ou apresentar uma única 
expressão da verdade, fazem com que este tipo de produção exerça um papel importante na formação do senso 
crítico e de valores que podem contribuir na construção da cidadania.

8. Vídeo-documentário
A oficina “Video documentário” tem como proposta oferecer subsídios para utilização deste gênero, como 
instrumento didático, que pode complementar a discussão sobre diversos temas abordados em sala de aula. 
A oficina deverá também discorrer sobre a história, conceito e as interfaces do documentário com o cinema 
e o jornalismo, bem como apontar possibilidades de produção de curtas-metragens pelos próprios alunos 
e professores. Ela se constituirá de uma parte introdutória teórica e da exibição e análise de trechos de 
documentários e instruções sobre a prática no ambiente escolar. O documentário, por ser também consi-
derado um filme de realidade, procura dar um tratamento mais reflexivo a assuntos que normalmente não 
são tratados pela mídia, ou quando o fazem, de forma superficial. A abordagem de temas polêmicos, a 
reconstrução da memória, a valorização de características de um grupo social, sem a pretensão de rotular, 
julgar ou apresentar uma única expressão da verdade, fazem com que este tipo de produção exerça um papel 
importante na formação do senso crítico e de valores que podem contribuir na construção da cidadania.

9. História em quadrinho
Surgidas nos jornais, ainda na forma de tiras, as histórias em quadrinhos fazem parte deu ma forma de co-
municação mais ampla, chamada de humor gráfico - que inclui ainda cartuns, charges e caricaturas - e pode 
se tornar uma forma divertida e estimulante de aprender e ensinar. A oficina mostra um pouco da história 
e evolução desse meio de comunicação até os dias de hoje, sua efetividade para transmitir mensagens e ser 
utilizado como ferramenta para-didática, bem como ensina aos professores interessados os conhecimentos 
básicos para produzir HQs.

10. Mitos na sociedade contemporânea
Situar os principais fundamentos da mitologia grega, analisando a influência dos mitos na formação da 
cultura ocidental, bem como os reflexos de seus deuses e heróis na pintura, na escultura, na literatura e no 
cinema, como forma de melhor entender as referências mitológicas presentes, ainda hoje, em campos tão 
diversos como a publicidade, a astronomia e algumas expressões de uso corrente.
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DIA: 14 de Julho de 2010
HORÁRIO: 14h30 às 15h30

LOCAL: Prédio Principal – Faculdade de Educação

Sala LL01 - Coordenação: Monitor

O JORNAL NA SALA DE AULA: FERRAMENTA COLABORATIVA NA FORMAÇÃO CRÍTICA DOS 
PROFESSORES, ESTUDANTES E COMUNIDADE.
Fátima Ferreira Rodrigues Frota - Programa Jornal e Educação “O PROGRESSO - Ensinando a 
ler o Mundo”
Co autores: Domingo Rosa Veja - Escola Estadual Antonio Vicente Azambuja, Luziene Ramos Do 
Nascimento - Escola Estadual Antonio Vicente Azambuja
O Jornal O PROGRESSO de Dourados, Mato Grosso do Sul desenvolve o Programa Jornal e 
Educação desde 1998. Tem como meta colaborar na formação leitora dos educadores, estudan-
tes e comunidade. No ano de 2008 a Escola Estadual Antonio Vicente Azambuja iniciou este 
programa, envolvendo os educadores e os estudantes da Educação Básica e Educação de Jovens 
e Adultos provenientes de fazendas, assentamentos e do Distrito. A escola passou a ter o jornal 
como fonte de informação, atualização de conteúdos e formação crítica do contexto social. Para 
o escritor Ezequiel Theodoro da Silva o ato de ler é como (1978; p.21) “um ato de afirmação - e 
defesa - da liberdade individual e de participação na sociedade”. Segundo ele, “a leitura, hoje, 
é mais indispensável do que nunca, exatamente por ser um instrumento de defesa diante de 
uma massificação generalizada que elimina a reflexão e a crítica, sem as quais não é possível 
que o indivíduo exerça sua liberdade e compreenda a realidade que o cerca”. Para desenvolver 
o apreço pela leitura, desenvolvendo habilidades de compreensão das diversidades textuais, os 
educadores começaram a utilizar vários gêneros. Consta nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, PCNs, que essa “diversidade de gêneros é muito importante para a formação de um bom 
leitor”. (2006;p.118). Cada professor inseriu em sua disciplina a leitura diária do jornal e o 
trabalho com os textos jornalísticos por meio de projetos-micros abordando os conteúdos de for-
ma interdisciplinar e crítica. Em contato com a realidade do Distrito, os estudantes começaram 
a analisar o contexto social vivido pela comunidade e transformaram em matérias jornalísticas 
através do projeto “Repórter por um dia”. Esta ação dos estudantes escreverem o texto, a par-
tir do trabalho dos professores, trouxe a eles uma nova concepção de cidadania, passando a 
escrever sobre a comunidade em que vivem. As matérias foram publicadas no O PROGRESSO 
e no informativo distribuído para a comunidade. O resultado do Programa foi constatado na 
melhoria do interesse pela leitura e na expressão oral e escrita dos estudantes. A escola foi 
contemplada com o selo “ESCOLA SOLIDÁRIA” em 2009.

PROJETO JORNAL E FORMAÇÃO CONTINUADA: EXPERIÊNCIA DE UM MUNICÍPIO
Andréa Rodrigues Dalcin - FE/UNICAMP
Este trabalho discorrerá sobre o processo de formação continuada desenvolvido no Município 
de Cajamar/SP, a partir das orientações didáticas presentes no Projeto Jornal que compõe o 
“Projeto Estudar pra Valer!: leitura e produção de textos nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal”, elaborado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(CENPEC). A ideia que perpassa o projeto é a de que toda criança é capaz de aprender. Assim, 
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esta proposta visa à formação docente com foco no ensino da leitura e produção textual, a 
partir de situações contextualizadas, tais como: escrita de carta à coluna do leitor, produção de 
comentário e notícia, leitura de jornais impressos e publicados na internet. Assim, quais são 
os conhecimentos necessários para desenvolver este trabalho? Quais são os papéis formativos 
que os diferentes atores da escola precisam desenvolver? Diante dessas interrogações, esta 
comunicação pretende apresentar as possíveis contribuições voltadas à formação do professor 
e da equipe que acompanha o trabalho, através da análise do material proposto pelo Projeto 
Jornal. Neste contexto, estudar a concepção de linguagem e avaliação cabe a quem? Já a ges-
tão dos tempos e espaços de aprendizagem, acompanhamentos do ensino dos professores e da 
aprendizagem dos alunos de forma articulada ao Projeto Político Pedagógico da escola é função 
de quem? Enfim, como articular os diferentes olhares? Para tanto, buscar-se-á como aparato 
teórico as contribuições de Bakhtin (2004), considerando que há dialogismo e intertextualidade 
da prática da própria leitura; de Vygotsky (1998) que nos alerta que o aprendizado escolar 
produz algo novo no desenvolvimento da criança, de Roger Chartier (2001) que traz os conceitos 
de representação, prática, apropriação como tensão operatória entre leitor e texto.
PALAVRAS-CHAVE: professor, jornal, formação continuada.

PROJETO JORNAL NA ESCOLA- INSTRUMENTO PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA E CIDADÃ
Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida - Colégio Sidarta
A produção de um jornal escolar é importante recurso para mobilizar uma série de ações vi-
sando a promoção, no aluno, da consciência crítica dos usos da linguagem e da sua formação 
enquanto ser participativo e agente em questões que lhe dizem respeito dentro e fora da escola. 
Ao promover a função social da escrita, a produção do jornal escolar contribui com os processos 
de ensino-aprendizagem que a escola conduz, sobretudo com o letramento, na leitura e produ-
ção de variados gêneros textuais.
A presente comunicação é um relato de experiência que apresentará o Projeto Jornal na Escola, 
dirigido aos alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental do Colégio Sidarta, no município 
de Cotia, SP. O projeto proporciona aos alunos a participação ativa em todas as etapas da 
produção de um jornal. Vivendo um pouco a rotina de repórteres, os alunos saem em busca de 
notícias no colégio e fora dele, escrevem e revisam os textos, participam da edição e da distri-
buição do jornal. Além do jornal, ao final do projeto, produzem um mini-glossário de termos 
jornalísticos e, durante o semestre, participam de estudos de meio a redações de jornais e seus 
respectivos parques gráficos.
O Projeto Jornal na Escola tem como objetivo a publicação de um número semestral do jornal 
do Colégio Sidarta, seguindo a estrutura artesanal e reduzida de um tablóide. O jornal apresenta 
o cotidiano da escola, as ações e eventos realizados durante o semestre, além de noticiar fatos 
da cidade, do país e do mundo. 
O objetivo principal desta comunicação é apresentar como a escola pode resgatar a função 
social do jornal escolar, relatando a experiência da produção da 3ª edição do jornal, dedicada à 
cidade de São Luiz do Paraitinga, castigada pelas chuvas no início de 2010.

Sala LL02 - Coordenação: Monitor

CTI JORNAL - LEITURA E ANÁLISES NA SALA DE AULA
Robson Bastos Da Silva - UNITAU e UNISANTA
Co autores: Viviane Fushimi (UNITAU) - Aline Lima (UNITAU) 
Esta pesquisa é uma análise do jornalismo empresarial praticado nos anos 30 e 40 pela in-
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dústria Companhia Taubaté Industrial (C.T.I), uma das maiores empresas têxteis da América 
Latina. O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão sobre o papel desempenhado pelo 
jornalismo institucional - C.T.I. Jornal - como modelo de comunicação entre o empresariado e 
os empregados na primeira metade do século XX. O Jornal (1937-46) é utilizado na disciplina 
História do Jornalismo na Universidade de Taubaté, onde os alunos do primeiro ano do curso 
de Jornalismo aprendem a identificar o papel do jornal impresso como documento de registro 
de uma época, e sobre o poder que ele pode exercer perante a comunidade. O Trabalho analisa 
os primeiros números do C.T.I. Jornal que compreendem o período de abril de 1937 a abril de 
1938. 
O Jornal procurava “educar” o operariado, procurando convencê-lo, através de argumentos 
racionais ou emocionais sobre a melhor forma de se tornar um “bom” empregado, cidadão e 
membro da família cetiense. As matérias que tratavam na grande maioria dos casos de temas li-
gados à fábrica. Os assuntos abordados envolviam o dia-a-dia dos operários e das suas famílias. 
Ao falar a construção do futuro conjunto residencial os redatores enfatizavam a importância 
dos operários se tornarem proprietários e de economizarem para consegui-las.Inesgotável fonte 
de estudos, o C.T.I. Jornal serve hoje como fonte para compreender a cultura empresarial e a 
ideologia que era transmitida aos operários e leitores.
Na disciplina história do Jornalismo, procura-se discutir criticamente a importância de um 
veículo empresarial dentro do processo histórico e qual o seu papel como mediador entre a ide-
ologia dominante e os dominados, além de analisar a importância do profissional de jornalismo 
perante a sociedade.

THEOBALDO MIRANDA SANTOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A ANÁLISE DE UM MANU-
AL DE ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Rodrigo Augusto de Souza – UEM
Neste trabalho analisamos as representações sobre a docência presentes em um manual de 
história da educação destinado à formação de professores. Optamos pela obra “Noções de 
História da Educação”, de Theobaldo Miranda Santos (1904-1971), de grande importância na 
educação brasileira, especialmente nas décadas de 50, 60 e 70. Nosso estudo se orienta pela 
abordagem de análise dos manuais de ensino, em particular, de história da educação. O intento 
não é realizar um trabalho descritivo e analítico dos conteúdos presentes no manual de ensino. 
Pretendemos realizar um “recorte” teórico, analisando as concepções e representações sobre 
a docência, especialmente no período de vigência da pedagogia da Escola Nova na educação 
brasileira. Entendemos o manual didático, nos cursos de formação de professores, como produ-
ção característica de um momento histórico determinado. Desse modo, a análise da categoria 
professor na Escola Nova nos permitirá entender a configuração da educação e da formação 
docente em um dado período histórico. A ideia principal é “desmistificar” o manual de ensino, 
mostrar suas determinações históricas, suas opções ideológicas e, ao mesmo tempo, perceber 
como a sua análise nos permite a compreensão da educação e da formação docente em um 
dado período histórico. Para Morgado (2004), os manuais de ensino por muito tempo foram 
inquestionáveis e detentores de uma suposta verdade infalível. Não podemos negar que eles 
prestaram uma valiosa contribuição ao conhecimento. Com suas pretensões universais, muitos 
deles são excelentes sistematizações das ciências e dos saberes produzidos pelo homem ao longo 
da história. No entanto, é preciso problematizá-los, investigar os seus limites e identificar suas 
incoerências internas. Nenhum manual didático é “neutro”, isento de qualquer ideologia ou 
intencionalidade. Essa parece ser uma dimensão ainda pouco estudada no campo da análise de 
manuais didáticos e de formação de professores. A investigação que apresentamos tem como 
foco a formação docente para a área de história da educação. A obra “Noções de História da 
Educação”, de Theobaldo Miranda Santos, integra um projeto intelectual de grandes proporções. 
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Como parte da coleção “Curso de Psicologia e Pedagogia”, da Companhia Editora Nacional. O 
manual didático que estudamos se articula com a atuação intelectual de Theobaldo Miranda 
Santos que buscamos problematizar.

IMPRENSA CUIABANA E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE UMA HISTÓRIA DA 
MEMÓRIA ESCOLAR
Lázara Nanci de Barros Amâncio - Universidade Federal de Mato Grosso
Co autores: Marijane Silveira da Silva
Atendendo interesses de diferentes classes o jornal esteve e está cotidianamente abordando 
questões sociais de toda sorte. Afinal, a imprensa escrita sobrevive de noticiais e temas; estes, 
quanto mais polêmicos, mais promissores e, por isso, mais rentáveis, tanto econômica como 
socialmente. Instrumento eficiente de disseminação de informações e conhecimentos e, por esta 
razão, mobilizador, constituidor e catalizador de opiniões, historicamente, esse veículo de comu-
nicação tem contribuído, em nosso país, também para a constituição de concepções e registro 
da história da escola brasileira. Nesta comunicação, apresentamos um pequeno recorte de uma 
pesquisa histórica mais ampla sobre a memória da cultura escolar mato-grossense, realizada no 
âmbito do Grupo de Pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar - ALFALE, mediante a análise 
de artigos publicados em jornais de Mato Grosso, na segunda década do século XX. A análise de 
exemplares de jornais cuiabanos, especialmente A Cruz, A Reacção e O Debate permitiu com-
preender alguns aspectos da emblemática implantação da escola graduada na terra de Rondon. 
Sujeitos vinculados a distintas correntes filosófico- ideológicas manifestaram-se defendendo 
ou resistindo à implantação de uma escola moderna nos moldes republicanos, levada a efeito 
a partir da reforma da instrução pública de 1910, revelando-se eficientes no discurso escrito, 
contribuindo assim, para a constituição de representações sobre a escola da época. Valores e 
conteúdos curriculares, além de uma cultura material escolar relacionada ao ensino foram evi-
denciados naquele período, por serem temas contemplados na imprensa escrita, aqui entendida 
como importante fonte documental de tematização e concretização de uma nova cultura escolar 
desejada por reformadores do ensino mato-grossense. 

Sala LL08 - Coordenação: Monitor
REDESENHO DE JORNAIS: MUDAR PARA SOBREVIVER
Amarildo B. Carnicel - PUC-Campinas/CMU-Unicamp
Renovação. Essa é a palavra de ordem que impera nas redações de jornais impressos brasi-
leiros. Grandes jornais do país como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo anunciam, de 
forma cada vez mais frequente, um novo projeto gráfico e editorial. São reformas gráficas - ou 
redesenhos, como preferem os editores de arte ou designers de notícias - acompanhadas de mu-
danças editoriais que revelam cada vez mais a importante relação entre conteúdo e forma. Por 
traz desse trabalho de renovação há uma preocupação que aflige jornais em todo o mundo por 
conta do avanço da internet: a possibilidade de extinção da mídia impressa. Há os que afirmam 
que a morte do jornal impresso é questão de tempo, ou seja, para os pessimistas, quem quiser 
se informar durante as Olimpíadas de 2020 não terá a facilidade e a portabilidade do jornal 
impresso. Do outro lado está a corrente daqueles que afirmam que o jornal impresso não só tem 
vida longa, como arriscam afirmar que esse suporte de informação jamais deixará de existir. A 
análise ora proposta tem como objeto de estudo o segundo grupo, aquele que aposta na mídia 
impressa e não poupa esforços no sentido de se reinventar, contratando profissionais renomados 
e investindo em tecnologia de ponta.
Dois dos principais jornais do país acabam de anunciar novos projetos gráficos e editoriais. 
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Folha e Estadão, preocupados com a estagnação ou queda da circulação diária e com o cresci-
mento acentuado de leitores que optam pela informação jornalística via suporte digital - leia-se 
internet - esmeram-se no trabalho de renovação visual e editorial. Acompanhadas de grandes 
campanhas publicitárias, essas mudanças anunciam a chegada de um ‘novo’ jornal, ‘mais 
moderno, legível e organizado’ sem perder de vista sua identidade visual e editorial. Nesse re-
desenho, os veículos tornam-se ainda mais coloridos, repletos de fotos, infográficos e de textos 
mais concisos num suporte ainda mais arejado. O objetivo é claro: tornar a leitura mais rápida 
e confortável. Nessa ‘briga’ com a internet, a mídia impressa pode estar cometendo enorme 
equívoco, dando um tiro no próprio pé.

CAPAS DE JORNAL VÃO À ESCOLA: INTERTEXTUALIDADE, LITERATURA E CRIATIVIDADE
Fabiano Ormaneze - PUC-Campinas e Projeto Correio Escola 
Este artigo tem como objetivo discutir como capas de jornais, que ousaram na mudança de 
padrões gráficos e editoriais cristalizados no jornalismo impresso, podem servir como embrião 
para a discussão sobre criatividade e intertextualidade. Para isso, serão analisadas duas capas, 
uma delas publicadas pelo Jornal da Tarde e outra pelo Correio Braziliense. Ambas têm em 
comum o fato de abordarem temas de relevância e apelos nacionais, além de partirem de textos 
ou movimentos literários em sua concepção. A capa do Jornal da Tarde, ao abordar a queda 
do avião da Air France, em 1° de junho de 2009, é útil na discussão sobre o papel da imagem 
e, para isso, utiliza-se de elementos que, na literatura, marcaram o movimento do Concretis-
mo. Já o Correio Braziliense, em 29 de agosto de 2007, possibilita uma abordagem de temas 
como intertextualidade, conotação, denotação e polissemia, ao promover uma paródia do poema 
“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade. 

CIBERESPAÇO: A LEITURA DE BLOGS E PERIÓDICOS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA.
Josiane Cristina Barbosa de Souza - Educadora de Língua Portuguesa, redes estadual e particular
Pensar a posição sujeito em interface ao ciberespaço e sua constituição autoral, especificamente 
no blog e flicker do artista plástico Walter Nomura e o periódico Folha on line, nos traz a partir 
dos pressupostos da Análise do Discurso de filiação francesa, inquietações no que diz respeito 
as formações discursivas apresentadas. Isso posto, por questionarmos como se constitui o leitor 
de flicker de um artista plástico, que teve a sua primeira aparição na arte urbana denominada 
Grafitti. Em contraponto, como seria constituído o leitor do periódico on line e como essa prá-
tica relaciona-se ao ensino de Língua Portuguesa.
Tudo isso nos instiga refletir a posição sujeito a partir da perspectiva de alguém que é atraves-
sado por sua história, logo seus efeitos. Tal posição no escopo do ciberespaço enquanto lugar de 
embate artístico, tecnológico e informativo.
Tal aspecto, sob a ótica da AD pode ser encarado como um rico lugar discursivo à pratica do-
cente, por sinalizar ao leitor (sujeito) as formações discursivas presentes nos textos lidos; assim 
a concepção do sujeito autor do flicker e blog de Nomura, como uma posição política de quem 
o faz e a quem o lê, pois torna se mais restritivo que o jornal que em seu caráter informativo 
é legitimado em maior proporção pelo tempo e ser descendente da corrente impressa, antes já 
respeitada institucionalmente, tais movimentos por posicionarmos o político como um palco de 
opiniões e convencimento; o autoral, em uma escrita alcunhada pelo constitucional permeada 
pela legislação e seu pré construído Assim, o lugar e para quem se fala concomitante à credibi-
lidade auxiliam na formação verborrágica como reflexo do artista (autor) e a edição dos perió-
dicos de tal discurso. Por essa razão assumimos na presente proposta o traço da materialidade 
lingüística no jogo do político, autoral e pré construído em construção de efeitos de sentidos, 
com observação em uma prática que articula tal representação.
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DIA: 14 de Julho de 2010
HORÁRIO: 16h00 às 17h30

LOCAL: Prédio Principal – Faculdade de Educação

Sala LL01 - Coordenação: Monitor
POSSIBILIDADES E LIMITES DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Alessandra Corrêa Tomé Teixeira de Oliveira - Assessora pedagógica de EaD - CIAR/UFG
Vivemos um momento especial na história da Educação, num ínterim entre o giz e o computa-
dor. A era digital abre espaço para a escola romper fronteiras espaciais e temporais objetivando 
a democratização do ensino e atender às exigências de um modelo globalizado, conectado às 
inovações tecnológicas.
Santos (2003), afirma que essa transição gera expectativas, impõe posturas para se organizar e 
gerenciar uma escola, uma sala, pessoas. O desenvolvimento do professor requer investimentos 
contínuos na construção e reconstrução de seu saber pedagógico e tecnológico.
Nesta nova perspectiva de reconstrução nos deparamos com novas possibilidades de formação 
através de ambientes Virtuais de Aprendizagem que “...são sistemas computacionais disponíveis 
na Internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação.(Almeida, 2003)”.
Compreenderemos as possibilidades de interação síncrona e assíncrona deste espaço midiático, 
a hipertextualidade propagando atitudes de cooperação entre participantes, com fins de apren-
dizagem, a conectividade garantindo acesso rápido à informação e à comunicação interpessoal 
em qualquer tempo ou lugar e os limites de continuar garantindo o sentimento de presencialida-
de mesmo a distância. Para Kenski (2005), para que essas funcionalidades aconteçam é preciso 
que muito além das tecnologias disponíveis e do conteúdo a ser trabalhado em uma disciplina 
ou projeto educativo, que se instale uma nova pedagogia.
Os ambientes virtuais de aprendizagem nos permitem formas diferentes de organização dos 
processos ensino-aprendizagem, vale a pena inovar, testar, experimentar, não apenas com o 
propósito de adequar-nos a uma realidade moderna, mas principalmente para que possamos 
questionar e refletir sobre aquilo que bem conhecemos.

FORMAÇÃO DOCENTE: MÍDIA E A SEXUALIDADE NO ESPAÇO EDUCATIVO
Solange Mendonça da Silva (G-UEM)
A sexualidade sempre foi um dos pontos de muitas discussões dentro do espaço educativo desde 
que o Ministério da Educação e Cultura, em 1996, produziu os Parâmetros Curriculares Na-
cionais, incluiu a sexualidade em seu volume 10, intitulado Orientação Sexual. Porém, o que se 
percebe é que a escola ainda não trabalha efetivamente esse tema dentro do espaço educativo, 
gerando dificuldades entre alunos/as e professores/as, quando se trata desse assunto. A escola 
tem como função social propagar o conhecimento formal e cientifico estruturado ao longo da 
historia, mas mesmo com esse conhecimento ainda tem dificuldades para trabalhar as questões 
relacionadas ao tema sexualidade e suas manifestações sexuais (gestos e palavras). Um dos 
fatores que geram essa dificuldade está relacionado ao conhecimento que o corpo docente e 
os pais/mães detêm sobre o tema. Essas manifestações que aparecem nas escolas demonstram 
cada vez mais o interesse do/a aluno/a em discutir o tema. Ao contrário, temos uma instituição 
ainda muito fechada e despreparada para falar sobre o assunto, pois muitos/as docentes não 
têm embasamento teórico sobre as questões da sexualidade. Mas muitos/as ainda têm receio em 
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discutir o tema, pois alguns/mas desconhecem as leis de incentivos à Orientação Sexual Escolar. 
Diante dessas questões levantadas a pesquisa tem como objetivo apontar as dificuldades dos/
as professores/as e o interesse dos/as alunos/as para discutir a sexualidade na escola. Também 
oportunizar a todos os/as envolvidos/as na discussão sobre os benefícios que seriam trazidos 
ao se tratar o tema, como um fator de prevenção para a vida dos/as alunos/as. Assim, esse 
trabalho pretende discutir a formação do/a professor/a como uma pessoa autorizada para falar 
de sexualidade na escola. Além disso, analisaremos questionários, buscando entender como a 
mídia influencia na formação dos/as professores/as. 
PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Educação Sexual Escolar; Professores/as. 
Orientadora: Profª. Drª. Eliane Rose Maio Braga 

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E SEU REFLEXO NA 
COMPREENSÃO DO TEXTO.
Maria de Fátima de Oliveira Lima – UESPI
O propósito desta comunicação é apresentarmos os resultados de uma pesquisa de Mestrado 
do Programa : Ciências da Linguagem (Bolsa CNPq) vinculado às linhas de Pesquisa : Lingua-
gem, Educação e Organização Sócio-Cultural, da Universidade Católica de Pernambuco, sob a 
orientação do professor Dr. Junot Cornélio Matos. O presente trabalho investigou as estratégias 
de leitura, dos alunos dos Cursos de Letras e Pedagogia, da Universidade Federal do Piauí, no 
período de Maio a Junho de 2009 . Trata-se de um estudo descritivo com base nos fundamentos 
da Linguística Textual e na abordagem sociointeracionista. Para compreendermos o processo de 
leitura desses alunos e, no enfoque discursivo, principalmente, os depoimentos dos acadêmicos, 
sobre a leitura de um texto de opinião: Para Mônica, mulher de João, mãe de Lucas de Ruth de 
Aquino da revista “Época”, que serviu de modelo para avaliação dessa competência; bem como 
as produções textuais escritas, que compõem o corpus desse estudo. A análise feita de caráter 
qualitativo e quantitativo, permitiu-nos observar alguns fatores que se mostraram bastante 
significativos para evidenciarmos a relevância da aplicação de “estratégias conscientes” na 
compreensão de textos, ou seja, o que queremos ressaltar é o fato de que a atividade de leitura, 
assim desenvolvida pode resultar, no uso da capacidade metacognitiva como eficiente para o 
entendimento de textos. O referido estudo confirmou, através do modelo de leitura de Goodman 
(1976), o uso de “estratégias conscientes” para o cálculo do sentido e o uso de conhecimento 
prévio, na extração de inferências. Dessa forma, sugerimos que o ensino da estratégia metacog-
nitiva pode contribuir para a formação deste tipo de mentalidade- a estratégica. Os procedimen-
tos guiados, de acordo com as proposições de Bardin(2002), Bauer; Gaskel (2002), Ghiglione 
(1982); e nos estudos da oralidade para a transcrição do texto oral para o escrito. Organizados 
em Unidades textuais e de sentido. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura e compreensão de textos; Estratégias de leitura e Ensino de estra-
tégias.

MEMÓRIAS DISCURSIVAS NA CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS PROFESSORES LEITORES*
Marta Ribeiro da Silva – Universidade São Francisco
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar e compreender os discursos sobre leitura 
que atravessam a constituição de sujeitos professores leitores, buscando compreender como as 
construções discursivas constituem estes profissionais como sujeitos da educação, subjetivando 
seus posicionamentos pedagógicos.
Neste trabalho de pesquisa documentos escritos de professores leitores, nomeados de memoriais de 
formação, serão fontes de análise na busca em explorar as construções discursivas e as escolhas 
lexicais selecionados no momento do registro, fornecendo-nos subsídios para compreendermos o que 
Foucault (1995) indaga: “Como aparece um determinado enunciado e não outro em seu lugar?”.
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Para Fernandes (2005) o sujeito discursivo é sempre plural, atravessado por uma pluralidade 
de vozes e, por isso, inscreve-se em diferentes formações discursivas. Neste contexto o professor 
traz em seus discursos uma pluralidade de vozes, de já ditos que se materializam ou não em 
suas práticas de sala de aula e, seus discursos revelam sua maneira subjetiva de acreditar no 
seu fazer pedagógico e se posicionar contra ou a favor de determinadas metodologias de ensino, 
diante dessa situação cabe-nos questionar como é constituída a identidade desse profissional, 
quais as condições sócio-históricas que constituíram sua formação docente.
Essa pesquisa é uma análise discursiva sobre os memoriais de formação exigidos como trabalho 
de conclusão de Licenciatura em Pedagogia pela UNICAMP em 2005, foram selecionados me-
moriais, que contemplam a história de duas professoras que possuem uma trajetória em classes 
de alfabetização da rede municipal de Indaiatuba; duas estão na rede há quinze anos e lecionam 
nas séries iniciais do ensino fundamental, em classes de 1º e 2º ano.
Apresentamos como questões de pesquisa:
1.Quais os discursos sobre leitura que atravessam as memórias discursivas desse professor leitor?
2.De que forma essas memórias discursivas participam da constituição do sujeito professor leitor?
Orientadora: Jackeline Mendes Rodrigues

SALA LL02 – Coordenação: Monitor
LEITURA, CONHECIMENTO E FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Mayara Victor Gomes - Universidade de Sorocaba
Este trabalho é conseqüência das questões e reflexões levantadas pelo orientador Prof. Dr. Luiz 
Percival Leme Britto que, ao longo da sua carreira, foi incorporando e trazendo algumas críticas a 
respeito das discussões sobre Letramento, Leitura e Escrita para o âmbito universitário, perceben-
do que o debate limitava-se ao ambiente das séries iniciais e ao alfabetismo baixo, de modo que as 
poucas pesquisas e discussões existentes sobre Letramento no campo do Ensino Superior não são 
aprofundadas nem relacionadas a outros aspectos pertinentes, como o conhecimento e a formação. 
Contrariando a idéia geral de que o estudante não consegue estudar porque não sabe ler, Britto, em 
orientações, conversas e palestras, propõe que é a falta de acesso ao conhecimento e de vivência 
efetiva com ele que faz com que o aluno não “saiba ler”; com isso, a leitura deixa de ser causa do 
desconhecimento e passa a ser resultado. Ainda que seja uma relação interdependente, isto é, na 
medida de que, quanto mais se conhece, mais se tem capacidade de ler e, à medida que se tem 
mais capacidade de ler e mais leituras se fazem, mais se conhece, a origem do problema não es-
taria nas habilidades cognitivas ou sociais de ler e escrever, e sim, fundamentalmente, na postura 
epistemológica do estudante. O estudo analisa a formação universitária, bem como as formas de 
conhecimento que circulam no âmbito acadêmico, com o objetivo de identificar e compreender a 
postura epistemológica de estudantes assistidos por Instituição de Educação Superior periférica. 
Trata-se, em termos mais precisos, de perceber os modos como esses universitários compreendem 
e se relacionam com o conhecimento e os efeitos deste processo nas formas como estudam. Nos 
limites desta pesquisa, importou verificar como os alunos ProUni buscam ajustar-se às determi-
nações de ordem cultural e intelectual próprias da Educação Superior.

ACESSO À MÍDIA COM DEFICIÊNCIAS VISUAL E AUDITIVA: QUEM SE PREOCUPA COM “NÓS”?
Maria Terêsa Rocha Triñanes – PUCC
Co-autores: Nilva Rodrigues do Prado Simões - E.E. Profª. Almerinda Rodrigues
Agência de Fomento: CAPES 
Este trabalho tem como objetivo apontar as necessidades educativas especiais para o tra-
balho pedagógico inclusivo da equipe escolar, do ensino fundamental da Escola de Tempo 
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Integral (ETI) da rede pública estadual paulista, junto aos alunos com deficiência visual e 
com surdez matriculados. Censo Escolar 2006 (MEC/INEP): número de alunos matricula-
dos com deficiências no ensino fundamental aumenta anualmente exigindo uma ação edu-
cativa inclusiva que contemple o acesso educacional ao ensino regular, para esses alunos, 
utilizando-se ferramentas didáticas e mídias (Ex.: Jaws, Dos Vox, Sistema Braille, Libras, 
audiolivros, cinema falado, etc.) como meios para o trabalho pedagógico. Fundamentação 
teórica: baseada nos autores que defendem a inclusão como princípio de consciência po-
lítica e de ser Educador como: TRIÑANES (2009); CARVALHO (2007); CAIADO (2006); 
e outros. Metodologia: caráter qualitativo com estudo da legislação da Educação Básica e 
do Atendimento Educacional Especializado frente à prática docente pautada na pedagogia 
histórico-crítica, contextualizando com a educação inclusiva que atende às necessidades 
educacionais especiais (NEE) e específicas dos alunos com deficiência visual e com surdez 
na ETI inseridos. Refletimos sobre a educação inclusiva para todos e apontamos a neces-
sidade de capacitação dos professores do ensino regular para que suas ações pedagógicas 
inclusivas sejam emancipatórias para os alunos com NEE que pertencem à diversidade do 
ensino comum. Concluímos: necessidade de fomento à fusão da educação especial com a 
educação básica, concretizando um ensino de qualidade para todos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva; Mídia; Deficiência Visual; Deficiência Auditiva.

PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO DO OLHAR
Marcio Jesus Vieira Bernardo - Universidade Federal do Amazonas
Co-autores: Maria Sônia Souza de Oliviera; Valdejane Tavares Kawada - Universidade Federal 
do Amazonas.
Este trabalho resulta do Projeto de Extensão Cultura, Educação do Olhar e Múltiplas Lin-
guagens na Aprendizagem da Criança, abrigado no Programa de Extensão Integração de 
Linguagens e Tecnologias na Formação de Professores, vinculado a SESU/MEC e coordena-
do pelo CEFORT/UFAM - Centro de Formação, Desenvolvimento de Tecnologias e Prestação 
de Serviços para as Redes Públicas de Ensino. Os envolvidos são professores da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Amazonas, graduandos dos cursos de Pedagogia e 
Artes Plásticas e professores das escolas municipais de Manaus. O projeto enfatiza a rela-
ção do trabalho pedagógico com a cultura e as mídias audiovisuais em face da percepção 
e construção do conhecimento pela criança. O projeto se desenvolveu em três etapas: 1ª) 
Seminário de fundamentação sobre os conceitos de cultura, indústria cultural, linguagem 
e aprendizagem da criança; 2ª) Oficinas pedagógicas de experiências com a educação do 
olhar e as múltiplas linguagens. Na oficina intitulada Percepção e Educação do Olhar foram 
desenvolvidas orientação e exercício metodológico acerca dos elementos básicos do registro 
fotográfico (foco, enquadramento e iluminação) concebendo-o como ferramenta de constru-
ção de conhecimento, articulando a imagem fotográfica com o discurso verbal, compondo 
novas narrativas. 3ª) Atividades nas Escolas. Após as oficinas de Percepção e Fotografia, 
os estudantes foram orientados para a observação e o registro fotográfico da cultura visual 
na escola, orientando o foco, o olhar e a atenção para duas categorias de tratamento da 
visualidade, a saber: a imagem como fator de organização da comunicação disposta em 
formatos diversos como anúncios, cartazes, murais, orientações gerais; e a imagem como 
fator das mediações didáticas que se expressam na organização da sala de aula. Ressaltam-
se as diversas possibilidades abertas pelas experiências deste projeto de extensão, seja na 
indicação da imagem e da fotografia como ferramentas de construção do conhecimento, seja 
na imagem como objeto de pesquisa na iniciação científica e na inovação dos processos de 
formação de professores e crianças.
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A LITERATURA INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR.
Nailton Santos de Matos – UNINOVE
A literatura infantil tem sido tratada como gênero literário menor, destinada a doutrinação do 
leitor infantil e a reafirmação dos valores sociais vigentes, reduzindo, deste modo, o gênero a 
idéia de belos livros coloridos com finalidade única de promover uma aprendizagem puramente 
sistemática. Este trabalho propõe uma reflexão sobre a necessidade da inclusão da literatura in-
fantil nos cursos de pedagogia enquanto prática propiciadora de uma visão crítica da realidade 
e como elemento fundamental à construção da cidadania. O ensino de literatura na educação 
infantil esbarra na questão da formação professor como leitor e na concepção deste sobre o que 
é literatura. Os cursos de pedagogia têm, de modo geral, deixado de lado as discussões em torno 
do texto literário bem como de suas especificidades. O ensino de literatura na graduação não 
ocupa, na maioria das vezes, um lugar significativo no que se refere ao quadro das disciplinas 
que são oferecidas; estando, em alguns casos, ausentes do currículo, o que revela uma visão 
distorcida do seu lugar na formação pedagogo e do leitor infantil. Neste sentido, faz-se neces-
sário a aproximação entre Literatura e Pedagogia numa reflexão sobre a necessidade de unir a 
responsabilidade de domínio e de deciframento do código com a arte literária como condição 
para formação emancipação do sujeito no mundo.

SALA LL08 – Coordenação: Monitor
PEDAGOGIA DA IMAGEM: A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA O TRABALHO COM 
AS MÍDIAS EM SALA DE AULA
Juliana Maria de Siqueira - Museu da Imagem e do Som de Campinas
O trabalho apresentado é o resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida pela autora 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, na 
linha de pesquisa Educomunicação, defendido e aprovado em 2009 com o título: “Quem 
educará os educadores? A Educomunicação e a formação de docentes em serviço”. As 
possibilidades e os limites da formação continuada de educadores(as) para a incorpo-
ração crítica e dialógica dos meios de comunicação e suas linguagens, em sala de aula, 
são investigados a partir do estudo de caso do curso Pedagogia da Imagem, promovido 
pelo Museu da Imagem e do Som de Campinas, nos anos de 2006 e 2007. Observando a 
situação de formação como um fenômeno comunicativo, foi desenvolvido um estudo de 
recepção, com foco nas mediações culturais que nele atuam, no contexto em que ele se dá 
e nos sentidos construídos e legitimados pelas suas participantes. Situada no campo que 
atravessa as áreas da Comunicação e da Educação, denominado Educomunicação, a pes-
quisa assume o compromisso ético e político com a construção da autonomia dos sujeitos 
do processo educativo e se apoia nos conceitos de reflexividade e profissionalização e na 
abordagem social da formação de professoras. O edifício metódico foi construído a partir 
da Teoria da Estruturação de A. Giddens, gerando categorias de análise que articulam as 
dimensões subjetivas (significação da/na prática pedagógica), estruturais (contexto esco-
lar e suas determinações sociopolíticas e econômicas) e coletivas (identidade e consciên-
cia profissional). A coleta de dados associou procedimentos quantitativos (aplicados ao 
universo das participantes do grupo) e qualitativos (estudos em profundidade realizados 
junto a uma amostra de quatro escolas municipais). Os resultados apontam para a com-
plexidade dos fatores envolvidos na construção e avaliação de programas bem-sucedidos 
de formação docente, bem como para a relevância do desenvolvimento de propostas edu-
comunicativas no ambiente escolar.
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O DISCURSO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PROFESSOR E SEU TRABALHO.
Kátia Zanvettor Ferreira – USP
Neste artigo analisaremos centralmente três textos, uma propaganda e dois textos jornalísticos, 
que falam sobre o professor e seu papel na sociedade. Baseando nossa análise no movimento 
discursivo procuramos identificar alguns efeitos de sentidos criados pelos meios de comunicação 
sobre o professor e seu trabalho que, em um processo interdiscursivo, ao mesmo tempo em que 
reforça sua importância social, banaliza seu caráter profissional identificando a carreira como 
uma escolha devocional. Este trabalho expõe parte da nossa pesquisa em andamento intitulada 
“Quando os professores são a pauta: os discursos nos meios de comunicação sobre o professor e 
seu trabalho”, na qual pretendemos identificar nos meios de comunicação padrões para se refe-
rir ao professor e ao seu trabalho e tentar compreender se tais padrões conformam e subjetivam 
o modo que os próprios professores compreendem sua profissão.

UM DEBATE NOS PCNEM SOBRE O TEMO TECNOLOGIA
Isabel Cristina dos Santos Rossini UNESP-Rio Claro
Co-autores: Murilo Chales Pereira Colégio III Milênio
O termo tecnologia está explícito nas três áreas do conhecimento dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), diante dessa repetição se faz necessário uma compreen-
são mais ampla do significado desse termo nesses documentos. Por isso, esse trabalho procurou 
analisar como duas áreas dos Parâmetros - a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias e, de 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - concebem a tecnologia. Com esse intui-
to, a primeira parte deste trabalho foi destinada a investigar como essas áreas do conhecimento 
se relacionam, se estão próximas ou se distanciam e, dentro dessa perspectiva, foi encontrada 
uma controvérsia entre elas no que se refere aos sentidos do termo tecnologia, partindo do ponto 
de vista das Ciências Humanas. Segundo essa área, o conceito de tecnologia utilizado pela área 
de Ciência da Natureza está próximo de ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento do 
trabalho, enquanto nas Ciências Humanas a proposta é diferente, já que são sinalizadas uma 
maior abrangência e importância da tecnologia. É possível perceber uma tendência em diminuir 
a área das Ciências da Natureza para uma função de aplicação de técnicas sem a utilização de 
pensamentos. Entretanto, quando se lê os PCNEM de Ciências da Natureza, percebe-se que o 
apontado pela outra área não se confirma. 
Assim, na segunda parte desse trabalho houve uma discussão sobre a idéia de campo de pesqui-
sa pautada principalmente em Bourdieu, porque as áreas do conhecimento dos PCNEM formam 
campos distintos de estudo, com disciplinas dentro delas que também podem se apresentar 
como campos de pesquisa, para compreender a controvérsia apontada acima. E, em uma tercei-
ra parte, à luz das discussões sobre campo de pesquisa, são apresentadas algumas relações de 
poder, no interior do texto dos Parâmetros sobre o termo tecnologia, já que essa disputa de área 
também pode ser compreendida como um embate pelo poder. 

O PLÁGIO E A CULTURA DO COPY/PASTE: UM DESAFIO PARA O ENSINO BÁSICO
Rodrigo Bastos Cunha - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
A cópia do texto alheio sem qualquer referência à sua autoria ou ao meio em que foi publicado 
(livro, revista, jornal), juridicamente tratada como crime previsto em lei a partir do Iluminismo, 
sempre existiu, desde a Antiguidade (cf. Christofe, 1996) e se torna uma prática cada vez mais 
comum, nos dias de hoje, facilitada pela enorme quantidade de textos disponíveis na internet e 
pela impossibilidade de controle sobre a origem de tudo o que circula pela rede mundial de com-
putadores. Da segunda metade da década de 1990 para cá, período de crescimento exponencial 
do número de usuários e de informações que circulam pela internet, já se formou toda uma 
geração criada dentro da cultura do copy/paste (cópia/cola), acostumada a extrair não apenas 
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trechos, mas conteúdos inteiros de textos hospedados na rede para a realização de trabalhos 
escolares tanto no nível básico de ensino quanto no nível superior e até mesmo nas pós-gradu-
ações, sem crédito algum ao autor do texto copiado ou ao endereço virtual ou nome do veículo 
onde ele foi originalmente publicado. Essa facilidade da cópia e, consequentemente, da prática 
do plágio tem levado a reflexões no meio acadêmico, como a preocupação de Vasconcelos (2007) 
em relação às cópias feitas por pós-graduandos para publicações em inglês em periódicos in-
ternacionais ou a pesquisa de Silva (2008) com estudantes de licenciatura em letras - portanto, 
pelo menos potencialmente, futuros professores de língua portuguesa - sobre sua percepção em 
relação ao plágio. Neste trabalho, apresentarei dois casos recentes de plágio que me motivaram 
a também refletir sobre o assunto, um envolvendo tanto a escola básica quanto um curso de 
formação de professores, e outro envolvendo a apropriação de um texto jornalístico em espaço 
fora do meio acadêmico. Em seguida, defenderei a abordagem do tema em cursos de formação 
de professores e, fundamentalmente, nas salas de aula do ensino básico, apontando algumas das 
inúmeras possibilidades para essa abordagem. 

 

DIA: 14 de Julho de 2010
HORÁRIO: 14h30 às 15h30

LOCAL: Prédio Anexo I – Faculdade de Educação

Sala ED11 - Coordenação: Monitor
O ESTUDO DA ARGUMENTAÇÃO NA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA.
Cristiane Maria Megid - IEL/Unicamp
Este trabalho relata uma experiência em sala de aula com o estudo da argumentação a partir de 
um trecho do filme “Obrigado por fumar” (Thank You for Smoking, 2005), de Jason Reitman, 
baseado no livro homônimo de Christopher Buckley. 
A aula em questão foi desenvolvida com alunos do ensino técnico de escolas estaduais de São 
Paulo. Seu objetivo é promover a análise de uma argumentação baseada em elementos verbais 
e não-verbais, de forma que os alunos sejam capazes de compreender melhor condições de 
produção e as características linguísticas próprias desse tipo de texto, sem limitá-lo às redações 
escolares.
Para isso, foi selecionada a primeira cena do filme, em que o personagem principal, Nick Naylor 
(interpretado pelo ator Aaron Eckhart), um lobista da indústria do tabaco norte-americana, 
desenrola uma argumentação contra os malefícios do tabagismo em um talk-show. Entretanto, 
nessa mesma fala, é possível, através de uma análise mais detalhada, observar uma construção 
argumentativa contrária ao cigarro, o que torna o personagem irônico, ainda que essa ironia 
não possa ser observada a uma primeira vista pelo espectador. 
Durante a aula, os alunos são motivados a retomar conhecimentos prévios sobre argumentação; 
analisar as linguagens verbal e não-verbal, compreendendo que a construção argumentativa não 
se pauta apenas em palavras; realizar interpretações relacionando os elementos linguísticos às 
condições de produção do texto; discutir a argumentação contrária a um senso-comum (o de 
que o cigarro é maléfico à saúde); analisar a linguagem da cena, descrevendo sua construção 
argumentativa.
Após a aula, os alunos são motivados a realizar pesquisas, construir argumentos, realizar argu-
mentações orais, analisar argumentações escritas e escrever textos argumentativos, pautando-se 
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nas discussões feitas a partir do filme. Com isso, espera-se que o aluno seja capaz de realizar 
argumentações escritas e orais também em seu futuro ambiente de trabalho.

MONA LISA: UM SORRISO, DE FATO, INSTIGADOR.
Rivaldo Alfredo Paccola - UNESP/Marília
Co-autores: Nelyse Apparecida Melro Salzedas - UNESP/BAURU
Para este 5º Seminário, selecionamos o filme “O sorriso de Mona Lisa” como produto midiático 
e centramos na pedagogia da protagonista o enfoque do tipo de educação e a análise da forma-
ção docente ali encontrada. Vejamos as cenas eleitas que contribuíram para o nosso estudo, as 
quais constroem uma sintaxe que produz o sentido do nosso entendimento e análise. Cena 1: a 
protagonista, professora de história da arte, entra numa tradicional universidade americana, no 
ano 1953; cena 2: ministra a primeira aula, projetando slides que as alunas adiantam-se na 
sua descrição; cena 3: na segunda aula, essa professora rompe com o cânone eleito pela direção 
da escola; cena 4: um folhetim dos estudantes critica seu método; cena 5: numa aula prática, 
as alunas percebem que cada tela é diferente, embora todas tenham pintado girassóis; cena 6: as 
alunas passam a fazer escolhas próprias; cena 7: embora convidada a continuar seu magistério, 
com a ressalva de manter-se fiel à proposta pedagógica da universidade, a professora decide não 
aceitar. O tema Mona Lisa é instigante, porque já promoveu outras telas, vários livros, muita 
discussão. Agora, instiga a busca de uma didática que proporciona a formação de um sujeito 
emancipado. Antes, as alunas não tinham escolha, pois eram resultado de uma concepção de 
mulheres submissas, de acordo com a formação tradicionalista que lhes era dada, tanto pela 
família, quanto pela escola. Agora, podem ter autonomia para decidir sobre o rumo a ser dado 
para suas próprias vidas. Deste modo, várias interrogações são inevitáveis. A primeira decorre 
de um texto de Eni Orlandi: “Para quem é o discurso pedagógico?” E outras mais: Como usá-lo? 
Qual a função pedagógica das mídias? Como utilizá-las? Aqui, pretendemos instrumentalizar o 
filme selecionado como recurso midiático narrativo com fim transformador. É nesse adjetivo - 
transformador - a propulsão deste pequeno artigo, que carrega na pedagogia docente o conteúdo 
causador da intriga narrativa.

INTER-RELAÇÕES ENTRE O UNIVERSO TELEVISIVO E O DISCURSO RELIGIOSO EM HISTÓRIAS 
CONTADAS POR CRIANÇAS
Edlaine de Cassia Bergamin - FE – UNICAMP
Realizando atividades de educação não-formal em um Centro Comunitário localizado na pe-
riferia de uma cidade do interior paulista, tivemos contato com crianças e jovens que, espon-
taneamente, se ofereciam para contar histórias de sua autoria. Um dos narradores criou uma 
sequência delas com estrutura narrativa e recursos típicos de desenho animado, mas utilizando 
personagens e elementos religiosos, como freiras, padres, exorcismo, orações, lutas entre Jesus 
e o Diabo, mediações de Maria etc., resultando em enredos curiosos e originais. A narrativa em 
si é muito simples: algum personagem ou acontecimento modifica a ordem vigente, que pode 
ser restabelecida ou não depois de inúmeras peripécias. As ações são repetidas várias vezes (de 
modo que a criança já sabe de antemão o que vai acontecer, o que lhe proporciona tranquili-
dade, prazer e identificação) e alguns elementos são substituídos, para causar a impressão de 
variação de conteúdo. A agressão sem verdadeiros efeitos danosos e a linguagem simbólica da 
magia - baseada na rapidez dos acontecimentos e na constante reversibilidade das situações - 
resultam em um inesperado efeito cômico. Ao contar essas histórias, o narrador demonstrava 
enorme prazer, alternando expressões vocais e faciais que evocavam medo, gravidade, entu-
siasmo e humor. Como bom telespectador, ele sabe adequar os conteúdos às representações 
imagéticas e sonoras mais propícias, além de escolher de maneira eficiente os elementos que 
agradam às crianças mais velhas e aos jovens. A transcrição e a análise dessa sequência de 
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narrativas encontram-se na dissertação de mestrado intitulada “O recado do conto - A multi-
plicidade de sentidos em histórias contadas por crianças”, defendida na Faculdade de Educação 
da UNICAMP pela autora deste trabalho.

Sala ED12 - Coordenação: Monitor
MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSPOSIÇÕES DIDÁTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Zeina Rebouças Corrêa Thomé - Universidade Federal do Amazonas
Co autores: Rosângela Barbosa Castilho - Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, Adiel 
Phillipe Leão - Universidade Federal do Amazonas, Débora Claudino da Silva – UFAM
O projeto de Pesquisa e desenvolvimento tecnológico “graduação@UFAM” está em execução no 
Laboratório de mediações didáticas e tecnológicas, constituído como Laboratório de Hipermídia, 
coordenado pelo Centro de Formação Continuada desenvolvimento de tecnologia - CEFORT. O 
projeto é responsável pela realização de pesquisas, montagem de grupo de estudos, formação de 
professores e desenvolvimento tecnológico dirigido para o gerenciamento de 20% da carga ho-
rária disciplinar do Curso de graduação presencial em Pedagogia e tem por propósito a transpo-
sição didática, produção de instrumentos metodológicos, textos impressos e guias instrucionais, 
voltados para constituir e consolidar o ambiente virtual de ensino aprendizagem “graduação@
UFAM” (MOODLE). Para a realização da pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, estão sen-
do considerados momentos qualitativos, prototipagem e exercícios pedagógicos, definidos nas 
seguintes ações: 1) montagem de grupo de investigação e socialização acerca das interfaces 
pedagógicas e tecnológicas, contemplando as interfaces e integração entre ensino e aprendiza-
gem nas modalidades presencial e a distância; 2) desenvolvimento e exercícios metodológicos 
em ambientes virtuais de ensino aprendizagem; 3) elaboração de coordenadas de virtualização 
do ensino presencial através de formulação de guia instrucional de orientação dos docentes da 
FACED e UFAM. A execução dessa proposição requereu formação dos professores, desenvolvi-
mento de materiais instrucionais e ações de implantação, customização e acompanhamento de 
ambiente virtual de ensino aprendizagem “graduação@UFAM” (MOODLE). A oferta de 20% 
da carga horária disciplinar semipresencial, objetiva em curto prazo, introduzir na organização 
pedagógica e curricular do Curso de graduação presencial em Pedagogia novas práticas de ensi-
no aprendizagem, integrando tecnologias de informação e comunicação digital na realização dos 
objetivos pedagógicos, conforme preconiza o artigo 80 da Lei No. 9.394, de 1996.

MÍDIA E INCLUSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
Fabiana Fator Gouvêa Bonilha - Rede Anhanguera de Comunicação – RAC.
No presente trabalho, tenciona-se abordar o papel da mídia como veículo favorável à dissemi-
nação de idéias e práticas inclusivas, sobretudo em contextos educacionais.
O artigo apresenta um relato de experiências vivenciadas por uma pessoa com deficiência visu-
al, destacando-se os principais desafios por ela enfrentados em sua trajetória de vida, especifi-
camente no que diz respeito à sua inserção no ensino regular.. 
Além disso, será explicitada sua atuação como colunista do canal E-Braille, (mantido pela 
Rede Anhanguera de Comunicação – RAC), e serão delineadas as iniciativas realizadas por 
este canal em prol da inclusão e da acessibilidade. Serão também pontuadas as principais tec-
nologias assistivas atualmente disponíveis (tais como: softwares leitores de tela, programas de 
reconhecimento ótico de caracteres e impressoras Braille), , as quais permitem que as pessoas 
cegas tenham acesso ao universo do conhecimento e da informação. 
Pretende-se, por fim, discorrer sobre os meios pelos quais estes recursos possam estar ao alcan-
ce das escolas, de modo que elas se tornem ambientes verdadeiramente inclusivos. Em relação 
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a este aspecto, será abordado especialmente o papel do professor como agente deste processo, 
e serão sucitadas reflexões acerca das barreiras atitudinais a serem rompidas em prol de sua 
efetivação.

PROJETO CRIANÇAS SURUÍ-AIKEWÁRA: ENTRE A TRADIÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS NA 
ESCOLA
Ivânia dos Santos Neves - UNAMA- Universidade da Amazônia
Co autores: Alda Cristina Silva da Costa
Este projeto, financiado pela Unesco, objetiva construir um currículo escolar que traduza a cul-
tura da sociedade indígena Aikewára e contribua para a efetivação de uma escola indígena real-
mente diferenciada. Ele se estrutura a partir da realização, na Terra Indígena Soroó, de oficinas 
voltadas para a pesquisa sobre as tradições Aikewára : conhecimento, rituais e manifestações 
artísticas. O eixo norteador destas oficinas são as narrativas orais, contadas pelos poucos índios 
mais velhos, através de performances narrativas. Equivocadamente, muitos estudiosos tentaram 
simplesmente transcrevê-las, como se fossem limitadas à palavra falada. 
Neste projeto, trabalhamos as narrativas orais com o sentido que apresentam para os povos 
indígenas : um processo de comunicação audiovisual composto por falas, gestos, danças, pin-
turas. Elas trazem conteúdos da história vista por eles, falam de matemática, de botânica, de 
astronomia e tantas outras áreas do conhecimento a partir da cultura Aikewára. 
Em função da complexidade das narrativas e das fronteiras culturais onde hoje vive a maioria 
das sociedades indígenas, é necessário que se produzam recursos didáticos audiovisuais para 
que esta tradição oral esteja mais perto das crianças na escola. Atualmente, o projeto já pro-
duziu 02 livros didáticos, 02 filmes curta-metragens e colocou no ar o blog http://aikewara.
blogspot.com . Estas representações, construídas junto com eles, são ferramentas que auxiliam 
os Aikewára a negociar e reatualizar sua tradição nas fronteiras culturais do mundo globalizado 
em que vivemos.

Sala ED13 - Coordenação: Monitor
AS RELAÇÕES ENTRE JORNAL E MÍDIA NA SALA DE AULA
Débora do Couto Pereira – Unipampa
Este trabalho tem por objetivo discutir a utilização do jornal e da mídia como instrumento 
pedagógico para a aprendizagem tendo por base o trabalho que está sendo desenvolvido na 
disciplina de Estágio II do Curso Letras Português/Inglês da Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), em uma escola estadual da cidade de Bagé/RS. É de conhecimento de todos, a 
priori, que o avanço da tecnologia acontece cada vez mais rápido e que o aluno, público-alvo 
da escola, está inserido neste turbilhão de informações e acontecimentos. Consequentemente, 
esta realidade faz parte da sua vida mas, em muitos casos, não é levada em consideração no 
ambiente escolar, dando uma ideia de ruptura entre o que acontece dentro e fora dos portões da 
escola. Diante deste fato, o trabalho traz propostas pedagógicas que serão aplicadas em sala de 
aula, priorizando o ensino através da realidade que os alunos vivem, neste caso sobre o tema 
das drogas, enfatizando o trabalho com a oralidade e a escrita. Com a utilização destas práticas 
e o que elas proporcionam em termos de informação (jornais), novidade e acessibilidade (mídia), 
é perfeitamente possível tornar temáticas abordadas pelos jornais e pela mídia partes integran-
tes do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Espera-se com este trabalho contribuir 
para a formação de estudantes mais bem informados sobre sua realidade, mais comprometidos 
com os fatos que acontecem na sociedade e mais co-responsáveis na educação para, neste caso 
específico, prevenir o uso de drogas dentro e fora das escolas.
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TRABALHO COM O JORNAL DE BAIRRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Adriana da S. Lisboa Tomaz - Colégio Cruzeiro JPA / RJ
O trabalho com o jornal de bairro tem sido um recurso multidisciplinar a ser utilizado em sala 
de aula, possibilitando aos alunos a exploração de temas variados e especificidades relacionadas 
a determinado bairro. Além do valor informativo e reflexivo, o jornal resgata aspectos históricos 
do bairro que são fundamentais para a compreensão de acontecimentos atuais. Esse olhar leva 
os alunos a desenvolverem a crítica e a perceberem determinada comunidade como um organis-
mo vivo e que, através de suas atitudes como cidadãos influenciam positivamente ou até negati-
vamente o meio em que vivem sendo, também, responsáveis por ele. O estudo em questão é um 
relato de experiência de uma professora do Colégio Cruzeiro, situado no bairro de Jacarepaguá 
na cidade do Rio de Janeiro. O mesmo é desenvolvido com alunos do 3º ano do primeiro segmen-
to do Ensino Fundamental. Ao trabalhar com o conteúdo “Bairro”, a professora apropria-se do 
Jornal impresso, que foi publicado. Essa modalidade do trabalho pedagógico, parte, no primeiro 
momento, de uma leitura em dupla, interpretação e análise do jornal. Posteriormente, os alunos 
compartilham com os outros alunos o que destacaram. Essa estratégia metodológica de caráter 
de análise documental favorece a troca de descobertas, sendo relevante para uma aprendizagem 
significativa. O referencial teórico escolhido para fundamentar esta prática está circunscrito no 
âmbito da Psicologia Social e da Educação com os autores: Vygotsky, Paulo Freire e Moscovici. 
A Teoria proposta por Moscovici tem, como condições de produção e circulação, os rótulos 
genéricos de “cultura”, “linguagem e comunicação” e “sociedade”. A Representação Social é 
uma forma de saber prático, que liga um sujeito a um objeto, portando os saberes docentes são 
construídos na relação.
PALAVRAS-CHAVE: Jornal de Bairro. Prática Docente. Aprendizagem. 

A LEITURA DE CHARGES E “TIRINHAS” COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO DE JO-
VENS E ADULTOS SURDOS
Alessandra Gomes da Silva - Instituto Nacional de Educação de Surdos
Sempre que nos referimos a Educação de Jovens e Adultos, o jornal corresponde a uma rica 
fonte de informação para alunos e um importante recurso didático utilizado para o ensino de 
leitura. No tocante ao aluno surdo, no entanto, há a questão lingüística, uma vez que tais alu-
nos utilizam a LIBRAS e deveriam aprender a língua portuguesa, em sua modalidade escrita, 
como segunda língua. Tais alunos transitam minimamente no universo letrado e têm um acesso 
bastante restrito à informação, já que não dominam a língua portuguesa principal veículo de 
comunicação utilizado no Brasil. 
Nesse contexto, as charges e “tirinhas de jornais” tornam-se importantes recursos pedagógicos, 
uma vez que tais textos se utilizam de elementos verbais e não-verbais para a transmissão de 
mensagens. Além de explorarem, por meio do humor, variados personagens e assuntos do coti-
diano, facilitando a discussão de temas relevantes para esse público.
Nesse sentido, compreendemos “o ato de ler como um processo discursivo no qual se inserem os 
sujeitos produtores - autor, leitor - ambos sócio-historicamente determinados e ideologicamente 
constituídos” (CORACINI:1995). Aliamos também o próprio conceito de letramento que corres-
ponde ao uso da leitura e da escrita em práticas sociais, como meio de interagir com o mundo 
a sua volta, repensando sua própria condição. 
Este trabalho, então, se propõe a analisar a utilização desses gêneros textuais articulados ao 
processo de letramento desses alunos, contribuindo para a formação de leitores mais eficientes 
e críticos. 

CADERNO DE RESUMOS 5o. SEM. LEITURA DE JORNAL.indd   54 04/07/2010   21:26:05



5°  Seminário Nacional - O Professor e a Leitura de Jornal
Educação, Mídia e a Formação Docente

55

Sala ED14 - Coordenação: Monitor
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NA TERCEIRA IDADE: MEDIAÇÃO DO COMPUTADOR EM 
SESSÕES TELETANDEM
Paula de Melo Bacci (Univ. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP / Campus de Assis)
A mediação do computador é uma ferramenta muito útil na aprendizagem de língua inglesa, 
pois possibilita o trabalho com a língua em uma abordagem comunicativa. Esse novo contexto 
de aprendizagem de línguas tem sido bastante utilizado por adolescentes e jovens, mas ainda 
representa uma barreira para aprendizes da terceira idade. O trabalho tem a intenção de unir 
dois projetos de extensão desenvolvidos na Faculdade de Ciências e Letras de Assis - UNESP: 
o projeto Teletandem Brasil: línguas estrangeiras para todos, vinculado ao Centro de Línguas e 
Desenvolvimento de Professores dessa mesma instituição, e o projeto Universidade Aberta à Ter-
ceira Idade (UNATI), com o intuito de verificar como se dá a aprendizagem de língua inglesa na 
terceira idade com a mediação do computador nas sessões de teletandem. O projeto Teletandem 
Brasil: línguas estrangeiras para todos desenvolvido no Centro de Línguas e Desenvolvimento de 
Professores da Faculdade de Ciências e Letras de Assis - UNESP oferece oportunidade para que 
aprendizes de línguas estrangeiras possam vivenciar os usos da língua, com a intermediação do 
computador. O projeto Universidade Aberta à Terceira Idade surgiu com a intenção de integrar o 
idoso no contexto do convívio que acontece dentro da universidade, evitando que o idoso seja visto 
como um problema social, uma vez que essa faixa etária da população tende a aumentar consi-
deravelmente. Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), o período entre 1975 a 2025 é 
declarado como a “Era do Envelhecimento”, devido ao crescimento acelerado da população idosa. 
Nesse sentido, participantes do projeto da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) dessa 
mesma instituição podem, também, participar das sessões de teletandem com o objetivo de auxi-
liar a aprendizagem da língua inglesa através da comunicação com nativos da língua em estudo.

A MÍDIA COMO FERRAMENTA EDUCATIVA E DE CIDADANIA: UMA EXPERIÊNCIA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Angélica Andrade Mothé – UENF
Co-autores: Carlos Henrique Medeiros de Souza; Carla Cardoso; Daniella Costantini; João Can-
dido Ventura Neto 
A acessibilidade e democracia nas informações oferecidas e disponíveis na Internet são fatores 
que motivam a crescente e atraente participação efetiva nas Redes Sociais e o aproveitamento 
das potencialidades midiáticas da web. No processo ensino-aprendizagem, a utilização dessa 
ferramenta torna-se importante para o estreitamento do relacionamento entre docente e discente 
e também o aproveitamento na aquisição e assimilação de conteúdo. Mas como essa ferramenta 
é assimilada por alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)? Este trabalho tem como obje-
tivo apresentar um estudo de caso proposto mediante o desenvolvimento de um projeto pedagó-
gico interdisciplinar, desenvolvido com alunos do 5º e 6º ano de escolaridade da EJA da Escola
Municipal Professora Wilmar Cava Barros, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, onde 
foram usados os jornais impressos e online como ferramentas para despertar o interesse pela 
leitura, escrita, conhecimentos gerais, formação da cidadania e pelo crescimento cultural, social 
e profissional do aluno. Foi possível, durante a análise, observar a experiência de adultos em
processo de alfabetização frente às novas tecnologias e as dificuldades dos chamados imigrantes 
digitais, conforme aponta Gray Small, perfil destes estudantes, com idades variáveis entre 15 
a 65 anos. Foi possível identificar, ainda, que o projeto contribuiu para a familiarização dos 
alunos com a própria tecnologia usada, algo antes inédito em sua rotina.
PALAVRAS-CHAVE: EJA; tecnologia; imigrantes digitais; jornais; tecnologia.
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AS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA E A CONTRIBUIÇÃO DA MÍDIA NO PROCESSO DE LETRA-
MENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E JOVENS E ADULTOS 
INSERIDOS NO MUNDO LETRADO.
Sônia Maria da Silva Valério – Unicamp
Co autores: Kátia Batista Medeiros - Braz Cubas.
Tendo em vista a grande importância da linguagem como produto social, as angústias e dificulda-
des que os alunos com necessidades educacionais especiais e de EJA enfrentam em busca de seu 
espaço de inclusão na sociedade letrada, a presente pesquisa objetiva subsidiar e discutir através 
de reflexões os conceitos de alfabetização e letramento, buscando a origem do preconceito contra o 
analfabetismo, identificando as estratégias de sobrevivência que os alunos utilizam para dar conta 
de seu cotidiano e verificar até que ponto a mídia pode contribuir para aquisição do letramento. 
Para os alunos com necessidades educacionais especiais entre 10 e 12 anos, a proposta foi traba-
lhar com a gravação do seriado “Malhação” e síntese semanal do jornal impresso em sala de aula. 
Já para os alunos do EJA, a metodologia utilizada foi a história de vida temática de três alunas, 
possibilitando o levantamento de quais estratégias de sobrevivência elas realizam enquanto não 
são inseridas no mundo letrado. Conclui-se que o conflito vivido pelos analfabetos em relação 
ao preconceito da sociedade é uma realidade. Por outro lado, é possível pensar em algo como 
movimento de emancipação da alienação socialmente imposta a partir da ida à escola para esse 
público. O resultado possibilitou a compreensão da relevância da linguagem enquanto ferramenta 
de inclusão social e, quando bem desenvolvida, partindo do interesse do aluno, se torna funcional, 
inserindo-o de “fato” no mundo letrado, como um sujeito de ação e participação.

Sala ED15 - Coordenação: Monitor
USO DA FERRAMENTA DIGITAL: BLOG EM DISCIPLINA DO CURSO DE PEDAGOGIA - NOTURNO
Ricardo Antunes de Sá – UFPR
O artigo é um relato descritivo e analítico de experiência na utilização de Blog em disciplina de 
curso de graduação. A experiência descrita trata do trabalho desenvolvido na disciplina deno-
minada “Tecnologia Aplicada à Educação” ministrada para duas turmas de quarto anistas do 
Curso de Pedagogia - noturno de uma instituição federal pública, inserindo o Blog como recurso 
pedagógico nas atividades didático-pedagógicas. Participaram em torno de sessenta e sete estu-
dantes. O período de trabalho compreendeu um semestre letivo. Os resultados iniciais apresen-
tados evidenciaram uma “ampliação aula” para além da sala de aula. O fato de as aulas terem 
ocorrido no laboratório de informática da faculdade de educação possibilitaram a incorporação 
do Blog no processo de aprendizagem dos estudantes, assim como um acompanhamento direto 
de seu uso pedagógico. Constatou-se que essa ferramenta digital não é utilizada nas disciplinas 
do Curso, o que foi percebido pelos relatos durante o desenvolvimento da disciplina. Sua utili-
zação possibilitou um processo de colaboração, discussão e cooperação dos estudos realizados 
em sala entre docente e estudantes.

PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL
Luís Henrique de Souza Braz - PUC-MG
Co autores: Carlos Alexandre R. de Oliveira - PUC-MG
A rede mundial de computadores fez surgir uma nova realidade comunicativa: as distâncias 
foram encurtadas e os internautas têm a sua disposição um universo de informações que podem 
ser acessadas em todas as partes do globo. Diante dessa realidade, pode-se dizer que a internet 
trouxe também inúmeras possibilidades para a implementação do ensino de leitura e produção 
de texto. Atualmente, a introdução dos recursos tecnológicos no universo escolar mostra-se 
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bastante promissora. Os professores podem ter, nas aulas com computador, a oportunidade de 
desenvolverem atividades que levem o aluno a pensar na estrutura da língua, na diversidade de 
gêneros empregados na internet, bem como na maneira adequada da aplicação deles, levando-se 
em conta as especificidades de cada texto.
Tributária da perspectiva socioint eracionista da linguagem, a comunicação que aqui se apre-
senta discutirá como o processo de ensino/ aprendizagem em língua materna pode ser concebi-
do, a partir da utilização de algumas ferramentas oriundas do mundo digital. Em seguida, será 
apresentado um trabalho desenvolvido nas turmas da terceira série do Ensino Médio de uma 
escola pública estadual de Santa Luzia/MG, cujo objetivo foi estimular a leitura e a produção 
de textos literários, a partir da utilização do celular em sala de aula.
Neste trabalho, focalizaremos, sobretudo, os modos como os referentes são introduzidos e retomados 
durante a interação de linguagem, com base no trabalho de Mondada & Dubois (2003). Dessa ma-
neira, pode-se inventariar como o sentido é construído, a partir de um quadro de referência ancorado 
no conhecimento lingüístico de que dispõe o falante, da imagem que ele faz do seu interlocutor, dos 
seus objetivos, do seu papel social, do domínio discursivo que se veicula, etc. O uso do celular c om 
fins didáticos possibilitou flagrar como a interação dos interlocutores é crucial para a co-construção 
de um determinado objeto discursivo, além, é claro, de apontar como os objetos discursivos podem 
ser maleáveis, em função da cena enunciativa. Dito de outro modo, como eles podem ser retomados, 
modificados e recategorizados, conforme a negociação proveniente da interação. 

REDAÇÃO, PROFESSORA? AH, NÃO!!! A ESCRITA DE ADOLESCENTES NA ESCOLA E NA REDE 
Liliane Balonecker Daluz
Co autor: Simone Ribeiro Barros André 
O título deste trabalho pode causar certo estranhamento pelo uso da palavra “publicidade” asso-
ciada a pessoas e não a artigos comerciais. Uma das acepções da palavra publicidade se refere 
ao significado de “arte, ciência e técnica de tornar (algo ou alguém) conhecido nos seus melhores 
aspectos, para obter aceitação do público”. Temos observado na contemporaneidade um curioso 
movimento de exposição do eu, em que pessoas, por livre e espontânea vontade, tentam tornar 
pública a sua vida particular. Muitos são os jornais, revistas, livros e programas televisivos que 
trabalham no sentido de expor a vida alheia, como os reality shows, revistas e programas de 
“fofocas” da vida de celebridades. Há também aqueles que desejam tornar pública sua própria 
vida e trajetória pessoal, tais como os livros autobiográficos e os sites de relacionamento como 
o Orkut. Tendo em vista essa tendência pós-moderna de publicidade do eu, pretendemos refletir 
sobre a exposição do eu na rede social Orkut muito utilizada por alunos, crianças e adolescentes, 
estudantes de escolas públicas. Muitos pressupõem que os alunos, sobretudo aqueles de escola 
pública, de baixa renda familiar, não possuem acesso às novas tecnologias da informação e 
comunicação. No entanto, nossa pesquisa, ainda em andamento, tem constatado que, mesmo de 
forma restrita, os alunos acessam o computador e a Internet, seja em suas próprias residências 
ou em centros públicos ou pagos de acesso à Rede, como as lan-houses. Nesta medida, gostarí-
amos de dialogar a respeito da participação de alunos e professores no site de relacionamento 
Orkut e as implicações dessa participação no trabalho pedagógico.

Sala ED16 - Coordenação: Monitor
O USO DE SOFTWARES EDUCACIONAL NA SUPERAÇÃO DA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Enilda Euzébio da Silva – CEFAPRO
De acordo com Maria Elisabete Brisola Brito Prado, “Integração de mídias e a reconstrução da 
prática pedagógica”, atualmente, a maioria das escolas tanto da rede privada quanto pública 
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têm a disposição diversas mídias para serem inseridas no processo de ensino e aprendizagem. 
No entanto, segundo a pesquisadora, saber como usar pedagogicamente essas novas tecnologias 
tornou-se um desafio a ser enfrentado, pois o antigo cenário do professor que “passa o conteúdo 
na lousa” começou a ser questionado, uma vez que a chegada do vídeo, computadores, internet e 
outras mídias favorecem imensas possibilidades de enriquecer a aprendizagem. Nesse momento 
de transição, ou seja, de reconstrução da prática visando à integração de mídias no fazer peda-
gógico faz-se necessário a criação e implantação de políticas públicas de formação continuada 
para que os professores possam desenvolver com segurança esse trabalho. Esta comunicação 
visa apresentar o projeto “O USO DE SOFTWARES EDUCACIONAL NA SUPERAÇÃO DA DIFI-
CULDADE DE APRENDIZAGEM” desenvolvido através do CEFAPRO/MT (Centro de Formação 
e Capacitação de Professores da educação Básica do Estado de Mato Grosso), cujo objetivo é 
promover a capacitação de professores de Língua Portuguesa que atuam como Articuladores no 
ensino ciclado da rede estadual do município de Tangará da Serra /MT, no trabalho com alunos 
que apresentam dificuldades de aprendizagem.

DO JORNAL PARA A AÇÃO
Marcella Chartier - Colégio Dante Alighieri 
Co autores: Renata Pastore - Colégio Dante Alighieri
O projeto Dante em Foco se concentra na consolidação de uma iniciativa que começou com 3 
oficinas já realizadas no Colégio Dante: a de Cinema, a de Empreendedorismo, e a de Jorna-
lismo (esta última, já apresentada na 4ª edição do Seminário). Os alunos participantes da de 
Jornalismo, que antes se dedicavam à análise da mídia e à produção de um veículo, além de 
escreverem para o site de notícias do Colégio, agora estendem suas incumbências para a ação. 
Seguem produzindo conteúdo, mas também divulgam seu trabalho usando inclusive ferramentas 
de marketing, ajudam a mover a vida cultural no entorno do colégio e promovem ações empre-
endedoras que visam o bem individual e coletivo dos estudantes e da comunidade paulistana. A 
tecnologia, as redes sociais e os recursos da internet são aliados em todas as etapas do processo, 
promovendo a convergência de mídia as e de interesses dos alunos.
Parte dessas ações segue a intenção de um projeto lançado em 2009 na oficina de Jornalismo, o 
Dante Catraca (http://dante.catraca.blogdante.com.br/), que consistia na divulgação de atrações 
culturais gratuitas ou de baixo custo na região da av. Paulista. A ideia foi adotada pelo MEC 
como política pública, a ser implementada em 2011 em escolas públicas. O trabalho realizado 
no Dante nesse sentido em 2010 servirá de modelo.
A equipe é orientada por 2 professoras de Tecnologia Educacional e uma jornalista, e conta com 
colaborações de profissionais das áreas contempladas pelo programa da oficina. Participam 
estudantes de 7os anos do Ensino Fund. às 2as séries do Ensino Médio.
Dessa forma, partindo da leitura e análise de mídia, passando pela produção de conteúdo e 
chegando, enfim, à ação coordenada, os alunos desenvolvem o senso crítico, a autonomia e o 
espírito de equipe, e também se tornam agentes de seu núcleo social, reconhecendo-se in ini-
cialmente como indivíduos, depois como membros de uma comunidade escolar e, por fim, como 
cidadãos de uma metrópole cheia de potencial e problemas como São Paulo.

O JORNAL NA SALA DE AULA: REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO DE PROCESSOS DE LEITURA
Neiva Maria Tebaldi Gomes - Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER)
Co autores: Rosa Maria de Oliveira Manchesski
Em um país em que os resultados de provas oficiais apresentam, em relação ao desempenho 
de estudantes em atividades de leitura, resultados ainda pouco alentadores, a preparação do 
professor para a mediação e desenvolvimento de processos de leitura deve ser entendida como 
prioritária. E, devido à influência direta que as diferentes mídias exercem na formação do 
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sujeito, essa preparação não pode desconsiderar a necessidade de compreender a diversidade 
sócio-discursiva que se manifesta nos inúmeros gêneros da esfera jornalística, por meio de 
recursos lingüísticos e estratégias retóricas diversas. É nessa direção que se voltam as reflexões 
que decorrem da pesquisa - A pesquisa e a sala de aula: modos de organização do discurso 
jornalístico -, que estuda a constituição lingüístico-discursiva de textos de um corpus recolhido 
de jornais e revistas de ampla circulação. Para esse estudo, consideram-se os modos básicos 
de organização dos discursos, segundo categorização de P. CHARAUDEAU - o Enunciativo, o 
Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo -, elegendo este último como objeto de análise. A 
metodologia - análise discursiva - foca a relação triangular entre um sujeito argumentante, uma 
proposta sobre o mundo e um sujeito-alvo, buscando na organização do discurso os recursos e 
procedimentos empregados para persuadir e/ou conduzir o leitor a um determinado ponto de 
vista. O estudo, em andamento ainda, tem como objetivo último a proposição de estratégias 
de leitura que possam contribuir com o trabalho de mediadores de processos de leitura na sua 
tarefa de formar leitores críticos. Esta comunicação organiza-se com reflexões que decorrem da 
análise lingüístico-discursiva de um dos textos do corpus.
 

DIA: 14 de Julho de 2010
HORÁRIO: 16h00 às 17h30

LOCAL: Prédio Anexo I – Faculdade de Educação

Sala ED11 - Coordenação: Monitor
A ODISSÉIA DE ULISSES: O HOMEM E O MITO
Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - 
Unesp-Bauru
As culturas dos diferentes povos sempre registraram seus mitos como forma de explicar o que 
não era compreensível pelo homem, como a cosmogonia e a escatologia, além dos ciclos da 
natureza, os terremotos e maremotos, as erupções vulcânicas etc. Tais acontecimentos ocorre-
riam por vontade dos deuses, figuras sobrenaturais, dotadas de poderes para governar desde o 
clima até a vida e a morte. Diferindo do padrão de deus único e justo dos judeus, as deidades 
gregas apresentavam as mesmas características dos mortais: eram vingativas, violentas, sábias, 
libidinosas, entre outros atributos. O homem grego criou os deuses, portanto, a sua imagem e 
semelhança
Como referências para as atitudes humanas, surgiram os heróis e seus mitos, cujo papel era o 
de fornecer um modelo moral para o cidadão e agregar a polis. Hércules e Ulisses estão entre 
esses heróis, cujo percurso rumo à heroicidade envolve a obtenção de saberes de ordem social 
e emocional, de forma a constituírem padrões de virtudes desejáveis para o cidadão, como a 
persistência, a coragem, a humildade e a astúcia. 
O percurso de Ulisses ao longo de vinte anos, com o objetivo de adquirir os dons que sua pro-
tetora - a deusa Atena - deseja para ele, será analisado adotando-se como corpus o filme “A 
Odisséia” dirigido por Andrei Konchalovsky e produzido por Francis Ford Coppolla, em 1997, 
tendo Armand Assante no papel principal. Como referência para a análise dos acontecimentos 
que marcaram o percurso de Ulisses, alçando-o à condição de herói, serão adotados postulados 
da antropologia (Joseph Campbell, Mircea Eliade, Jean-Pierre Vernant), da teoria literária (Flá-
vio Kothe) e da semiótica greimasiana (Diana Luz Pessoa de Barros). 
Este trabalho vincula-se ao uso do cinema em sala de aula, como proposta para despertar o 
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senso crítico do aluno, levando-o à compreensão dos mitos como modelos primordiais e que se 
mantêm mesmo após o advento da filosofia especulativa na Grécia.

BRANCA DE NEVE: O CONTO DE FADAS E A MÍDIA
Eliana Aparecida Gaiotto de Moraes - UNESP Bauru
Analisando o contexto infantil e a literatura disponível para crianças na atualidade, observa-se 
um contato maior com as versões mais simplificadas e com maior apelo tecnológico, como as de 
Walt Disney, que amenizam o sentido, tirando-lhes o significado mais profundo.
Segundo Bettelheim (2007), a cultura dominante ignora o lado obscuro do homem, professan-
do a crença em um inexistente aprimoramento otimista. As histórias modernas para crianças 
evitam os problemas existenciais, elementos decisivos para seu desenvolvimento psíquico e 
cognitivo, ignorando a principal mensagem do conto de fadas: a de que apenas lutando cora-
josamente contra o que aparentam ser desvantagens esmagadoras, é que se consegue encontrar 
sentido para a existência.
A recriação de Walt Disney dos contos de fadas tradicionais atende a interesses da mídia que 
visam à construção e manutenção do “sonho americano” de valorizar o esforço individual 
em busca da felicidade, recompensado pelo consumo de bens que possam tornar a vida mais 
amena e prazerosa. Assim, durante a Guerra Fria, quando os interesses capitalistas dos norte-
americanos se confrontaram com os ideais socialistas dos soviéticos, o poder da imagem e da 
tecnologia utilizada pelas mídias em geral foi usado como arma de divulgação ideológica de 
grande impacto.
Nesse contexto, Walt Disney estrategicamente surge como um colaborador do posicionamento 
político norte-americano.
No mundo massificado pela indústria cultural, cujos interesses visam unicamente ao lucro, a 
criança se afastou dos contos de fadas originais, que lhe despertavam o raciocínio e a capaci-
dade de analisar e encarar situações difíceis, mas necessárias a seu desenvolvimento. O objetivo 
deste trabalho é o de analisar as versões de “Branca de Neve” no conto dos Irmãos Grimm e 
na recriação de Walt Disney, observando-se a atuação da mídia no desenvolvimento infantil.

DA NOTÍCIA DE JORNAL AO FILME: MULTILETRAMENTOS PARA O ENSINO DE LITERATURA 
PARA SURDOS
Maria Lúcia Martins da Cunha - Instituto Nacional de Educação de Surdos 
Esse é um estudo de cunho etnográfico que objetiva discutir a importância da inserção das 
novas tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, por meio da ligação entre 
literatura e cinema como texto, tendo como meta o desenvolvimento do gosto pela leitura e a 
formação de leitores críticos, espectadores e produtores de histórias conforme preconizado pelos 
PCNs. É um trabalho experimental cujos sujeitos são alunos surdos do ensino médio do INES e 
visa oferecer referências através de múltiplas linguagens, tais como: notícias de jornais, leitura 
e releitura de clássicos da literatura através de adaptações fílmicas, tendo como resultado a 
produção de filmes e seus roteiros, histórias em quadrinhos, sites e blogs. Está ancorado nos 
estudos sobre educação bilíngüe para surdos (Skliar, 1999), onde a primeira língua é a Libras 
(língua brasileira de sinais) e a segunda é a língua portuguesa, cada uma com sua função es-
pecífica. Esse trabalho também encontra respaldo nas idéias de Freitas (2002), que enfatiza a 
importância de se descobrir novas formas de leitura e escrita e de MOITA-LOPES e ROJO (2004) 
que reconhecem a importância do conhecimento de outros meios semióticos para a compreensão 
do discurso e ampliam a noção de letramento em função dos avanços tecnológicos, reconhe-
cendo o letramento tradicional (da letra) insuficiente para entender o mundo contemporâneo. 
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A IMAGEM CINEMATOGRÁFICA COMO ENSINO PARA O JORNALISMO
Adauto Marin Molck – PUC-Campinas
O presente trabalho pretende oferecer aos professores do ensino médio subsídios para o uso de 
produções cinematográficas como instrumento pedagógico. O estudo em questão focaliza pro-
duções que têm o jornalismo como tema principal: o cotidiano, as dificuldades, os percalços, o 
prazer, os dilemas, as questões éticas são alguns dos aspectos que permeiam as atividades do 
repórter que atua nas diferentes áreas da comunicação jornalística.
Essas questões são apresentas em sala de aula por meio da exibição de oito filmes que já reali-
zaram seu ‘percurso’ no circuito comercial e que hoje estão nas mãos de cinéfilos ou disponíveis 
em vídeo-locadoras. Embora os aspectos citados estejam presentes em quase todas as produções 
pautadas pela atividade jornalística, os temas são discutidos pontualmente em diferentes obras. 
Dessa maneira são abordadas questões éticas apresentadas em O Resgate de um Campeão (EUA, 
2007); as dificuldades com a obtenção de informações com as fontes em Capote (EUA, 2006); 
a relação do jornalismo brasileiro com o advento das eleições em Doces Poderes (Brasil, 1997).
Essa programação de filmes e de debates vem sendo apresenta a alunos de graduação de dife-
rentes áreas do conhecimento. Dentre outros resultados, observa-se que esses espectadores, ao 
final de cada ciclo, possam: 
a) compreender com mais clareza e riqueza de detalhes os bastidores da produção jornalística;
b) desenvolver um novo olhar, menos romântico, menos ingênuo sobre o exercício da profissão 
jornalística;
c) detectar os interesses empresariais (políticos, econômicos e sociais) que determinam a produ-
ção noticiosa que é levada ao público.
O que se pretende é buscar formas de se ampliar esse público, democratizar essas informações 
de modo a permitir que professores do ensino médio sejam atores ativos na disseminação desse 
conhecimento instrumentalizando seus alunos para o desenvolvimento de um olhar mais crítico 
sobre as produção noticiosa que diariamente bate à porte do público sem pedir licença.

Sala ED12 - Coordenação: Monitor
MÍDIA E EDUCAÇÃO: A POSSÍVEL DIALOGIA DAS LINGUAGENS NO AMBIENTE ESCOLAR
Andréia Regina de Oliveira Camargo - E.M. João Francisco Rosa
Partindo da concepção que considera a criança em seu contexto social e cultural, em interações 
e práticas sociais que lhe fornecem elementos relacionados a diferentes linguagens, do pressu-
posto de que o desenvolvimento da linguagem é impulsionado pela necessidade de comunicação 
e considerando as transformações na forma de adquirir, produzir, disseminar e interagir com 
as informações, advindas das tecnologias e de suas linguagens específicas, o presente projeto 
busca aprofundar reflexões e propor ações acerca das práticas discursivas provindas do ambien-
te escolar e da possível dialogia das linguagens midiáticas (jornal, tv, revista, rádio, internet) 
com as institucionalmente utilizadas. Nessa perspectiva, destaca-se a importância de processos 
interativos e comunicacionais no cerne da escola, que considerem a constituição, os modos de 
participação e as relações do sujeito com a cultura. Diante desse contexto, optou-se pela pesqui-
sa-ação como metodologia a ser utilizada, na qual serão adotados os procedimentos de pesquisa 
bibliográfica; análise das propostas dos professores; reflexão, planejamento, realização, estudo e 
análise de atividades de apropriação e dialogia das linguagens; registro, análise e avaliação de 
todo processo. O referencial teórico no qual o projeto está pautado é a teoria histórico-cultural 
da Psicologia (Vygotsky) e na teoria enunciativo-discursiva da linguagem (Bakhtin), ambos com 
procedência na vertente marxista. Tais teorias dialogarão com as teorias da comunicação, con-
templando divergências e convergências no que tange às mediações, à concepção de instrumen-
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to, à produção e à criação de linguagens. Nesta apresentação serão destacados alguns trabalhos 
desenvolvidos no decorrer do Projeto.

NOVAS MODALIDADES PARA ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA
Diva Conceição Ribeiro - Faculdade Doutor Leocádio José 
No mundo plural de 2010, é impossível desvincular a mídia da educação. O homem recebe in-
formações e formação por meio de notícias, imagens, pela televisão a partir da década de 1960, 
ou textos e, na década de 2000, torna-se inaceitável conviver longe do computador e internet, 
já que o dual promove comunicação escrita via e-mail, webcam e MSN, no Universo. A escola 
pregava os malefícios impostos pela televisão, e, ao aconselhar os pais à vigilância, responsa-
bilizava a telinha pelos modismos, consumismo e comportamentos assumidos pela população. 
Estar em dia com os ditames da tv tornou-se requisito para pertencer aos grupos sociais “top de 
linha”. Hoje, a solidão ao usar o computador requer cuidados e vigilância. A escola, mantene-
dora de valores cristalizados, recebeu as novas mídias com restrições, pois mantém a fidelidade 
de leitura aos bons livros, à escrita cursiva, e à sala de aula, espaço natural e indispensável à 
aquisição de conhecimentos acumulados. Atentos ao “copiar x colar”, os professores compre-
endem a necessidade de a escola intervir e alimentar iniciativa, entendimento e produção de 
sentidos necessários ao desenvolvimento do aluno. Para ensinar a utilidade das novas mídias, é 
fundamental que o professor se familiarize a elas, domine-as e assuma posicionamento pessoal, 
com o  objetivo de se tornar e de formar o cidadão crítico, diante das novas linguagens e tecnolo-
gias da comunicação. Nosso trabalho mostra a utilização das novas mídias como possibilidades 
de ensinar Língua Portuguesa com expressão dinâmica de uma vivência real seja com texto 
musical, televisivo, escrito ou verbal e que envolva a arte de falar e ser entendido, adequando 
às antigas habilidades às novas tecnologias com objetivo de aperfeiçoar a arte de ser,  de fazer 
e de se relacionar na sociedade humana.
PALAVRAS-CHAVE: Novas mídias tecnológicas, computador, internet, televisão, jornal, sons.

INTEGRAÇÃO DE LINGUAGENS E TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Luiz Carlos Cerquinho de Brito - Universidade Federal do Amazonas
Este trabalho resulta do desenvolvimento do Programa de Extensão Universitária “Integração 
de Linguagens e Tecnologias na Formação de Professores”, coordenado pelo CEFORT/UFAM 
através de convênio com a Secretaria de Ensino Superior - SESU/MEC. O programa desenvolve 
atividades de socialização, investigação e ensino, tomando por base a imbricação entre as tecno-
logias da informação e comunicação com as abordagens das linguagens orais, escritas e visuais, 
dirigidas à inovação da prática pedagógica, seja no âmbito universitário, como na organização 
pedagógica da Educação Infantil e Séries Iniciais. Os sujeitos beneficiários são os graduandos 
do Curso de Pedagogia/UFAM e Professores da Rede de Ensino de Manaus/AM, através de 
realização de cursos, oficinas e seminários, concomitante a investigação acerca dos processos 
em que se realizam a incorporação das tecnologias e linguagens no processo de conhecimento 
escolar. A perspectiva pedagógica do programa aponta para o papel da universidade de “inte-
lectualizar” a cultura midiática, favorecendo a passagem das experiências cotidianas, com os 
formatos e as informações das mídias, para o entendimento das linguagens hibridas, as quais 
implicam a apropriação e construção de conhecimentos; favorecendo a apropriação das mídias 
como ferramentas intelectuais e de aprendizagem. A articulação das linguagens e tecnologias 
foca as especificadas da cultura, da arte, das humanidades, da leitura, da escrita, utilizando 
as mediações didáticas e audiovisuais produzidas pelo Cefort/UFAM. Os eixos temáticos são os 
seguintes: 1. Escola e Formação da Criança nas Séries Iniciais; 2. A Educação Patrimonial e 
Formação Cultural. 3. O lúdico na educação infantil; 4. Apropriação da escrita na perspectiva 
histórico-cultural. Significa pensar que, além de se dirigir para o entretenimento, a cultura mi-
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diática se dirige também para a cultura científica na vida universitária e na educação escolar. 
No desenvolvimento das atividades, o programa tem contribuído para a geração de alternativas 
pedagógicas com a articulação de múltiplas linguagens e tecnologias no espaço escolar, as-
sociando a extensão universitária com a pesquisa e desenvolvimento tecnológico pautado na 
utilização de mídias audiovisuais, vídeo, fotografia, cinema.

ADOLESCENTE E REDAÇÃO - A MÍDIA COMO FACILITADORA DO TRABALHO DO PROFESSOR 
DE PORTUGUÊS
Gisele Ursini Finardi - Prefeitura Municipal de Campinas
O presente trabalho visa apresentar uma experiência aos professores interessados em utilizar 
diferentes suportes midiáticos no embasamento da criação de atividades didáticas dirigidas a 
alunos do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (6º a 9º ano). Tais atividades, podem ser criadas 
facilmente em qualquer aplicativo para redação de textos pelo próprio professor que, assim, 
exerce seu papel de professor pesquisador e se liberta dos materiais mais comumente utilizados 
em sala de aula, como, por exemplo, o livro didático.
Trata-se de uma atividade ligada à prática da leitura e posterior produção de texto para ser 
aplicada em Sala de Informática, tendo como base, leitura e audição de letras de músicas, lei-
tura de poemas, comentário de revista, tirinha de jornal, trecho de livro didático e consulta a 
dicionários e sites da internet. Sendo assim, diferentes mídias são utilizadas no trabalho, como 
CD de áudio, livro, revista, jornal, livro didático, dicionário, internet. A exploração desses dife-
rentes tipos de textos e os diferentes pontos de vista mostrados por eles devem levar o aluno a 
pôr em prática o entendimento do que ouve e do que lê e devem também conduzi-lo a organizar 
sua fala para um debate e, posteriormente, embasar sua produção textual sobre o tema proposto 
pelo professor.
A elaboração do trabalho por parte do professor não precisa ser complicada, cansativa, assim 
como o trabalho a ser feito pelo aluno deve ocorrer de modo leve e prazeroso, numa linguagem 
que ele entende, pratica e valoriza, como a empregada nos variados textos usados na coletânea 
oferecida a ele como base para o desenvolvimento de seu trabalho.

Sala ED13 - Coordenação: Monitor
O JORNAL COMO FONTE DE ESTUDO E PESQUISA
Gilmar Bueno Duarte Ribeiro – Universidade Estadual do Centro-Oeste
Co autores: Solange Aparecida de O. Collares – Universidade Estadual do Centro-Oeste
Esta comunicação pretende trazer a discussão sobre a importância da utilização do jornal em 
sala de aula. Para os professores serve como um material de apoio nas diversas disciplinas, uma 
vez que, aborda questões como: esportes, noticiários, moda, culinária e outros. Referimo-nos 
aos diferentes registros de linguagem que circulam nas matérias e nos exemplares. Dessa for-
ma, o professor pode utilizar o jornal para trabalhar as tipologias textuais. Em algumas seções 
de jornais, são comuns os registros de linguagem associados a áreas específicas. O confronto 
entre as matérias de jornais de diferentes sobre o mesmo assunto é profícuo para a verificação 
de posição ideológica. No curso de Pedagogia, os acadêmicos efetuam a análise da escrita, das 
imagens e dos fatos. Trabalha-se também com as várias tipologias textuais entre eles: textos 
enumerativos, dissertativos e outros. No curso de Administração ele é utilizado como fonte de 
informação para o empresário. Hoje, mais do que nunca os empresários de modo geral devem 
permanecer atentos e buscar constante atualização/informação, pois as mudanças se dão de 
maneira cada vez mais rápida. O atual contexto de Aldeia Global interage com inúmeras variá-
veis que compõem um cenário cada vez mais complexo, fator que contribui para diversidade de 
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interações e dinamismo da economia. Caracterizada a complexidade do ambiente corporativo, o 
Jornal representa um importante aliado como fonte de informação, principalmente no que tan-
ge variáveis econômicas, mudanças a nível micro e macro. Por isto é importante o empresário 
permanecer atento independentemente do ramo de atividade como: Agronegócios, prestação de 
serviços, vestuário, eletrodomésticos, automóveis, dentre outros, avaliando preços de produtos 
acabados, matérias primas, dólar, cotação de bolsas, procurando com isto tomar a decisão 
acertada e se proteger para um futuro mutável. O jornal serve também para sondar importantes 
índices econômicos que influem no preço do produto final, como também averiguar o posicio-
namento/estratégias adotadas por outras organizações empresariais, agindo de conformidade 
com o mercado. A adaptação hoje em dia é pré-condição para meramente sobrevivermos. Se 
quisermos atingir um nível de excelência empresarial, temos que criar nossos próprios diferen-
ciais. Temos que nos adaptar às mudanças de forma mais rápida que os outros agentes, mas, 
fundamentalmente, primeiro que nossos concorrentes.
Um administrador trabalha desenvolvendo suas funções baseado na Administração Científica, 
que podem ser identificadas por três fases, uma que antecede à execução da ação, uma que 
coincide com a execução e outra que sucede à execução. Assim, essas fases podem ser chamadas 
de Planejamento, Direção e Controle.
PALAVRAS-CHAVES: Administração, Pedagogia, jornal, prática pedagógica.

OS SUJEITOS-ESCOLARES E A BIBLIOTECA: UM ESTUDO DISCURSIVO
Gustavo Grandini Bastos - Universidade de São Paulo / Bolsista FAPESP
Buscamos, com esse trabalho, realizar a análise do discurso de sujeitos-professores dos ensinos 
fundamental e médio, referente ao modo como denominam e nomeiam o espaço e a função da 
biblioteca escolar, o bibliotecário e a utilização da mesma por esses profissionais. Traçando uma 
interface entre os estudos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação e as noções de silêncio 
e discurso da Análise do Discurso de matriz francesa, interpretamos recortes de entrevistas de 
professores que fazem falar a pouca importância atribuída por eles ao trabalho cooperativo 
com o profissional bibliotecário. Assim, observamos, na materialidade lingüística, a repetição 
de um sentido dominante, a saber, aquele em que a instituição biblioteca é vista como um mero 
apêndice no processo educacional, um lugar pouco utilizado pela comunidade escolar como 
incentivo ao prazer da leitura e, muitas vezes, um espaço tido como tedioso e pouco valorizada. 
Há, ainda, a regularidade de associar essa unidade informacional ao efeito de domesticação dos 
sentidos de leitura regularizados como hábito, obrigada e pesquisa, que na maioria das vezes 
não passa de mera a cópia de verbetes, o que, para nós, indicia um modo de silenciar o prazer 
no contato com universo dos livros. Refletir sobre essas questões em nosso país é importante, 
tendo em vista a pouca atenção que é dada a biblioteca, principalmente a escolar e a leitura; 
por isso, buscamos trabalhar e refletir sobre as inferências desses professores sobre os conceitos 
propostos. 

POSIÇÃO DOCENTE E CONSTRUÇÃO DE SABERES - SENTIDOS QUE CIRCULAM NA MÍDIA
Ana Silvia Couto de Abreu – UFSCar
A mídia, digitalizada e hipertextual, ganha novas dimensões sociais. Compreender como isso se 
materializa foi nosso objetivo, ao analisar o funcionamento de uma revista impressa, a Escola, 
e de um site, o Escola On-line, trazendo os efeitos desse funcionamento para a área educacional. 
Filiamo-nos ao domínio teórico-metodológico da Análise de Discurso francesa e brasileira, pon-
do em destaque aspectos ligados à formulação e à circulação da Revista e do Site, e chegando 
à compreensão de uma imagem que acaba por se instituir dos docentes e de sua relação com o 
conhecimento. Os sentidos que circulam, materializados no espaço impresso e no virtual, tendo 
o efeito de uma divulgação de saberes, colaboram, em princípio, para suscitar novas leituras 
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e buscas - e aí reside sua força, mas na inscrição virtual, a construção de links, enquanto um 
recurso que pode ser entendido não meramente no âmbito da técnica, mas sim como um recur-
so discursivo, põe em movimento sentidos que falam de uma ciência como novidade e de um 
professor como leigo, marcando o incipiente e o simplista na posição do professor, negando sua 
condição de profissional capaz de conhecimento mais aprofundado. Assim, em termos teóricos, 
podemos dizer que o efeito de autoria do site Escola On-line poderia ser bem menos coincidente 
com o da Revista Escola impressa. Há um forte movimento de domesticação da heterogeneidade 
discursiva. O apelo tecnológico da nova mídia não é suficiente para transformar a imagem pré-
construída do docente. E entendemos que o gesto necessário, de nossa parte, enquanto docentes, 
é fazermos nossas próprias perguntas, criando espaços de autoria; um gesto que não se dá de 
forma isolada, sendo permeado por nossa memória discursiva e tocado pelas políticas vigentes.

DA LEITURA DO JORNAL PARA A SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Haidê Silva - EE João Martins
O objetivo do presente trabalho que pretendo apresentar no 5º Seminário Nacional O Professor 
e a Leitura do Jornal tem por objetivo socializar uma experiência didática desenvolvida durante 
as aulas de Língua Portuguesa com as turmas do 1º ano do Ensino Médio, geralmente no pri-
meiro bimestre.
Geralmente essas turmas apresentam muita dificuldade no que diz respeito a leitura e interpre-
tação de texto e por esse motivo, sempre inicio o ano letivo tratando de alguns procedimentos 
que podem auxiliar os alunos no aproveitamento das leituras que fazem, não apenas no que diz 
respeito a disciplina Língua Portuguesa, mas no aproveitamento geral que podem ter durante a 
leitura de textos em todas as outras disciplinas que fazem parte da grade curricular. 
A experiência profissional em questão constitui na leitura e análise de um texto de Francisco 
Platão Savioli, intitulado “Procedimentos para melhorar sua leitura” publicado no jornal Folha 
de São Paulo, em 12/01/2007 no Caderno Fuvest. 
Segundo Savioli, não existe receita para melhorar o aproveitamento da leitura, mas uma leitura 
proveitosa pressupõe além do conhecimento lingüístico, um repertório de informações exteriores 
ao texto, que costumamos chamar de conhecimento de mundo.
Ainda segundo o autor, uma boa medida para avaliar se o texto foi bem compreendido é a res-
posta a três questões básicas:
1)Qual é a questão de que o texto está tratando?
2)Qual é a posição do autor sobre a questão posta em discussão?
3)Quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a posição assumida?
Na sequencia, geralmente é apresentado aos alunos mais dois textos “O Ato de estudar” de Pau-
lo Freire e o poema “Elogio do Aprendizado” de Bertold Brecht, para que os alunos, organizados 
em duplas ou grupos, leiam e analisem de acordo com os procedimentos sugeridos no texto de 
Savioli. E finalmente, como síntese do trabalho que fizeram em sala de aula, os alunos devem 
produzir os seus próprios textos, no qual devem fazer pelo menos 1 parágrafo comentando cada 
um dos textos lidos e para finalizar o texto devem compará-los, enfatizando suas semelhanças 
e diferenças.

Sala ED14 - Coordenação: Monitor
A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTITUIÇÃO DE UM ESPAÇO DE ENSINO
Ilsa Do Carmo Vieira Goulart – UNICAMP
Partindo do pressuposto de que a docência como profissão demanda uma aprendizagem de 
conhecimentos específicos, contíguo a sua articulação e aplicabilidade, é possível questionar o 
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que e como se procede a formação de saberes em relação à constituição de um espaço de ensi-
no.  Com o propósito de compreender e analisar as práticas eleitas como prioridade no auxílio 
da alfabetização, este trabalho apresentará algumas atividades cotidianas que acompanham 
as ações pedagógicas, durante o ano letivo, cuja presença substancial, em uma sala de aula, 
favorece a identificação e a denominação, daquele espaço físico, de “ambiente alfabetizador”. 
Ao destacar imagens de objetos escritos e expostos, enfocar-se-á tanto o conjunto de materiais 
gráficos que os professores, independentemente de sua proposta metodológica ou da instituição 
escolar (pública/privada), elegem como prioridade para compor um ambiente propício à alfa-
betização: o alfabeto, os números, calendário, cartazes, painel de exposição de atividades dos 
alunos e ornamentação da sala, quanto as maneiras de utilização de tais objetos escritos. Os 
diversos materiais que compõem o espaço físico, da sala de aula, são considerados suportes de 
escrita e aparecem acompanhados de uma maneira de fazer, de um uso específico de práticas de 
leitura e escrita dos professores. A comunicação considera que tais práticas cotidianas não são 
neutras, mas marcadas por aspectos distintos que as caracterizam e que operam ativamente na 
sua relação com o outro, consigo mesmo e com o próprio espaço físico. Para tanto, buscar-se-á 
os subsídios necessários, para a efetuação do texto, nas proposições de Certeau (1985, 2007) 
e Chartier (2007). 

AFROLETRAMENTO DOCENTE
Elisabete Nascimento - Universidade Cândido Mendes
O Letramento é compreendido, nesta abordagem, como um complexo processo relativo ao uso 
social das múltiplas e interpenetradas linguagens. Ou seja, não diz respeito somente ao uso 
da Leitura e da Escrita como desempenho técnico, mas das contraditórias práticas sociais de 
Leitura e de Escrita numa sociedade hierarquizada, e em especial no que se refere aos grupos 
subalternizados. Um efeito perverso de um Letramento excludente e centrado nas assimetrias é 
o de se promover a idéia da incapacidade de acessar, produzir, alterar os padrões lingüístico-
discursivos reconhecidamente aceitos e valorizados pelo uso social que as elites fazem do Letra-
mento como instrumento de propagação dos privilégios. Nesta direção, põe-se como questão: é 
o Afroletramento uma possibilidade de (re)corte epistemológico capaz de propor novos arranjos 
políticos e educacionais de inserção do(a) negro( a) num contexto grafocêntrico? Estará o(a) 
professor(a) apto(a) a promover a afroletramento, no que concerne à implementação da Lei 
10639? O que está em questão com o afroletramento não é apenas o aparelhamento da técnica 
da Leitura e da escrita com a alfabetização pelos grupos historicamente subalternizados, mas 
a possibilidade do uso social e político da Leitura e da Escrita como estratégias de dessubalter-
nização desses mesmos grupos, bem como a possibilidade de “quebrar” com a hegemonia que 
construiu a subalternidade e as assimetrias. É hipótese desta abordagem que o afroletramento 
se constitui como um “lugar” de encenação dos processos identitários e de identificações ca-
pazes de dessubalternizar as contribuições de matrizes africanas e de promover práticas de 
compartilhamento em sala de aula; é possível ainda que, ao propor o afroletramento docente, 
este possa, igualmente, letrar-se no mosaico de referencialidades de matriz africana ao ler os 
orikis, os adinkras, as máscaras, as linhagens, as encenações, as identidades, as identificações 
as mosaicas africanidades.

OS SENTIDOS DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA OS ALUNOS DA EJA: REFLEXÕES E 
DISCUSSÕES
Maria Eurácia Barreto de Andrade – UNEB.
Este artigo descreve e analisa os significados da alfabetização e do letramento para os alunos da 
Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública da Bahia, com o propósito de compreender 
as diferentes concepções e funções do processo alfabetizador na vida social dos sujeitos inseridos 
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e como a escola está contribuindo para atender as necessidades e expectativas do seu público. 
Para isso foi realizada uma pesquisa qualitativa com apoio da entrevista semi-estruturada e 
observação participante com 50 alunos do segmento I da Educação de Jovens e Adultos os quais 
revelaram uma limitação nos aspectos conceituais da alfabetização e letramento, porém apre-
sentaram uma grande valorização na apreensão da leitura e da escrita como instrumentos para 
ascensão do sujeito. Apesar disso, os alunos defendem nas suas verbalizações que a leitura não 
é tão valorizada na prática pedagógica e a escrita, apesar de ter uma maior ênfase, não tem a 
intenção básica de construção e produção autônoma, na maioria das vezes é trabalhada apenas 
como uma forma de reprodução. É exatamente por isso que a leitura é sinalizada por boa parte 
dos alunos, como atividade necessária, porém, a escrita é a atividade que a maioria mais gosta 
de fazer, por ser a mais trabalhada, porém sem um enfoque na sua funcionalidade, propondo 
novos desafios. É necessário que seja assegurado aos alunos um fazer pedagógico inovador que 
propicie o alfabetizar letrando, ou seja, trabalhar a leitura e a escrita no contexto das práticas 
sociais que envolvem estas competências e assim superar a prática mecânica, repetitiva e des-
contextualizada, dando espaço para um trabalho que explore de forma significativa a função 
social da leitura e da escrita para que os sujeitos possam utilizá-las nas mais variadas situações 
cotidianas. Para que isso aconteça é imprescindível que o professor discuta e problematize inter-
venções pedagógicas necessárias para alfabetizar com significado e intencionalidade, inserindo 
os sujeitos nas práticas sociais de leitura e escrita.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Letramento; Educação de Jovens e Adultos. 

“CONSTRUINDO SABERES EM EJA I”
Cristiane Reda Nogueira – FUMEC
Tem como objetivo a produção de conhecimento a partir de Projetos Temáticos.
O referido Projeto é realizado por um grupo de professores DA FUMEC (Fundação Municipal 
para Educação Comunitária) DA Secretaria Municipal de Educação de Campinas. No ano de 
2010, o Tema Gerador é COMUNICAÇÃO- TÔ LIGADO, o qual surgiu a partir do levantamento 
de interesses dos próprios alunos. O trabalho é constituído de três principais eixos: Comunica-
ção e suas Variáveis; Comunicação e Diversidade Cultural e Comunicação e Cidadania. Dentro 
destes temas são abordados assuntos envolvendo a comunicação de um modo geral. Desta for-
ma, OS conteúdos curriculares mínimos exigidos são contextualizados e trabalhados através de 
estratégias que utilizam a mídia como um todo.

Sala ED15 - Coordenação: Monitor
AS INTERFACES DAS DIFERENTES MÍDIAS NO INCENTIVO À LEITURA E À PRODUÇÃO DE TEXTOS
Iolanda de Fátima Soares Soldatti - E.E. Prof. Newton Pimenta Neves
Este trabalho mostra a experiência com jornal e a sua interface com a produção de um blog, com 
o objetivo de estimular a leitura e, consequentemente, a compreensão e produção de textos nos 
diversos gêneros. Depois de utilizar durante vários anos o jornal como forma de complementar 
o livro didático, mais recentemente a essa experiência se juntou a criação de um blog, inter-
relacionando linguagens típicas das mídias impressa e digital. Os resultados têm sido positivos 
no sentido de aumentar o interesse dos alunos pela leitura, compreensão e produção textual, 
além do próprio reconhecimento dos variados gêneros. A conclusão é que o jornal e a internet 
podem caminhar juntos complementando-se na tarefa de incentivar a leitura e a criticidade.
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O USO DO BLOG NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM RECURSO PARA A PRODUÇÃO E A 
SOCIALIZAÇÃO DA ESCRITA DE JOVENS E ADULTOS 
Carla Maio - Universidade Federal de São Paulo
Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados preliminares sobre a produção coletiva 
de um blog, por jovens e adultos em processo de escolarização, num programa de Educação de 
Jovens e Adultos do município de Guarulhos (SP). Esse projeto visa ao reposicionamento desses 
estudantes como co-autores de narrativas autobiográficas e de memórias sobre o local onde a 
escola se insere, que se tornarão públicas nesse âmbito.
Tanto o levantamento de informações sobre o local como a produção de textos escritos têm sido 
ações de responsabilidade dos estudantes, sob minha orientação. Num primeiro momento, as 
principais fontes foram as memórias pessoais e autobiográficas, trazendo fatos, relatos histó-
ricos, recompondo a memória coletiva. Dessa forma, as histórias individuais representam uma 
importante fonte para este projeto ou produção. 
Algumas dessas narrativas já foram postadas no blog e, na continuidade desse trabalho, os alu-
nos entrevistarão antigos moradores da região, em busca de informações e dados para, num mo-
mento seguinte, transformá-los em novas narrativas, recriando a trajetória de seus pais e avós. 
Atividades de retextualização da fala para a escrita e a observação de que a língua constitui-se 
como um fenômeno sociocultural, são importantes tanto para a reconstituição das identidades 
quanto para a construção da autonomia dos estudantes, que passaram a refletir sobre a língua 
em uso, no momento mesmo de sua produção. 
Além de constituir um espaço coletivo de produção de conhecimento acerca das produções 
escritas realizadas no âmbito das aulas de língua portuguesa, o blog permite a socialização das 
produções como uma corrente de estudos viva e dinâmica.
É importante ressaltar que a incursão de novas tecnologias, como método de mediação pedagó-
gica, favorece significativamente a eficiência e eficácia do processo de formação dos estudantes. 
Para Masetto (2003), a exploração de imagens, sons e movimentos para a compreensão de 
acontecimentos em tempo real, “colocam professores e alunos trabalhando e aprendendo à 
distância, dialogando, discutindo, pesquisando, perguntando, respondendo, comunicando (...)”. 
(Masetto, 2003, p.152). Assim, tanto para o professor quanto para os alunos é marcante a 
experiência de vincular a realidade a essa nova forma de produzir conhecimento.

BLOG EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR.
Cândida Maria Santos Daltro Alves – UESC
Co autor: Maria Teresa Eglér Mantoan – UNICAMP
A experiência didática de acompanhar uma professora da UNICAMP, trabalhando a disciplina 
Escola e Cultura, explorando a ferramenta computacional blog, em uma sala de aula, durante 
um semestre, com alunos provenientes de diferentes cursos de licenciatura, foi extremamente 
enriquecedora. As possibilidades de ampliação das experiências de aprendizagem, a partir de 
um planejamento elaborado em colaboração com os alunos, no primeiro dia de aula e a utili-
zação do blog durante todo o decorrer do semestre permitiu que todos aprendessem juntos. Foi 
explorada uma metodologia em que os alunos liam os textos previamente, postavam no blog 
suas reflexões, vídeos relacionados ao texto lido, filmes, imagens, indicação de outras leituras e 
comentários do que havia sido postado pelos colegas. Todos participavam, uns com postagens, 
outros com comentários. No início do semestre, a participação dos alunos acontecia de forma 
bem incipiente, poucos postavam e quase não havia comentários do que havia sido postado, 
pois era uma experiência nova para todos os presentes e muitos tinham medo de se expor, 
postando sua reflexão ou comentários. No decorrer do semestre percebemos que foi aumentando 
gradativamente essa participação e todos já estavam bem acostumados com a utilização do blog. 
No dia da aula era discutido o que havia sido postado e outras informações que fossem necessá-
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rias para mais esclarecimentos do grupo. Preliminarmente, podemos dizer que a exploração do 
blog, entre outras opções utilizadas (filmes, imagens), poderá servir como um dos meios pelos 
quais pode ampliar a capacidade de estímulo para que os alunos possam enfrentar os desafios 
dos atos de comunicação escrita/virtual, melhorando a capacidade de argumentação e orga-
nização das idéias, além de possibilitar a liberdade de expressão e comunicação interpessoal.

Sala ED16 - Coordenação: Monitor
O TEXTO LITERÁRIO EM SUPORTE ELETRÔNICO: QUESTÕES DE LEITURA
Leny da Silva Gomes - Centro Universitário Ritter dos Reis
A cultura digital traz novas questões, envolvendo não apenas as linguagens das tecnologias 
eletrônicas, mas, sobretudo, as relações que se fundam na interação texto/leitor/suporte-tela do 
computador. Em pesquisa desenvolvida no período de 2007 a 2009 - Ensino e aprendizagem de 
literatura em sistema hipertextual: fluxos e conexões - criou-se um ambiente de aprendizagem, 
em sistema eletrônico, para atividades de leitura interativa do conto A Carteira, de Machado de 
Assis. Nessa leitura hipertextual, deslocou-se a atenção dirigida à interpretação e a classifica-
ções do texto literário para processos de interação. Com base em testes preliminares com pro-
fessores do ensino básico e com um grupo de alunos do ensino médio, levantaram-se algumas 
questões sobre a leitura do texto literário configurado nesse espaço digital. Como se estabelece a 
relação do leitor com o hipertexto informatizado, especialmente quando esse é um texto literário 
produzido em forma de livro impresso? Quais as alterações visíveis e/ou pensáveis na dinâmi-
ca entre o individual e o coletivo, entre o público e o privado, no processamento de leitura do 
texto na tela do computador? Com dados ainda parciais da aplicação, objetiva-se refletir sobre 
as ações dos leitores em situação de sala de aula, quando defrontados com a leitura do texto 
literário em hipertexto. O ponto de partida teórico para se pensar a interação texto ficcional/
leitor é a teoria da recepção (ISER, 1999). O uso do computador pelo leitor imersivo da cultura 
digital é observado e analisado sob perspectivas provenientes de estudos de Lucia Santaella 
(2003, 2004) sobre a cultura das mídias e a cibercultura, e de Arlindo Machado (2007) sobre 
o sujeito no ciberespaço. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura; hipertexto; cultura digital, Machado de Assis.

CONHECENDO O VALE DO PARAÍBA NUM TRENZINHO CAIPIRA
Joana Montes – UBC
Este trabalho é um relato de experiência desenvolvido em uma escola Estadual de Ensino Fun-
damental numa sala de 2ª série do ciclo I. A escola em questão é situada na cidade de São 
José dos Campos, estado de São Paulo. Funciona com dois períodos de ciclo I, manhã e tarde, e 
recebe alunos, em sua maioria, da periferia da cidade. A escolha do tema surgiu da necessidade 
de se ter um projeto que pudesse proporcionar o desejo pelo conhecimento e pela pesquisa. A 
interdisciplinaridade foi a opção que garantiu a diversificação de diferentes disciplinas educa-
cionais e a utilização de vários recursos didáticos ao articular os conteúdos aos temas trans-
versais. Dessa forma, os educandos puderam compreender e adotar atitudes de solidariedade e 
cooperação com o grupo, na preservação do patrimônio público e da natureza. Formou-se uma 
teia de conhecimentos. Em Literatura, dialogaram com as histórias de Monteiro Lobato. Já em 
Geografia, utilizaram o computador para ler imagens de satélite retiradas da internet do site 
do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), entre outros. Foram abordadas questões relativas 
ao meio ambiente e um breve histórico das ferrovias no Vale do Paraíba, que proporcionaram 
a evolução tecnológica do mesmo, tornando o Vale um modelo de desenvolvimento econômico 
e social. Refletiram as formas de interação do homem com a natureza por meio do trabalho, 
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da ciência, da arte e da tecnologia. Tais conhecimentos foram passados de forma lúdica aos 
alunos, iniciando com a música Trenzinho do Caipira, de Vila Lobos, numa abordagem simples 
do significado da linguagem musical, passando pelo entendimento da importância de outros 
municípios da região para chegar a leituras mais complexas através das imagens de satélite.

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS INTERATIVAS EM 
AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO. 
Leila Pessôa Da Costa - Universidade Estadual de Maringá – UEM
O trabalho tem como pressuposto que o homem como um ser de relações, busca na atividade 
social, nas circunstâncias concretas de vida e nas relações humanas as possibilidades de mu-
danças, que ocorrem e se consolidam na relação que estabelece com os outros, mediatizados pelo 
trabalho. Considera ainda, que a construção do conhecimento se faz de forma coletiva e não 
individual e é essa construção a força motriz capaz de operar mudanças na prática pedagógica. 
Pressupõe ainda que mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças 
na consciência e no comportamento humano. As novas tecnologias utilizadas na formação 
docente aprimoram e exigem novas habilidades que re-estruturam os conceitos e a forma como 
concebemos o processo de ensino e de aprendizagem, para tanto se faz necessário distinguir 
informação de conhecimento e a importância da reflexão nesse processo de articulação, pois a 
apropriação do conhecimento pressupõe trabalho e estudo , que só se concretiza com disciplina 
e na reflexão por processos mediatizados. Assim considerado, o trabalho apresenta algumas 
reflexões acerca da utilização de mídias interativas em ambientes virtuais utilizados para a 
formação docente em cursos a distância. Explicita as diferenças nos modos de encaminhar o 
processo de ensino e de aprendizagem no ensino presencial e no a distancia, discute-se a função 
e as habilidades de leitura e escrita presentes e as necessárias para a utilização de algumas 
dessas ferramentas no ensino a distancia, além de apontar a importância da apropriação crítica 
dessas ferramentas e da mediação nesse processo como promotora de desenvolvimento humano.

A ESCOLA E A EDUCAÇÃO PARA OS MEIOS - O QUE DIZEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASI-
LEIRAS E CATARINENSES
Laura Seligman – Univali
Os documentos públicos que regem a educação escolar no Brasil e em Santa Catarina pouco se 
referem à necessidade de educar para ler e interagir com a mídia. É esta a conclusão do exame 
feito em documentos referentes a Santa Catarina e a todo país, na pesquisa que pretendia en-
contrar pistas de como o poder público orienta as escolas na elaboração de conteúdos a respeito 
deste tema. Diagnosticada teoricamente como uma necessidade frente às Novas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação, a Educação para os Meios ainda é uma estranha no ambiente 
pedagógico, já considerada, mas ainda de forma tímida por quem gere a educação escolar 
brasileira. A análise feita em seis documentos usou como método a análise de conteúdo, mais 
exatamente o que Bardin (2004) considera análise de enunciação, relacionando o conteúdo ao 
seu autor. As referências foram tímidas e esparsas - mais como uma necessidade tecnológica 
do que de cidadania. O exame desses documentos apontou que realmente estamos caminhando 
neste processo, mas ainda a passos lentos e pautados por uma visão anacrônica: queremos que 
a educação formal escolarizada ingresse definitivamente nesse mundo informacional, tecnológi-
co, mas ainda oferecemos resistência a ele. As políticas públicas brasileiras ainda não preparam 
a escola e o professor para a realidade que alunos, pais e mesmo os professores vivem como 
cidadãos. À formação de professores e de comunicadores se abre um espaço importante - o de 
voltar-se à formação de um profissional consciente da necessidade de educar para ler critica-
mente os meios e ainda, em etapa posterior, interferir em sua produção de conteúdo.
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DIA: 15 de Julho de 2010
HORÁRIO: 14h30 às 15h30

LOCAL: Prédio Principal – Faculdade de Educação

Sala LL01 - Coordenação: Monitor
A UTILIZAÇÃO DO JORNAL ESCOLAR COMO METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO 
GÊNERO NOTÍCIA
Vanessa Wendhausen Lima – UNISUL
Este se configura como um estágio inicial de uma pesquisa de doutorado sobre a utilização do 
gênero ‘jornal escolar’ como metodologia de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Com 
base em conceitos sociorretóricos, especialmente o modelo CARS (SWALES, 1990), o objetivo 
deste trabalho é o de analisar a influência que uma série de oficinas de elaboração de um jor-
nal escolar tem na apreensão do gênero notícia, por estudantes do 8º ano. Para isso, através 
da elaboração de um material instrucional que prevê a transposição didática desses conceitos 
sociorretóricos aplicáveis à elaboração de jornais escolares, pretende-se desenvolver oficinas 
de elaboração de jornal escolar com esses alunos. A proposta metodológica inicial, no que se 
refere à produção de uma notícia, é a de efetuar uma comparação antes e depois das oficinas de 
elaboração desse jornal. Pretende-se, dessa forma, avaliar a adequação desse tipo de trabalho 
para o ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: Sociorretórica. Gênero. Notícia. Jornal Escolar. 

QUANDO O FAZER JORNALÍSTICO ENTRA NA SALA DE AULA 
Anna Carla de Oliveira Dini Cunha - Escola Curumim
Esta comunicação pretende mostrar momentos em que o fazer jornalístico inspirou e deu forma 
a trabalhos com linguagem, realizados em sala de aula.
Por fazer jornalístico, podemos entender uma maneira de colher, organizar e divulgar informa-
ções para um público previamente selecionado.
Os momentos escolhidos são: a produção de revistas por alunos-formandos, com a intenção de 
organizar o repertório construído em oito anos de vida escolar e comunicá-lo à comunidade a 
que pertenceram neste período; a confecção de “jornais falados” por alunos do 8º ano, quando 
iniciam a elaboração de um discurso sobre a realidade social brasileira; a produção de resenhas 
por alunos do 6º ano, quando passam a escrever sobre seus gostos e preferências em relação a 
filmes e livros direcionados a eles.
A escola em que estes trabalhos foram realizados é a Escola Curumim, situada em Campinas, de 
orientação freinetiana. Freinet (1896-1966), pedagogo francês, entre outros instrumentos que 
usou em seu trabalho como professor, apostou na produção de jornais escolares, com o objetivo 
de garantir a comunicação autêntica dentro do espaço escolar. 
Os momentos narrados aqui aconteceram entre os anos 2001 e 2009.

O “LUDISMO” COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: POSSIBILIDADE DE SE TRABALHAR COM JORNAL 
ESCOLAR
Taciane Marcelle Marques - PG-UEL
Este texto pretende elucidar a diferença entre “Ludismo” e Brincadeiras, a fim de demonstrar a 
necessidade de se trabalhar aquele na prática pedagógica. Observa-se que o “Ludismo” sugere um 
desdobramento evolutivo da capacidade de brincar. Portanto, a primeira hipótese dessa pesquisa 
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é que, em virtude do desenvolvimento da mente humana, a habilidade de brincar expandiu seu 
alcance. Então, o aspecto decisivo da característica do “Ludismo” é a capacidade que o indivíduo 
tem de simbolizar e criar com responsabilidade. As propriedades são relevantes nos contextos de 
ensino, pois permitem o exercício da criatividade e da ousadia com metas bem definidas a cum-
prir. Para a elucidação desta pesquisa, simulou-se uma proposta pedagógica lúdica em contexto 
escolar. Mais especificamente, enfatizou-se a proposta de um “jornal escolar”. Esta pesquisa 
apostou nessa atividade por acreditar que a execução do jornal reúne as condições necessárias 
e suficientes para a manifestação das dimensões simbólica, criativa e teleológica. A partir dessa 
tarefa escolar, pode-se observar que a teoria se torna prática e os significados, ações. Em termos 
didáticos, isso representa uma importante vantagem pedagógica em comparação com os métodos 
convencionais, já que permite o aprendizado pela vivência direta das coisas. O “jornal escolar” 
abre a possibilidade de, em virtude de proporcionar situações reais de uso da língua, esse conhe-
cimento ser vivenciado. Com a produção do jornal, ressalta-se que é crucial aos educadores co-
nhecer os mecanismos por de trás dos conceitos de “brincadeira” e de “ludismo”. Tal conhecimento 
fornece-lhes o instrumento teórico e operacional para propor e sustentar atividades lúdicas em 
situação de ensino. Isso reduz o risco de a pedagogia proposta pelo professor se desvirtuar em 
brincadeiras, ou seja, um conjunto de atividades desconexas sem função didática. 
Palavras - chave: “Ludismo”. Brincadeiras. “Jornal escolar”

Sala LL02 - Coordenação: Monitor
COMO A CONSTRUÇÃO DE UM JORNAL DA ESCOLA PODE CONTRIBUIR PARA A INTERAÇÃO E 
O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Sandra Memari Trava - E.E. Profa Ayr Picanço Barbosa de Almeida
Tendo em vista que muitos alunos apresentam dificuldades de leitura e escrita, o presente pro-
jeto tem por objetivo analisar como a
construção de um jornal da escola pode contribuir para o envolvimento e a interação dos alu-
nos, professores, equipe gestora e comunidade, bem como a integração com as mídias presentes 
no dia a dia de nossos jovens. Os sujeitos envolvidos são alunos das 8ª séries e do 1º colegial 
A e B, professora pesquisadora e também responsável pela elaboração do jornal e professora 
coordenadora, de uma Escola Estadual da Rede Pública de Ensino, de São José dos Campos-SP. 
Como referencial teórico nos baseamos em autores da perspectiva histórico-cultural, Vigotski, 
Smolka e Góes, que enfatizam a importância das relações significativas com “o outro” para 
que se dê a apropriação do conhecimento. Com relação às práticas discursivas e interativas, 
Bakhtin que enfatiza o princípio dialógico, relacionado às práticas sociais e atividades huma-
nas. Contribuem ainda para esta pesquisa estudos sobre a atividade de leitura: Freire, Kleiman, 
Soares, Smolka, Góes, Nogueira e, em processos que emergem narrativas, Braga. Recorremos à 
abordagem qualitativa, do tipo etnográfico, caracterizada por uma observação participante, que 
se utiliza das anotações no diário de campo, reflexão dos relatórios das reuniões com alunos 
e professora pesquisadora, análise de questionários respondidos pelos alunos participantes da 
equipe de elaboração do jornal. 
PALAVRAS-CHAVE: Interação, leitura, mídia, práticas de leitura.

EDUCAÇÃO PELA PESQUISA & EDUCOMUNICAÇÃO: O CASO DO JORNAL NOVOS OLHARES 
SOBRE CEILÂNDIA
Maraisa Bezerra Lessa,  - Secretaria de Educação
O trabalho tem como objetivo mapear as possibilidades de desenvolvimento de uma metodologia 
de ensino teórico-prático, por meio do qual as mídias possam se tornar importantes ferramentas 
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de ensino-aprendizagem para a educação pela pesquisa, proposta por Pedro Demo. Segundo o 
autor, a educação pela pesquisa é base da educação escolar e acadêmica, pois a pesquisa propicia 
o questionamento reconstrutivo que instiga permanentemente o processo de formação da autono-
mia e de construção do sujeito histórico. A utilização das mídias no espaço escolar pode torná-las 
importantes ferramentas de ensino-aprendizagem, à medida que ajudem o professor a estimular 
o aluno a buscar, selecionar, relacionar e processar criticamente as informações, transformando-
as em novos conhecimentos. A produção coletiva do jornal Novos Olhares Sobre Ceilândia, pode 
ilustrar essa afirmação. Durante as aulas de sociologia, alunos do curso de Administração de uma 
Instituição de Ensino Superior, localizada em uma das cidades-satélites mais violentas do Distrito 
Federal, foram convidados a pesquisar os aspectos positivos da cidade; refletir sobre os problemas 
comunitários e estabelecer relações com a sua história, para tentar, inclusive, compreender o por-
quê a cidade ficou estigmatizada pela violência. Essa atividade desvendou um novo olhar sobre a 
cidade, diferente daquele difundido pelos grandes meios de comunicação de massa. Dessa forma, 
o aluno deixou de ser objeto de um sistema educacional bancário, para - exercitando o questiona-
mento reconstrutivo - tornar-se um sujeito histórico crítico e criativo, que ao invés de consumir 
passivamente as informações veiculadas pelos grandes meios de comunicação, tornou-se produtor 
de novos conhecimentos, a serem publicados em sua própria mídia.
 
BIOSFERAS - DO JORNAL ON-LINE À SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
André Luiz de Camargo Estevam - UNESP Rio Claro
Co autores: Marcia Reami Pechula, Abigail Savietto, Mariana Gabriela Fonseca - UNESP Rio Claro
A proposta do Jornal Biosferas visa à produção de um jornal on-line, com edição bimestral, 
destinado à divulgação dos estudos e reflexões produzidos, inicialmente, pelos alunos do curso de 
Ciências Biológicas da UNESP - Rio Claro, contando com colaborações esporádicas de alunos de 
outras unidades de ensino superior. O jornal, atualmente instalado na página (portal) da UNESP, 
tem a finalidade de estender a produção desses alunos a toda comunidade acadêmica (científica), 
às escolas de ensino médio e também aos usuários (leitores) interessados. A divulgação científica 
dos temas relevantes e polêmicos das diversas áreas da biologia, tais como biotecnologia, bioética, 
interação homem-natureza, bioquímica, melhoramento genético de plantas, biofísica e a própria 
questão da divulgação científica, sendo uma das necessidades contemporâneas, coloca os agentes 
envolvidos - docentes e discentes, tanto da própria universidade, quanto da rede de ensino médio 
(e também a sociedade em geral) - em sintonia e contribui para a “publicização” do grande desen-
volvimento que a biologia proporciona à sociedade humana, contribuindo para uma maior com-
preensão da própria história da ciência. Na rede pública de ensino, o público-alvo são os alunos 
de ensino médio, por meio da disciplina Biologia. O jornal de divulgação científica deve promover 
um debate entre a comunidade acadêmica e as escolas, uma vez que o produto pode ser utilizado 
como material paradidático. A divulgação científica, no escopo dessa experiência, significa a so-
cialização do conhecimento científico, no intuito de forjar o aprofundamento das reflexões sobre os 
conteúdos estudados que nem sempre são possíveis no espaço da produção e aprendizagem. Nesse 
sentido, o termo divulgação científica significa a produção das leituras elaboradas pelos alunos 
quanto à sua forma e circulação de conhecimento.

Sala LL08 - Coordenação: Monitor
IMPRENSA NA ESCOLA
Vera Lúcia Batista de Moraes
Co autores: Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
Esta comunicação visa apresentar o projeto Imprensa, desenvolvido na Rede Municipal de 
Ensino de Campinas que tem como objetivo principal trabalhar a leitura das mídias com seus 
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múltiplos gêneros textuais, relacionando os fatos, as opiniões com os conteúdos discutidos no 
currículo escolar. Busca-se desta forma contextualizar os conhecimentos construídos na escola 
e, com isso, formar um cidadão que conheça a realidade e consiga articulá-la ao conjunto de 
saberes e conhecimentos constituídos ao longo da história humana. 
O projeto Imprensa realiza duas grandes ações. A primeira é a formação de professores, pro-
movendo discussões e reflexões sobre fundamentos e práticas de leitura para que realizem as 
atividades e projetos em sala de aula.
A segunda refere-se à produção de murais informativos e de jornais escolares para a socializa-
ção dos estudos realizados por alunos e professores, integrando escola e comunidade.
Através dessas ações, o Projeto Imprensa estima proporcionar ao aluno o acesso a diferentes 
linguagens (visual, literária, plástica) e o exercício de práticas de uso social da leitura e da 
escrita. Este trabalho com a linguagem centra-se na seleção de informações explícitas e implí-
citas dos textos verbais e não verbais da imprensa para a construção de seus conhecimentos e 
produção dos jornais escolares, em que o aluno exercite também a expressão de pontos de vista 
e de conhecimentos desenvolvidos em seu processo educativo a partir do diálogo com as leituras 
e discussões que realiza.

O USO PEDAGÓGICO DO JORNAL E A FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES E CONTRIBUI-
ÇÕES PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR
Mary Natsue Ogawa - Secretaria Municipal Da Educação De Curitiba
Compreender o mundo em suas diversas nuances implica em desenvolver habilidades de leitura 
que vão além das entrelinhas. A leitura, de forma fluente e crítica é o elemento catalisador de 
todo o processo ensino-aprendizagem, refletindo-se na maneira como o aluno constrói também 
suas relações sociais e sua concepção de mundo. Na perspectiva de efetivar este processo de teor 
não somente pedagógico, mas também político e social, escolas e educadores têm investido em 
práticas educativas que envolvam o ensino da leitura a partir da interação, interpretação e criti-
cidade. Dentre estas práticas, o trabalho com jornal em sala de aula, propiciado pelo projeto Ler 
e Pensar aponta como uma ferramenta para o aperfeiçoamento das práticas de leitura enquanto 
condição básica para a formação da cidadania. Condição que se constrói a partir da compre-
ensão de diferentes “leituras” de mundo e da possibilidade da expressão de ideias, argumentos 
e opiniões. O projeto utiliza a mídia escrita como elemento propulsor para a potencialização 
da leitura e o desenvolvimento da criticidade, sendo relevante não somente para o aprendizado 
dos educandos, mas contribui também para a formação dos educadores. O estudo em questão 
é um relato de experiência de profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, e visa 
discutir a articulação da leitura de jornal com a formação continua e a forma como esta se 
reflete na prática educativa. Este estudo de caráter investigativo está fundamentado em Freinet 
(1974) e em Faria (2001), em relação ao uso do jornal em sala de aula. O acompanhamento 
dos trabalhos desenvolvidos nas escolas dessa Rede de Ensino, aponta para uma significativa 
melhora na produção textual, indicando ampliação do vocabulário, aperfeiçoamento quanto 
à utilização da gramática e ortografia, e textos mais críticos dos estudantes das unidades de 
ensino pesquisadas.

JORGETEEN: O JORNAL DO ESTUDANTE
Karina Maria Dezotti - USF/Rede municipal de ensino de Valinhos
Este trabalho busca relatar a experiência obtida com um projeto de produção de um Jornal 
Comunitário Escolar que vem sendo desenvolvido em uma escola municipal do município de 
Valinhos com alunos do 6º ao 9º ano. Trata-se de um projeto de reforço escolar de Língua Por-
tuguesa que tem por objetivo desenvolver capacidades de linguagem para o pleno domínio da 
leitura e escrita nas diversas situações de uso social da língua materna. Para tanto, o reforço age 
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nas dificuldades específicas de cada aluno de modo mais enriquecedor e mais crítico, propondo-
se a elaboração de um “Jornal Comunitário Escolar” devido à dimensão educativa do jornal e 
à dimensão informativa da educação. Portanto, este projeto de reforço atuará na elaboração de 
um jornal destinado à “EMEB Jorge Bierrenbach de Castro” e à comunidade a qual a escola 
se insere. Tendo como conteúdo editorial os possíveis interesses de tal comunidade: reivindi-
cações de melhorias no bairro (iluminação, conservação de praças, calçamento de ruas, entre 
outros), prestação de serviço ou utilidade pública (campanha de vacinação, postos de saúde, 
entre outros), valorização de fatos ou pessoas do bairro (divulgar pessoas que se destaquem pelo 
talento ou serviço humanitário), divulgação de eventos escolares (projetos desenvolvidos pela 
escola, campeonatos, estudos de meio, pesquisas, entre outros) (Carnicel, 2008). A produção do 
Jorgeteen, título da publicação escolhido pelos alunos, tem se mostrado como um instrumento 
que vem incentivando tanto a leitura quanto a produção de textos, não só para o aluno que 
participa das aulas de reforço, mas também outros que apresentam interesse em participar do 
jornal como um repórter-teen.

 

DIA: 15 de Julho de 2010
HORÁRIO: 16h00 às 17h30

LOCAL: Prédio Principal – Faculdade de Educação

Sala LL01 - Coordenação: Monitor
DAS DEMANDAS DA CONTEMPORANEIDADE À FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DAS 
NTICS NA PRÁTICA DOCENTE.
Fábio Roberto Fernandes, Instituto Superior de Educação de Barretos/Faculdade de José Bonifácio
Nos últimos anos, a formação de professores tem se constituído em uma área de produ-
ção acadêmica profícua. Tal fato está intimamente ligado às novas atribuições dadas ao 
professor na contemporaneidade e, da mesma forma, à idéia coletiva de que o professor é 
o responsável pelas ações no intuito de resolver os problemas que, notoriamente, trazem 
entraves ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, diversas perspectivas no que se refere 
à formação de professores já foram exaustivamente abordadas, o que significa dizer que, 
apesar da profusão teórico-acadêmica, a temática ainda pode oferecer vertentes de investi-
gação relevantes, tendo em vista que, aparentemente, os problemas em relação à formação 
de professores ainda persistem. Deste modo, o presente trabalho apresenta um recorte acer-
ca da grande área de investigação que se constitui a formação de professores: a formação 
dos professores para o uso das NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação), 
buscando identificar, por meio de um levantamento teórico a relação entre as demandas da 
sociedade atual e a formação do professor, assim como a relevância de tal formação para 
sua prática. Para tanto, um arcabouço teórico foi delimitado com o objetivo de identifi-
car tais demandas e a relação das mesmas com a atual formação docente, destacando-se 
Azanha (1998), Pais (2005), Serbino (1998), Barcelos (2007), Coracini (2006), Dowbor 
(2001), Paiva (2001), Kenski (2007), Perrenoud (2000), Tedesco (2004), Mercado (2002), 
Marcuschi (2004), entre outros.
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PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES A DISTÂNCIA NA ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO
Maria Iolanda Monteiro - Universidade Federal de São Carlos
Co-autores: Cláudia Raymundo Reyes
Em 2007, a Educação a Distância foi implantada na Universidade Federal de São Carlos, com o 
propósito de atingir uma demanda diferenciada, no que se refere à oportunidade e a interesses 
específicos de formação (GATTI, 2000; REALI et al., 2008). Esta comunicação focaliza duas 
disciplinas, Linguagens: alfabetização e letramento I e II, do curso de Pedagogia a distância. 
Tem como objetivo principal o estudo da proposta de formação de educadores a distância na 
área de alfabetização e letramento. Utilizou-se a metodologia do Estudo de Caso (LÜDKE; AN-
DRÉ, 1986), adaptada para as características do ambiente virtual de aprendizagem - (AVA - 
moodle). Durante o processo de sistematização da proposta e de sua realização, verificaram-se 
fragilidades relacionadas à interação professor e alunos, às situações de (re)ensino e à aplicação 
da aprendizagem em contextos diferentes. Além disso, percebeu-se a presença de contribuições 
para o desenvolvimento profissional docente, diferenciando-se dos cursos de formação na mo-
dalidade presencial, como: articulações coletivas de saberes e práticas docentes e com outras 
disciplinas do curso e organização de posicionamentos profissionais dos futuros professores, 
visando opções explícitas por determinados estilos de ensino.

FIOS E DESAFIOS: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DOCENTE A TUTORIA NO PROGRA-
MA PRÓ-LETRAMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Elizabeth Orofino Lucio
A incorporação da modalidade de educação a distância na formação docente fez parte de um 
projeto de reformas iniciadas nos anos 90 revestidas do caráter neoliberal das recomendações 
de organismos multilaterais que passaram a orientar as políticas dos governos, principalmente 
da América Latina. Assim, por meio da implantação da Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores da Educação Básica, o governo promove a formação continuada de professores, 
utilizando a modalidade a distância na implementação de seus programas. Dessa forma, tem 
início uma experiência inovadora sob a responsabilidade pedagógica das universidades que se 
integraram a Rede. Este estudo pauta-se na perspectiva bakhtiniana da linguagem e tem como 
problema de estudo o papel da tutoria na formação continuada docente na área de alfabeti-
zação e linguagem no Pró-letramento. Ao focalizar essa temática, busca-se compreender os 
principais aspectos relacionados à concepção e gestão do programa; às concepções teóricas e 
metodológicas que balizaram sua constituição, sendo considerados pelo Ministério da Educação 
adequados para sustentar o trabalho dos professores alfabetizadores. O estudo realiza-se por 
meio da análise de documentos e da pesquisa de campo junto aos sujeitos envolvidos no proces-
so educativo no encontro de formação de tutores no Rio de Janeiro, por meio de questionários 
e entrevistas. Para isso, buscou-se dialogar com os discursos sobre a constituição da Rede e do 
Pró-letramento, materializados nos documentos oficiais e nos materiais do Programa, a fim de 
responder se os princípios nele subjacentes têm contribuído para atender a formação de tutores 
da área de alfabetização e linguagem. A análise dos resultados nos permite concluir que formar, 
nessa modalidade, é um movimento que vem caminhando para a constituição de um quadro de 
formação de formadores (Andrade,2004) nas redes de ensino e que há a necessidade do preparo 
dos tutores para a esfera da comunicação e da linguagem de formação.
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TECNOLOGIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DE GESTORES
Fátima da Silva Batista - Universidade Estácio de Sá - Bolsista FAPERJ
Estamos vivendo em um mundo de constantes mudanças nas diferentes dimensões: econômicas, 
políticas, sociais e tecnológicas. O desenvolvimento das tecnologias da informação e comuni-
cação (TIC) tem provocado um impacto expressivo no cenário atual. Com a disseminação das 
TIC nos espaços escolares intensificou-se as discussões sobre a formação dos profissionais que 
atuam nesses espaços, de quem se espera uma prática integrada às tecnologias. Muitas são as 
práticas decorrentes da democratização do advento da informatização dos processos de trabalho 
na escola e as repercussões na comunidade escolar. Com as mudanças no cotidiano da escola o 
papel do gestor também precisa ser repensado e ressignificado, pois ele tem a função primor-
dial de propor novas formas de organizar o trabalho escolar, tornando esse ambiente o mais 
próximo possível dessa realidade. Para tanto, ele precisa de formação urgente e necessária na 
esfera da comunicação, das novas tecnologias e de suas linguagens para encarar os desafios 
que são impostos à educação e à própria escola. Não obstante, faz-se necessário refletir sobre 
o descompasso existente, muitas vezes, entre as concepções de gestão apoiadas nos princípios 
civil-democrático e os formuladores de políticas públicas e programas que defendem o uso das 
TIC na perspectiva da qualidade total, com o intuito de que a apropriação das tecnologias seja 
realmente benéfica para a comunidade escolar. Este estudo teórico do tipo bibliográfico tem 
apontado que as TIC não possuem, até o momento, um lugar de destaque nas premiações de 
gestão inovadora realizadas por órgãos oficiais.
PALAVRAS-CHAVE: tecnologias; gestão escolar; educação.

Sala LL02 - Coordenação: Monitor

O MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO COMUNICADO DE EMPRESA E SUAS APLICAÇÕES EM SALA 
DE AULA.
Maria Helena Peçanha Mendes - Universidade São Francisco
Co autores: Luzia Bueno
Por meio da apresentação de resultados da análise do gênero comunicado de empresas em jornais 
e de suas relações com as reportagens / notícias que são veiculadas na mídia, objetiva-se, nesta 
comunicação, discutir a necessidade da construção de modelos didáticos, pelos professores, dos 
gêneros textuais que aparecem na imprensa antes de proceder com o seu ensino. Os modelos 
didáticos consistem em um levantamento das características de um gênero textual; para isso, é 
necessário fazer um estudo de textos exemplares de um dado gênero, assim como uma pesquisa 
sobre o que dizem sobre ele as ciências da linguagem e as referentes à esfera de circulação. Para 
atingir esse objetivo, assumimos como base teórica o interacionismo sociodiscursivo e usamos 
os trabalhos desenvolvidos por Jean Paul Bronckart (1999/2006/2008), Dolz e Schneuwly 
(2004,2008) e Anna Rachel Machado (2001/2009). Em nossa análise, procuramos nos deter 
no contexto sócio-interacional mais amplo e no contexto de produção mais restrito do gênero, 
na infraestrutura textual, nos mecanismos de textualização e nos enunciativos. Os resultados 
de nossa pesquisa sobre comunicados de empresa publicados em um jornal de uma cidade do 
interior de São Paulo nos permitem perceber a riqueza de detalhes que o modelo didático pode 
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trazer e as possibilidades de trabalho com a leitura e produção de textos que ele pode lançar ao 
professor e, consequentemente, ao aluno. Dessa forma, a discussão sobre o modelo didático pode 
enriquecer em muito a formação do professor de língua portuguesa que trabalha com jornais.
PALAVRAS-CHAVE: modelo didático, gênero textual, comunicado, interacionismo sociodiscursivo.

LÍNGUA, MÍDIA E POLÍTICA: A RESPONSIVIDADE COMO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Amarildo Pinheiro Magalhães - SEED-PR
A tomada de posição frente aos acontecimentos da esfera política é elemento consti-
tutivo do exercício da cidadania em uma sociedade democrática. Contudo, é consenso 
que a participação política por parte dos jovens brasileiros após o processo de rede-
mocratização não tem assumido patamares significativos. Em face dessa realidade, o 
trabalho procura discutir em termos teórico-metodológicos uma proposta pedagógica 
desenvolvida junto aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio em um estabelecimento 
de ensino da rede pública estadual do Paraná. Para tanto, buscou-se como referência 
os pressupostos teóricos emanados do Círculo de Bakhtin (Bakhtin/Volochinov, 1992; 
Bakhtin, 2003), segundo os quais a linguagem constitui-se em uma espécie de arena 
de conflitos e a todo enunciado corresponde um posicionamento, isto é, uma atividade 
ativamente responsiva por parte do interlocutor. Nessa perspectiva, considera-se que 
todo enunciado concreto produz necessariamente um reação por parte daquele que o 
recebe a qual pode ser expressa imediata ou posteriormente. A partir desse respaldo 
teórico, a proposta pedagógica em discussão tomou como referente o caso dos “Diá-
rios Secretos” da Assembléia Legislativa do Paraná, noticiado pelo jornal “Gazeta do 
Povo” em abril de 2010 e que envolve o desvio de verbas do legislativo paranaense por 
meio da nomeação de funcionários “fantasmas”. A principal intenção foi, a partir da 
base teórica mencionada, desenvolver práticas sociais que mobilizassem os estudantes 
supramencionados para posicionarem-se frente a esse episódio da vida política de seu 
Estado, ou seja, que ao assumirem a língua como instrumento de interação social, 
pudessem materializar atitudes responsivas ativas em torno dessa questão. Além de 
discutir a elementos teóricos já referidos e descrever os encaminhamentos metodológi-
cos adotados no desenvolvimento da proposta, o trabalho discute também os resultados 
alcançados, a partir de relatos dos alunos e das produções textuais realizadas ao longo 
do processo, cujo ponto culminante foi o envio de uma mensagem de correio eletrônico 
aos parlamentares paranaenses por parte dos estudantes.

ENUNCIAÇÃO E LEITURA: UMA CRÔNICA DE ARNALDO JABOR
Sheila Maria de Lima Costa - Universidade Cruzeiro do Sul/ Universidade Nove de Julho
Este estudo que faz parte de uma pesquisa para a dissertação de Mestrado, tem como objetivo 
realizar a leitura de uma crônica de A. Jabor. pela perspectiva da enunciação. A crônica a ser 
focalizada é “Nossos dias melhores nunca virão?” que apresenta um relato inquieto do autor 
sobre o Tempo.
Essa crônica aponta os anseios humanos na busca pela qualidade de vida, viajando dentro do 
presente e passado, em busca de um futuro promissor que nunca chega, mostra que a tecnologia 
só fez com que homem moderno ao invés de descansar, sobreviva como um escravo da máquina.
Sempre com uma intenção discursiva de valor expressivo na construção da enunciação, o enun-
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ciador/produtor marca seu enunciado com a utilização de recursos como a pontuação e os sinais 
diacríticos que formam a modalização autonímica e também de frases caóticas que parecem 
depoimento de divã, com expressão livre e desenfreada de pensamento e emoções.
Maingueneau (2002) afirma que “todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a 
pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no 
enunciado produzido, mas nada garante que o que ela reconstrói coincida com as representações 
do enunciador.”, essa observação nos mostra uma certa liberdade do enunciatário que pode 
perceber ou não tais marcas linguísticas e assim assimilar a intenção do enunciador ou mesmo 
modificar o entendimento de tal enunciado.
A enunciação - ato produtor do enunciado, evento único e jamais repetido - é constituída por 
meio de diversas marcas no discurso, tais como as condições de produção (tempo, lugar, rela-
ções sociais, as intenções, os sujeitos), marcas que apontam uma interação dinâmica. 
Como fundamentação teórica serão utilizados os conceitos relativos à enunciação extraídos dos 
textos de Benveniste, Maingueneau e Fiorin.
PALAVRAS CHAVE: Enunciação. Leitura. Crônica. Linguística.

NARRATIVAS DO TEMPO PRESENTE: UMA PROPOSTA ENUNCIATIVA DE ABORDAGEM DAS 
CRÔNICAS EM SALA DE AULA
Jane Cristina Beltramini Berto - SEED-PR
Os pressupostos teóricos produzidos pelo chamado Círculo de Bakhtin têm sido apontados, 
há algum tempo, como referência para o trabalho com a disciplina de Língua Portugue-
sa no contexto escolar brasileiro. Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa para a Rede Pública de Educação Básica do Paraná (DCE-LP/PR), ratificam a 
teoria enunciativa como elemento basilar para o ensino dessa disciplina. Em face dessa 
realidade, os educadores, a quem se atribuiu a produção coletiva desse documento curri-
cular, têm sido desafiados a efetivar, em sala de aula, a concepção de linguagem assumida 
pelo referido documento curricular. Desse modo, este trabalho, constitui-se em um reflexo 
desse esforço coletivo de produzir práticas de linguagem condizentes a teoria bakhtiniana, 
tendo como referência o trabalho com o gênero discursivo crônica. Procura-se, portanto, 
por meio da análise e discussão da proposta de trabalho mencionada, tendo como alicerce 
conceitos como interação verbal, dialogismo, enunciado e gêneros do discurso, pretende-se 
construir reflexões de ordem teórico-metodológicas que subsidiem a proposição de práticas 
educativas que propiciem aos educandos a apropriação do sistema linguístico enquanto 
instrumento para interação social, condição indispensável para o exercício da cidadania e 
a transformação da sociedade.

Sala LL08 - Coordenação: Monitor

A PERSPECTIVA DIALÓGICA PARA A LEITURA CRÍTICA DE ARTIGO DE OPINIÃO EM SALA DE AULA
Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi – UNITAU
A formação de um leitor proficiente e crítico é um dos principais objetivos do ensino de 
língua portuguesa. Para esse fim, a perspectiva sócio-histórica da linguagem, na vertente 
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bakhtiniana, mostra-se especialmente profícua porque a leitura de gêneros discursivos 
diversos permite a ampla e rica abordagem dos aspectos sociocomunicativos e das rela-
ções dialógicas constitutivas dos enunciados. Dentre os muitos gêneros interessantes para 
a leitura em sala de aula, o artigo de opinião foi objeto deste estudo por permitir ampla 
exploração dos elementos citados. O objetivo desta pesquisa é analisar um corpus de artigo 
de opinião publicados nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, a partir da 
perspectiva dialógica da linguagem, e indicar procedimentos de leitura úteis para orientar o 
aluno para um nível de leitura crítica, que pressupõe a percepção de relações dialógicas que 
esse gênero discursivo estabelece com enunciados atuais e antigos. Os resultados da pes-
quisa mostram que o posicionamento crítico do leitor desse gênero depende crucialmente de 
inferências sócio-histórico-ideológicas, de conhecimentos enciclopédicos e de atualidades e, 
ainda, de conhecimento do gênero e de suas características constitutivas porque esse é um 
gênero cujas relações dialógicas com enunciados de nosso tempo e passados se estabelecem 
muito fortemente, determinadas pelo posicionamento ideológico do meio de comunicação e 
pelo suposto perfil do seu público-alvo. Como conclusão, sugerem-se alguns procedimentos 
de leitura para a sala de aula, num trabalho direcionado à formação do aluno que ainda 
apresenta muitas lacunas de conhecimentos pressupostos para a leitura crítica do artigo de 
opinião e poucas habilidades de leitura desenvolvidas em sua trajetória de leitor.

LEITURA DE REPORTAGEM: CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DE UM LEITOR PROFICIENTE
Ângela Maria Pereira UNITAU - Universidade de Taubaté
Este trabalho, que teve como objetivo corroborar com estudos da Linguística Aplicada que 
visem ao estabelecimento de procedimentos pertinentes à prática de leitura de reportagem 
em sala de aula, aborda a leitura de reportagem como instrumento que contribui para a 
formação de um leitor proficiente. Almejando a consecução do objetivo proposto, foram 
feitas análises de duas reportagens (uma de revista e outra de jornal) para identificar os 
elementos e as informações que podem ser explorados para uma leitura proficiente em salas 
de aulas do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Foram feitas também a exemplificação e 
a aplicação de procedimentos de leitura do gênero discursivo reportagem, utilizando esses 
dois textos. Considerou-se aqui a relevância, para o contexto escolar, de um trabalho com 
textos veiculados na mídia impressa (jornais e revistas), bem como a necessidade de se 
incorporar às práticas pedagógicas atuais aparatos tecnológicos e materiais de leitura que 
abranjam tanto a linguagem verbal quanto a não-verbal. Como embasamento teórico, o 
trabalho fundamenta-se, principalmente, nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais - PCN -, nos conceitos bakhtinianos de linguagem e de gênero discursivo, na concepção 
sociocognitiva ou sociointerativa de leitura, nas propostas de sequências didáticas de Sch-
neuwly e Dolz (2004) e nas sugestões de procedimentos de leitura feitas por Lopes-Rossi 
(2008). Pertinente é acrescentar que o trabalho aqui apresentado é referente a uma pesqui-
sa de mestrado já concluída na Universidade de Taubaté (UNITAU). Os resultados apontam 
que a exploração, à luz do referencial teórico supracitado, de aspectos sociocomunicativos 
e de elementos verbais e não-verbais do gênero discursivo reportagem oferece subsídios a 
um trabalho, em sala de aula, que seja baseado em procedimentos de leitura e que vise a 
formar leitores proficientes. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura; mídia; reportagem; proficiência.
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ESTRATÉGIAS SÓCIO-COGNITIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO NO TEXTO JORNALÍS-
TICO DE NOTÍCIA
Rodrigo Leite da Silva - PUC-SP/ UNINOVE- SP
Coautores: Marisa da Costa - PUC-SP/ UNINOVE-SP
Este trabalho está fundamentado na Linguística de Texto e em bases teóricas da vertente sócio-
cognitiva da Análise Crítica do Discurso. Trata de apresentar o esquema textual do tipo de texto 
jornalístico de notícia, proposto por van Dijk (1990), com vistas a demonstrar o seu processo de 
construção opinativa. Tem-se por pressuposto que o discurso jornalístico objetiva a construção da 
opinião pública e, por isso, utiliza-se de numerosas estratégias. A notícia, texto mais típico do dis-
curso jornalístico, constrói-se por duas categorias semânticas: Inusitado e Atual. A primeira guia 
a seleção do que ocorre no mundo e não participa do cotidiano da vida das pessoas; a segunda 
guia a seleção de eventos a partir do que ocorre no dia ou em passado muito próximo à publica-
ção da notícia. Os resultados obtidos mostram que a notícia é um tipo de texto opinativo, porque 
orienta a leitura do auditório no que diz respeito à opinião que deve ser adotada. A opinião cons-
truída nesse tipo de texto é apresentada no texto-reduzido que é organizado pela manchete, linha 
fina, olho e lead. Assim sendo, a mídia, apostando na vulnerabilidade do leitor, usa o seu poder 
de classe dominante e constrói a opinião pública, de acordo com os seus interesses, transmitindo 
ao seu leitor a pseudo-impressão de autonomia na construção de suas opiniões. 
PALAVRAS-CHAVES: construção da opinião, esquema textual da notícia e discurso jornalístico.

A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA “GRUPO DE DILMA PLANEJAVA SEQÜESTRAR DELFIM”
Andreia Cristina Dantas - PUC SP
Este texto pretende refletir como as notícias são construídas nos jornais a partir dos princípios 
estudados por Charaudeau (2005), Maingueneau (1998) , Marcuschi (2007) e os conceitos de 
texto e textualidade estudados por BEAUGRANDE (1997) e FÁVERO (1986).
Os jornais são meios de comunicação onde a linguagem nasce, vive e morre na subjetividade, 
portanto deixam de ser imparciais e objetivos ao relatar uma notícia.
A notícia dada no jornal é o reflexo da Rede de Interesses relatada em Charaudeau. O autor 
afirma ainda que “nenhuma informação pode pretender por definição , à transparência, à neu-
tralidade ou à factualidade. Sendo um ato de transação, depende do tipo de alvo que o informa-
dor escolhe e da coincidência deste com o tipo de receptor que interpretará a informação dada.” 
É claro que há interesses econômicos envolvidos na produção de um jornal, posto que a notícia 
vive do interesse dos anunciantes e assinantes e, nesse contexto, objetividade e neutralidade não 
fazem parte do cotidiano de uma redação.
O jornalista tem o poder da palavra e, com ela, determina como o assunto será tratado e anali-
sado. Ao fazer isso de maneira nem sempre objetiva e imparcial tende a dar à notícia o seu valor 
de verdade. Isso se reflete também quando existe certa motivação ou intenção do informante. No 
exercício de sua profissão, o jornalista faz com que o jornal seja o painel consensual em deter-
minada sociedade. Faz uso de recortes de imagens a seu favor, muitas vezes distorcendo um fato 
real. Cabe ao leitor, com sua capacidade de ler o mundo, construir a sua leitura das imagens e 
reportagens publicadas e isso depende do repertório de mundo do leitor.
No que compete à construção da notícia, torna-se relevante que o jornalista considere esses dois 
princípios a fim de selecionar textos pensando nas intenções que estão inseridas neles e o modo 
como o leitor os aceitará, irá perceber intenções, compreendê-las e produzir sentido.
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DIA: 15 de Julho de 2010
HORÁRIO: 14h30 às 15h30

LOCAL: Prédio Anexo I – Faculdade de Educação

Sala ED11 - Coordenação: Monitor
NAS LINHAS E ENTRELINHAS DO TEXTO JORNALÍSTICO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES À LUZ 
DA LINGUÍSTICA TEXTUAL
Juliano Guerra Rocha (FE - GPPL - UNICAMP)
Co-autores: Arlete de Falco (UFU - Universidade Federal de Uberlândia)
A prática da leitura não é algo herdado, mas resultado de esforços das gerações mais velhas, 
sobre as mais novas. Nessa perspectiva encontramos a figura do professor, que participa na 
formação do aluno-leitor. Baseados em Kleiman (2001) observamos que a maior dificuldade do 
professor é ler e trabalhar os textos informativos, não porque eles têm dificuldade em localizar 
as informações, mas devido aos modos de “falar” sobre a informação. Geralmente surgem fugas 
de leitura, e a visão do que foi lido muitas vezes resvala para o senso comum. Diante disso nos 
propusemos analisar neste trabalho a formação leitora do professor e suas influências sobre 
os alunos. Primeiramente, recorremos à psicologia, para explicar que o ser humano é formado 
nas suas redes de relações. Ler e interpretar com facilidade estão intrinsecamente relacionados 
às práticas cotidianas em que o sujeito está inserido. Logo, discutimos a relação do educador 
com os textos informativos, focando principalmente, na leitura do jornal, apontando o seu uso 
em sala de aula como uma das alternativas de letramento, buscando subsídios da linguística 
textual. Nesse sentido nos perguntamos: De que maneira o professor aproxima o aluno do 
texto jornalístico? Até que ponto a prática do professor e suas relações com a leitura do jornal 
influenciam na formação de um aluno-leitor? Como o jornal influencia nas práticas de letra-
mento do professor e do aluno? Para tanto aplicamos como metodologia, primeiramente, uma 
pesquisa de campo envolvendo 10 professores do ensino fundamental, aos quais entregamos 
um texto extraído de um jornal para que o resumissem. Em seguida realizamos uma entrevista 
com esses professores, buscando aferir o grau de valorização da leitura em suas vidas e em suas 
práticas docentes. Por fim, discutimos os resultados da pesquisa, mostrando que a leitura do 
texto jornalístico favorece a formação do professor, contribuindo para superação de dificuldades 
e avanço das práxis pedagógicas.

DISPOSITIVOS SOCIAIS DE CRÍTICA DE MÍDIAS: A INTERFACE COMUNICAÇÃO - EDUCAÇÃO EM 
PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE
Ana Rosa Vidigal Dolabella UNI-BH e PUC Minas
O presente artigo busca enfatizar a dimensão da ação acadêmica no trabalho crítico de aná-
lise de mídias, na perspectiva proposta por Braga (2006), ao se considerar como relevantes 
as ações de formação docente, nas comunidades interna e externa, beneficiárias diretas 
das discussões a respeito dos produtos e processos midiáticos. Nesse sentido, pretende-se 
mostrar ações na interface comunicação e educação, ora extensionistas, de formação de 
professores da educação básica, ora de pesquisa, por meio de debate acadêmico aberto a 
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partir de um grupo de pesquisa formado por alunos de graduação em licenciatura. Os dois 
projetos (DOLABELLA, 2009), de pesquisa e de extensão universitárias, foram coordenados 
por mim no ano letivo de 2009 no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH. Este 
trabalho descreve essas ações de crítica de mídias e de formação docente como contribuição 
para a construção de uma proposta de educação para as mídias (CLEMI, 2008; BRAGA, 
2008; SIQUEIRA, 2006) no âmbito das comunidades envolvidas, na medida em que proces-
sos midiatizados se tornam referência para as interações sociais. Essas ações estão vincu-
ladas à proposição de doutoramento realizada na PUC-Minas, na área de Linguística, que 
tem como tema Letramento, Mídias e Formação, e ao estágio de doutoramento no exterior 
realizado em 2008 no CLEMI/França.

CONSELHO DE LEITORES ESTUDANTIL - INOVAÇÃO, MÍDIA E EDUCAÇÃO.
Silvia Rangel - INSTITUTO THADEU JOSÉ DE MORAES
Co autores: Edna da Silva Santos Lima; Augusta de Moraes Gusmão dos Santos; Aleide do Nas-
cimento Pires.
O Projeto Social “Conselho de Leitores Estudantil com o Diário de Suzano” lançado em Abril 
de 2010, é um projeto totalmente inovador, pioneiro, uma tecnologia social única, havendo 
somente experiências que envolvam adultos, este é o primeiro conselho com a classe estudan-
til do País, seguindo os moldes de Conselhos oficiais, de grandes jornais nacionais, o corpo é 
composto por 13 membros, sendo 12 alunos e 1 professor que preside o Conselho Estudantil
O objetivo do grupo é analisar o jornal, fazer críticas e propor novas abordagens para os mais 
variados assuntos. Os estudantes analisam juntamente com os professores os textos, títulos, 
fotos, legendas e até mesmo a disposição das matérias nas páginas. 
Os Conselheiros foram escolhidos a partir de critérios pré determinados pela escola como: ren-
dimento escolar e interesse pela leitura, onde os participantes já desenvolvem um bom nível de 
informação para participação nas ações propostas dentro e fora da escola, envolvendo questões 
como integração e interação social, criticidade, compreensão, reflexão, discussão e debate. 
Todos os alunos são voluntários, enfatizando-se ativamente o voluntariado educativo, sendo 
todos motivados a desenvolverem também a solidariedade, o grupo é renovado todos os anos, 
permitindo a participação de outros alunos interessados. 
Com todo esse universo conspirando favoravelmente para ampliar o gosto pela leitura, o Pro-
jeto Social com a utilização do jornal em sala de aula passa a exercer papel preponderante 
na formação do cidadão, quando este se conscientiza, aprende a gostar e entender a extensão 
que a mesma influencia sua vida, vislumbrando a possibilidade de criar, inventar, contar uma 
história, e ser a própria história. 
Para o docente trabalhar no sentido de formar alunos leitores é cansativo e requer muita dispo-
sição, humor, amor, criatividade, habilidades e persistência, e neste caminhar, não há receitas 
prontas, é no construir diário, dentro ou fora de cada sala de aula, com professores apaixonados 
pela leitura, que surgem idéias, discussões, reflexões e novas práticas. As minhas e as suas 
ações é que darão novo rumo a esta história.
O Instituto Thadeu José de Moraes e o SESI através do “Projeto Social Conselho de Leitores 
Estudantil com o Diário de Suzano”, utilizará o jornal como recurso de apoio para todas as 
disciplinas curriculares, despertando nos educandos, a consciência da importância da educo-
municação, da ética, dos direitos humanos e da cidadania, e auxiliando a redação do jornal a 
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veicular matérias com mais qualidade aos leitores.
Os benefícios podem ser vistos em recente pesquisa qualitativa sobre os Programas Jornal 
e Educação realizada pela John Snow Brasil, a qual indica que os estudantes entrevis-
tados, na sua maioria com idades entre 10 e 14 anos, afirmaram que o uso dos jornais 
como apoio às disciplinas trouxe novo ânimo à sala de aula, estimulando-os à leitura e 
à compreensão de temas mais próximos de sua realidade, havendo ganho no poder de in-
terpretação e crítica, além de uma melhora significativa em suas avaliações acadêmicas.
O hábito da leitura, estimulado pela utilização do jornal na sala de aula, contribui para a for-
mação de opinião, concentração e até mesmo auto-estima dos alunos, porque, eles sentem-se 
mais preparados para opinar e agir em relação ao que se passa em seu meio, e com o Projeto 
Conselho de Leitores temos dois focos direcionados que são amenizados: os adolescentes e os 
jornalistas.
É essa a proposta do Conselho de Leitores, auxiliar na formação de cidadãos conscientes, alunos 
mais preparados para enfrentar as adversidades, argumentativos, e paralelamente auxiliar a 
redação com a opinião crítica sobre as matérias veiculadas melhorando a qualidade editorial 
oferecida para o leitor.
Outro fator positivo na educomunicação é à integração dos pais, da comunidade escolar, e re-
dação, pois os estudantes passam a levar para casa assuntos e debates, estimulando a leitura 
em sua esfera familiar, e despertando nestes a curiosidade pelo acompanhamento das matérias 
que seus filhos revisam.
De acordo com a pesquisa os educadores alegam que ocorre efetiva mudança no comportamento 
dos alunos, que passaram a ter uma visão crítica aliada ao hábito da leitura. Além de apon-
tarem que a interdisciplinaridade ao se disporem a trabalhar com um meio de comunicação 
tão rico é essencial para a formação de mentes afiadas e dispostas a multiplicar a informação.

Sala ED12 - Coordenação: Monitor

PRODUZINDO HISTÓRIA EM QUADRINHOS – HQS
Kelly Cristina da Silva Ruas - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado a Educação/UFG
A Informática vem assumindo cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua utilização 
como ferramenta de ensino aprendizagem e sua ação no meio social vem crescendo de forma 
rápida na sociedade. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças estruturais e fun-
cionais frente a essa nova tecnologia e a informática deve habilitar e dar oportunidade ao aluno 
de adquirir novos conhecimentos, facilitar o processo ensino-aprendizagem, enfim, ser um com-
plemento de conteúdos curriculares e interdisciplinares visando o desenvolvimento do indivíduo.
Visando contribuir na aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Espanhol e melhor 
utilização das tecnologias pelos alunos da 6ª série do ensino fundamental Colégio Apli-
cação da Universidade Federal de Goiás foi desenvolvido o projeto “Produzindo História 
em Quadrinhos (HQs)” de caráter interdisciplinar envolvendo a disciplina de Informática e 
Espanhol. As atividades foram desenvolvidas nos espaços da sala de aula e laboratório de 
informática com a finalidade de produzir Histórias em Quadrinhos (HQ’s) com temas sobre 
Apresentações e Saudações em espanhol, tendo enfoque na pesquisa e produção através da 
escrita e imagens utilizando como ferramentas principais a internet e o software educativo 
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Hagáquê, com objetivo de desenvolver competências e habilidades de pesquisa na internet, 
colaboração e cooperação entre os alunos e abordagem interdisciplinar dos conhecimentos 
das disciplinas de informática e espanhol de maneira dinâmica, prazerosa e lúdica. O 
projeto foi concluído com apresentações das produções dos alunos em forma de cordel no 
espaço escolar e os resultados revelam o quanto às tecnologias possui lugar de destaque na 
educação e atua como ferramenta potencializadora em atividades educacionais que possi-
bilitam a interação e interatividade entre os colegas, professores, conteúdos e computador 
tornando as aulas mais atrativas e proporcionando a aprendizagem e produção de forma 
mais prazerosa para os alunos.

O ARTIGO DE OPINIÃO E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA TRANSPOSIÇÃO QUE DÁ CERTO
Lívia Nascimento Arcanjo - Universidade Federal de Juiz de Fora
Este trabalho tem por objetivo investigar como a proposta da Olimpíada de Língua Portu-
guesa (CENPEC) influencia a formação do aluno-leitor-escritor de textos. Propõem-se uma 
análise das produções do gênero artigo de opinião, elaboradas por alunos do 2o e 3o anos 
do Ensino Médio, selecionados como finalistas da competição no ano de 2008. Sabendo 
que o material organizado para a Olimpíada é baseado na teoria da sequência didática (SD) 
proposta por Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004), buscamos compreender como os gêneros 
da esfera jornalística podem colaborar para a construção de “(...) um agente coletivo, capaz 
de dialogar e participar da arena política que decide o perfil dos discursos predominantes e 
decisórios na vida da escola e do próprio país” (SILVA, 2007:63). Para essa investigação, 
tomamos como referencial teórico o historiador italiano Carlo Ginzburg, que propõe o Pa-
radigma Indiciário, um modelo epistemológico, fundado no detalhe, no episódico, em que 
a atenção do investigador deve se voltar para observação do idiossincrático, de tal maneira 
que possa formular hipóteses explicativas a respeito de uma realidade complexa, não expe-
rienciável diretamente. Sendo assim, esses dados podem ser altamente reveladores daquilo 
que se busca conhecer, no caso desta pesquisa, os elementos implícitos à produção textual, 
tais como a escolha do tema, do léxico e das construções utilizadas pelos alunos e como as 
atividades propostas na SD podem contribuir para esses movimentos da produção textual. 
Dessa maneira, é possível perceber que a escolha desse modelo de ensino possibilitou a 
construção do saber pelo aluno de maneira eficiente, entretanto, não se poder restringir a 
eficácia do processo à boa escolha da teoria. É importante salientar que a mediação e a 
compreensão, por parte do professor, da proposta da SD permitem que o aprendiz se colo-
que, de maneira crítica, como sujeito atuante da sociedade em que está inserido.
PALAVRAS-CHAVE: artigo de opinião, Olimpíada de Língua Portuguesa, sequência didática

O LIDE NO TEXTO JORNALÍSTICO: SUGESTÃO DE COMO UTILIZÁ-LO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Eliana Whonrath - Correio Escola/ EE Cristiano Volkart
Este trabalho apresenta como o lide - estrutura básica da produção de notícia no jornalismo 
impresso - pode ser utilizado em salas de aula de Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano, como 
forma de desenvolver as habilidades de raciocínio, compreensão e elaboração de ideias nos 
alunos. Para isso, demonstra como as notícias sobre os terremotos que atingiram o Chile e a 
Turquia no início de 2010 e foram publicadas nos jornais Correio Popular e Diário do Povo, 
puderam gerar múltiplas atividades, inclusive a interdisciplinaridade. 
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Sala ED13 - Coordenação: Monitor

MÍDIA FOTOGRÁFICA: ARTE; INFORMAÇÃO; DOCUMENTAÇÃO E GÊNERO
Helena Ap. Gica Arantes – USC
Com o surgimento da fotografia na mídia, ampliou-se a possibilidade de leitura , fazendo com 
que o leitor lesse não só o verbal, mas também o não-verbal, pois uma característica do leitor 
moderno é a agilidade com que se recebe as mensagens, com mais consciência do que memória, 
é um leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas. Assim, cada vez mais, a 
imagem tem sido usada na comunicação: como apoio informativo - ela é um veículo, meio 
pelo qual codifica e decodifica a mensagem e o transporte deste veículo é o papel fotográfico, 
tornando-se como forma de expressão informativa; como arte- fotografar vem realizar um so-
nho tão antigo quanto o próprio homem: reter e fixar, gravar e conversar com as imagens da 
nossa percepção visual, vista como uma série ordenada de símbolos organizados pelo artista 
que, como resposta, o receptor preenche com símbolos de seu repertório particular, em busca 
de interpretação; como documentação - é uma testemunha ocular, não apenas prolonga a visão 
natural, como também descobre outro tipo de visão, atrelada ao referente que testa a sua exis-
tência e todo processo histórico que o gerou, ler uma fotografia midiática implica em reconsti-
tuir no tempo seu assunto, derivá-lo no passado e conjugá-lo a um futuro virtual e, por último, 
como gênero - é articularmente privilegiada porque se fixa na imaginação do público leitor, com 
poder de persuasão, dotada de gramática própria, estética e ética peculiar . Com base nestas 
idéias, selecionamos algumas fotos jornalísticas para análise, embasando- se nos pressupostos 
teóricos de Iser e Jauss (Estética da Recepção) e, também, em Roland Barthes.

A LEITURA CRÍTICA DE FOTOGRAFIAS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR
Joyce Guadagnucci - Unicamp/USC
O presente trabalho apresenta uma pesquisa por amostragem, aplicada nos dois jornais de 
grande circulação no Estado de São Paulo - Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo - nos 
períodos de 20 a 31 de dezembro de 2009 e de 09 a 12 de janeiro de 2010. O objetivo principal 
foi deslocar, para o campo do fotojornalismo, algumas das reflexões apontadas por autores 
como Kossoy (2002), Barthes (1990), Caujoulle (2009) e Mitchell (2002) acerca da relação 
entre a realidade e a fotografia, através da observação dos tipos e dos locais onde são expostas 
as imagens fotográficas nos jornais impressos brasileiros e de como os textos que as circundam 
constroem seus significados. Foi possível constatar, através do confronto entre as análises das 
fotografias dentro e fora do contexto em que foram publicadas, que os jornais, se aproveitando 
de sua dimensão polissêmica, fazem com elas aquilo que consideram útil comercialmente - ex-
ploram a relação de cerceamento entre o verbal e o não verbal, a fim de inserirem posiciona-
mentos ideológicos frente aos acontecimentos. Sendo assim, propor uma ação educativa crítica 
em relação às imagens midiáticas que permeiam nosso cotidiano, se faz bastante necessária, e a 
escola talvez seja um local privilegiado para que tal iniciativa seja deflagrada. Se pensarmos no 
contexto da escola pública, onde os alunos em sua maior parte estão impedidos, por barreiras 
sociais, de conhecer e participar de outras esferas da cultura, além da de massa, esta ação se 
torna ainda mais urgente. Sem dúvida, a leitura de imagens merece um lugar de destaque na 
formação do educador, e este trabalho pretende contribuir com esse processo.
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LEITURAS MIDIÁTICAS FRAGMENTADAS NO CONTEMPORÂNEO
Maria Joana Brito da Silva Montes - Universidade Braz Cubas
Este estudo promove um campo reflexivo de redes discursivas geradas pelas comunicações efe-
tuadas no videoclipe e no espectador. Este, mesmo que fora da ação, participa do movimento e 
interfere ao posicionar-se. As imagens do videoclipe A minha alma, do grupo O Rappa, liberam 
uma estratégia de comoção do espectador, o qual absorve um sentimento de empatia com os 
participantes do espetáculo. A tela televisiva torna-se enigmática ao liberar a representação do 
conteúdo. Uma janela está aberta, instaurada no espaço manifesto e oculto comum aos coad-
juvantes, aos atores, aos espectadores e ao olhar solitário que se esconde atrás das imagens, 
invisível. O videoclipe possui um encantamento quando sua luz, no primeiro plano, reflete, na 
tela, a ironia do contemporâneo. Tal ironia está refletida no entrelaçar das culturas, ou seja, 
na diversidade cultural, ao estabelecer vínculos de convivência humana. As representações 
invisíveis da exclusão social devem ser representadas no mundo ao dar nome às suas identi-
dades. Pressupõe-se que o sujeito seja integrado a uma nova forma de ver o contemporâneo, 
de maneira a organizar novas combinações de tempo e espaço. Ao desconstruir o discurso do 
videoclipe, reconstrói-se um pensar novo e reflexivo. Repensa-se a prática educacional para 
que as crianças, metaforicamente representadas pelo menino Gigante, tenham na escola e na 
sociedade um espaço de socialização e cultura para exercer sua cidadania. Assume-se, portanto, 
o compromisso de formar sujeitos que visualizam criticamente as informações. A educomunica-
ção vem a ser uma área que intervém em ambientes educativos e de comunicação tecnológica. 
Nesse contexto, ela possibilita o transporte de vivências de outras áreas do conhecimento e 
dialoga com aspectos educacionais, políticos, antropológicos, sociológicos, discursivos, além dos 
artísticos e estéticos. Nessa perspectiva, abordam-se estudos de Néstor García Canclini (2008); 
Márcia Perencin Tondato (2009); Ismar de Oliveira Soares (2002).

Sala ED14 - Coordenação: Monitor

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DAS REVISTAS FEMININAS: CONSUMO E MODO DE VIDA
Alice Mitika Koshiyama - ECA-USP (Universidade de São Paulo)
A hipótese desta pesquisa exploratória é de que revistas femininas trabalham com valores se-
melhantes, mas diferenciam suas estratégias de comunicação conforme o público que pretendem 
atingir. Usamos mediações para a análise de conteúdo conforme: Agnes Heller (O Cotidiano e a 
História), Michel de Certeau (A Escrita da História), Simone de Beauvoir (O Segundo Sexo). Apre-
sentamos os resultados de análise de edições do mês de abril de 2010 das revistas Cláudia, Marie 
Claire, TPM, Nova, que apresentam como característica comum dirigir-se a mulheres adultas. 
Essas publicações tratam com a mesma naturalidade de problemas que envolvem a vida pessoal, 
o trabalho, a educação e o lazer. Examinamos as mensagens de matérias jornalísticas e textos pu-
blicitários.Notamos que, ao trabalhar com o mundo real e imaginário das mulheres as estratégias 
de comunicação das revistas conduzem a uma única saída: as leitoras devem consumir: produtos, 
serviços e comportamentos propostos. Concluímos que as revistas femininas propõem modelos de 
ação para mulheres e cabe aos projetos educacionais nas escolas avaliar esses processos junto 
a docentes e discentes. É preciso criar o hábito de usar as publicações nos projetos pedagógicos 
conforme os objetivos previamente elaborados e trabalhados pelos educadores, para que não haja 
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uma aceitação indiscriminada dos conteúdos propostos. Ao assumir plenamente a condição de 
educadores, os professores poderão usar textos da imprensa feminina criteriosamente, estimulan-
do nos discentes a capacidade de leitura de textos de diferentes mídias. 
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo e estratégias de comunicação, história e valores, questão de 
gênero-feminismo, revistas femininas no Brasil.

O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DA FOTOGRAFIA NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS*
Ivanize Ribeiro De Souza (PG-UEM)
O trabalho tem por objetivo refletir a respeito do funcionamento discursivo da imagem fixa 
(fotografia) veiculada em um livro didático de língua portuguesa integrante do PNLD 2008 
(Programa Nacional do livro didático), adotado por estabelecimentos da rede pública estadual 
em um município do extremo noroeste do Paraná. Para tanto, elegeu-se como objeto de análise 
uma unidade didática extraída do volume destinado à 6ª Série (7º ano) do Ensino Fundamental. 
Entende-se que a relevância de tal investigação situa-se no fato de que, para grande parte 
dos professores e alunos das escolas públicas brasileiras, os livros didáticos distribuídos pelo 
Ministério da Educação têm sido a única referência em termos de material de leitura. Abordar 
a presença da fotografia, nesse contexto, torna-se ainda mais preponderante uma vez que, em 
função do desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação, a presença dos 
elementos imagéticos é cada vez mais intensa nos textos que circulam na sociedade contempo-
rânea. Em termos teóricos, buscam-se as contribuições de Dubois (2000), a fim de identificar 
no trabalho proposto pelo livro, qual o tratamento dado à fotografia, considerando os seus três 
possíveis modos de ser compreendida: pelo discurso da mimese, pelo discurso do código e des-
construção e pelo discurso do índice e referência. Os resultados apontam para a preponderância 
da visão mimética da fotografia. Percebe-se igualmente que a produção de sentidos na formação 
do leitor da imagem fotográfica não foi preocupação do material didático. Elementos de elevada 
gravidade no contexto de organização da obra, visto ser exatamente na unidade selecionada que 
se situa o compromisso do trabalho com a fotografia.

O MAPA METEOROLÓGICO DO JORNAL NAS AULAS DE GEOGRAFIA 
Israel da Silva Filho - EE Tadakyo Sakai
“Quando pensamos em linguagem, estamos tratando de uma forma de dizer algo (conteúdo). O 
domínio da linguagem é possível quando as formas são sabidas e, ao mesmo tempo, se tem co-
nhecimento a respeito do que é dito, ou o que significa o conteúdo apresentado” (Almeida, 2001).
Sempre que abrimos o jornal Folha de São Paulo e nos deparamos com o mapa que representa 
as condições meteorológicas do Brasil, pensamos nos possíveis embaraços que as crianças do 6ª 
ano deveriam ter ao interpretar as informações ali contidas uma vez que crianças destas séries 
costumam ter poucos conhecimentos da linguagem que compõe o corpo de um mapa. Ou seja, 
ainda não sabem, entre outras coisas, ler e interpretar os símbolos ou convenções que compõem 
a linguagem cartográfica do mapa.
Estamos querendo dizer que para que haja a interpretação dos conteúdos contidos no mapa 
meteorológico do Brasil, ou qualquer outro mapa temático, é necessário que o estudante seja 
provido de uma sólida alfabetização cartográfica, que por sua vez, vai além de interpretar sím-
bolos e convenções.
Diante do que foi dito, a partir de uma aula de Geografia do 6º ano, cujo conteúdo é a previsão 
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do tempo, nos propomos a relatar de que maneira o mapa meteorológico extraído da Folha de 
São Paulo, associado com outros instrumentos, contribuiu para que os alunos se apropriem da 
linguagem cartográfica e compreendam os conteúdos. 
Concordamos com Almeida quando afirma que “no ensino de Geografia, bem como de outras 
áreas, as atuais formas produtivas exigem domínio de conhecimentos científicos e técnicos veicu-
lados amplamente pelos meios de informação. O indivíduo que não domina as variadas formas de 
representação desses conhecimentos está impedido de pensar sobre aspectos do território que não 
estejam registrados em sua memória. Então, uma das funções da escola consiste em preparar o 
aluno para compreender a atual organização da sociedade, dando-lhe acesso às novas formas de 
representação da informação espacial: mapas, fotografias aéreas, imagens de satélites”.
Nesse contexto, entendemos que a linguagem cartográfica no ensino de geografia precisa en-
sinar como os conteúdos são apresentados e também o que eles significam. É portanto, o que 
propomos demonstrar com a socialização do trabalho que temos feito na sala de aula a partir 
da leitura do jornal.

 

DIA: 15 de Julho de 2010
HORÁRIO: 16h00 às 17h30

LOCAL: Prédio Anexo I – Faculdade de Educação

Sala ED11 - Coordenação: Monitor
“LENDO & RELENDO - LER A REALIDADE:” O DIÁLOGO ENTRE OS TEXTOS FOCALIZANDO AS-
PECTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E CULTURAIS NA IMPRENSA LAGEANA
Rita de Cassia Bleichvel 
Co autores: Maria de Lourdes Pinto de Almeida 
A leitura de jornal é uma das ferramentas didáticas de importância no processo de ensi-
no-aprendizagem. Podemos relacionar o que fazemos, lemos, pensamos e escrevemos, ao que 
acontece em nosso cotidiano. A leitura jornalística produz resultados de influência em nossas 
vidas. É a partir do conhecimento da realidade que o diálogo entre os textos se concretiza, 
pois é impossível imaginar a vida descontextualizada dos aspectos políticos, econômicos e 
culturais. Partindo desta abordagem sobre a leitura jornalística nos reportamos à necessidade 
de trazer para o ambiente da sala de aula, o jornal Correio Lageano, que completou em 2009, 
70 anos de história na Serra Catarinense. A imprensa lageana tem como princípio apresentar 
os assuntos com seriedade e pesquisa, assim como informações imparciais, com a intenção de 
formar opiniões, denunciar, cobrar soluções para problemas da região. Dentre outras iniciativas 
pedagógicas, o projeto Lendo & Relendo auxilia na formação de leitores/as nas escolas que 
participam enviando produções de textos e relato de atividades, recebendo gratuitamente, as 
edições semanalmente. A Metodologia utilizada foi a histórico-crítica onde a realidade recor-
tada na matéria se faz presente como a contradição da teoria vista em sala de aula, utilizando 
o debate e assembléias para dar movimento as idéias, sempre objetivando uma nova tese, nova 
teoria para dar continuidade ao trabalho pedagógico. Diante dessas considerações, a linguagem 
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se constitui, portanto, nessa mão dupla da interação, que cria um “diálogo” sempre diferente 
entre interlocutores/as, em função do contexto histórico-social.

A GUERRA DO GOLFO NOS JORNAIS O ESTADO DE SÃO PAULO E FOLHA DE SÃO PAULO (1990-
1991). 
Sandro Heleno Morais Zarpelão - Universidade Estadual de Maringá/ Secretaria de Pós-Gradua-
ção do Curso de Mestrado em História
A presente comunicação pretende refletir sobre a pesquisa realizada sobre as notícias e prin-
cipalmente os editoriais nos jornais “O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo”, relativos 
à Guerra do Golfo”, de 1991. Almeja demonstrar e analisar como esse conflito foi coberto por 
parte importante da imprensa escrita brasileira. Os editoriais e notícias dos citados jornais, 
muitas vezes, reproduziram discursos pacifistas, no sentido da defesa de que a guerra era desne-
cessária. Contudo, tais instrumentos de imprensa devem ser analisados como agentes políticos 
e reprodutores de uma visão ocidental, mormente a estadunidense. O debate sobre a Guerra do 
Golfo é bastante sugestivo dessa atuação política da imprensa escrita brasileira, mesmo que o 
Brasil não tenha enviado soldados brasileiros para lutarem no front de batalha, isto é, no Ira-
que e no Kuwait. Portanto, é objetivo tratar pontualmente da atuação dos mencionados jornais 
na discussão sobre a necessidade ou não do conflito, a visão sobre a participação dos Estados 
Unidos na guerra, os interesses dos países em conflito, os efeitos sobre o Brasil e a atuação da 
Organização das Nações Unidas (ONU).
Para isso, será feita uma abordagem das discussões bibliográficas acerca do tema em questão. 
Depois será feita uma análise de como parte da imprensa brasileira escrita, no caso os jornais 
“O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo” fizeram a cobertura do período que engloba as 
causas da guerra, o conflito e as conseqüências dela. A idéia é demonstrar qual foi a imagem 
criada pela imprensa internacional e reproduzida pela brasileira sobre tal conflito.
Vale ressaltar que tal temática é oriunda da dissertação de mestrado, que foi realizada, na Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM), sobre a Guerra do Golfo cujo tema foi “Tempestade no 
Iraque: a Guerra do Golfo, a Política Externa dos Estados Unidos, a Historiografia Militar e a 
Imprensa Escrita Brasileira (1991)”, defendida em 2008.
PALAVRAS-CHAVE: Guerra do Golfo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo.

CATAR, MOLDAR E INVENTAR PALAVRAS: O PAPEL DO LÉXICO NO TEXTO JORNALÍSTICO.
Tania Maria Nunes de Lima Câmara - UERJ/UNISUAM
Co autor: Anderson da Silva Ribeiro - UNISUAM/ COLÉGIO ESTADUAL RODRIGO OTÁVIO-RJ
O caráter interacionista da linguagem permite conceituar o homem como um ser cercado de 
textos por todos os lados. Com esses textos interage, influenciando-lhes a produção e sendo por 
eles influenciado. A diversidade de textos existente implica a capacidade de o indivíduo perceber 
os propósitos distintos entre eles, bem como determina o desenvolvimento de competências e 
habilidades que lhe permitam interagir socialmente de modo eficaz. Cabe, pois, à escola desen-
volver essa capacidade. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, na educação básica, o 
aluno deve ser colocado em contato com textos de diferentes gêneros, no intuito de, entre outros 
objetivos, perceber o papel social que a leitura e a escrita desempenham. Entre os meios de que 
o professor dispõe para a consecução desse objetivo, o jornal apresenta-se como um recurso 
de grande valor, uma vez que proporciona o contato com textos de natureza e finalidades 
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específicas, trazendo consigo as marcas da criatividade de seus respectivos produtores. Esta 
comunicação tem por objetivo fazer reflexões acerca da escolha lexical dos textos jornalísticos 
nesse processo criativo. O léxico interioriza a codificação da realidade extralinguística de uma 
comunidade de falantes; desse modo, quanto maior for o domínio lexical do usuário, maior será 
sua capacidade de interação com o outro, não se deixando de considerar os aspectos relativos à 
leitura de mundo. A leitura de um texto passa, portanto, entre outros fatores, pelo conhecimento 
lexical e seu respectivo papel na produção de sentido. Neologismos, intertextualidades, estran-
geirismos mostram-se, no texto jornalístico, instrumentos importantes na interação autor-leitor. 
Nessa perspectiva, deve o professor, nos diferentes níveis de ensino, fazer o aluno perceber a 
importância do léxico, consideradas as intenções comunicativas de cada gênero textual.

O TRABALHO COM OS GÊNEROS NA FORMAÇÃO DO LEITOR
Fabiana Ferreira de Paula – UFGD
Este artigo tem como finalidade encorajar os professores de língua materna do Ensino Funda-
mental a trabalhar com diferentes gêneros textuais na formação do leitor, com base no que rege 
o ensino de Língua Portuguesa conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - (BRA-
SIL, 1998) - e estudos de especialistas na área de leitura e gêneros, tais como: Bakhtin (2000), 
Britto (2001), Dolz & Schneuwly (2004), Fernandes (2007), Freire (2009), Lajolo (1986, 1996, 
1999, 2005), Marcuschi (2005), Silva (1986), Rojo (2004), Nascimento (2009), entre outros. 
A sociedade contemporânea encontra-se repleta de oportunidades de leitura. Por essa razão, 
a leitura proficiente torna-se essencial, uma vez que insere o cidadão na vida cultural e social 
de um país de modo a proporcionar um posicionamento crítico diante das diversas situações, 
além da capacidade de mediar conflitos e combater a dominação. Nessa perspectiva, a pesquisa 
apresenta a importância do ato de ler na sociedade atual à medida que, com a globalização, 
novos gêneros e estratégias de leitura emergem. Discute-se também como a leitura é e como 
pode ser abordada na escola, além de propor o trabalho com o gênero jornalístico no Ensino 
Fundamental - em especial ao 9º ano - por meio de sequências didáticas que levem os alunos a 
perceber as relações das reportagens com o seu contexto de circulação e os efeitos de linguagem 
presentes nesse gênero, sejam eles semânticos, lexicais ou pragmáticos. Tudo isso contribui para 
ampliar a compreensão do meio social no qual o aprendiz está inserido. 

Sala ED12 - Coordenação: Monitor

CONCURSO JOVEM REPÓRTER
Cristina Barbiero Moraes - Rede Gazeta
No ano de 2010 o programa A Gazeta na Sala de Aula iniciou uma pioneira e permanente par-
ceria com o suplemento infantil Gazetinha.AG. O Concurso Jovem Repórter nasceu da vontade 
de fazer com que a produção de jornais pelos alunos fosse uma prática recorrente nas escolas 
capixabas. Por meio dela os alunos poderiam praticar o uso social da escrita, valorizando a cul-
tura do trabalho bem feito e aprimorando sua formação cidadã. Através da produção de pautas 
sobre a comunidade, a relação da escola com seu entorno também se tornaria mais forte e, com 
isso, a educação contextualizada poderia ser vivenciada.
As ações realizadas durante o concurso incluíram: Oficinas de Jornal, uma para os monitores 
(pessoas responsáveis pelo A Gazeta na Sala de Aula em seus respectivos municípios e escolas 
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particulares) com a participação da editora da Gazetinha.AG e de sua editora adjunta, e doze com 
os professores participantes do programa A Gazeta na Sala de Aula; criação, com a colaboração 
de profissionais da Redação Multimídia, de um material sobre a produção de um jornal (conteúdo 
publicado em edição especial do Informe - jornal mensal feito especialmente para os professores 
do A Gazeta na Sala de Aula -, disponibilizado para download no hot site do programa www.
gazetaonline.com.br/saladeaula com livre acesso, e publicado em linguagem infantil na Gazetinha.
AG, sendo seu conteúdo distribuído nas edições dos meses de março a julho); criação de um e-mail 
dedicado ao esclarecimento de dúvidas (concursojovemreporter@gmail.com).
A premiação incluiu a impressão dos jornais vencedores nas três categorias (papel jornal, ta-
blóide, em cores, oito páginas, 1200 exemplares), a oportunidade dos ganhadores escreverem 
para o blog da Gazetinha.AG e a publicação de entrevistas com os vencedores no suplemento 
infantil. 

COMO PROFESSORA DE LEITURA E ESCRITA DOS SÉTIMOS, OITAVOS E NONOS ANOS DO EN-
SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS DESENVOLVI, DURANTE O ANO DE 
2009, A PRÁTICA DE TRABALHAR COM TEXTOS DE JORNAL EM SALA DE AULA.
Aparecida Donizeti Sepulveda - Prefeitura Municipal de Campinas - Jornal da Hora
Essa iniciativa ocorreu após eu concluir que os alunos, de modo geral, independentemente do 
ano, não conseguiam ler um texto para além da decodificação de termos e não tinham nenhum 
domínio da língua escrita. Quando solicitados a escrever, atinham-se à transcrição da fala, 
prática que resultava em textos rudimentares de difícil compreensão. 
A decisão de usas textos extraídos de jornal foi embasada na minha experiência de leitora apai-
xonada e escritora. Textos de jornal e revistas foram essenciais à minha formação intelectual. 
Devo dizer que não os descobri sozinha; foram-me apresentados por um professor de Português. 
Textos de jornal são multidisciplinares, atuais, objetivos e, em maior ou menor profundidade 
atingem a maioria dos leitores.
Essa prática resultou num jornal produzido pelos alunos. Alguns alunos foram selecionados 
para formarem o núcleo de produção do jornal. Um editor de jornal profissional se voluntariou 
para dar palestras e nos ajudar na produção final. 
Os alunos escolheram os temas a serem trabalhados. Elaboraram questões para entrevistas, tex-
tos ficcionais, pesquisaram na internet, contataram pessoas que dariam depoimentos, respostas 
ou contariam suas experiências relativas aos temas escolhidos. 
Alunos que não compunham o quadro básico do jornal tambe� participaram com trabalhos. 
O resultado foi muito positivo. Os alunos ficaram orgulhosos de sua produção. A maioria dos 
professores que não havia se interessado pelo projeto manifestou intenção de participar da 
edição seguinte. 
O lançamento se deu no pátio da escola, com discursos da comunidade escolar e muita alegria.

O USO DA INTERNET COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE 
LIVROS INFANTO-JUVENIS PORTUGUESES
Iris Filomena Mendes de Oliveira - Unicamp/FE/ALLE
A Internet tem sido um instrumento valioso no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas pos-
sibilitando conhecer fontes e inventariar dados à distância e pouco conhecidos e divulgados.
Nesta apresentação pretendo demonstrar a importância da Internet para investigar e inventariar 
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obras e autores portugueses de literatura infantil e juvenil presentes no mercado editorial brasi-
leiro, objeto de minha pesquisa intitulada “Diálogo lusófono sobre o livro e seu contexto: obras 
contemporâneas de literatura infantil portuguesa no Brasil” 
É objetivo também desta comunicação apresentar o percurso desta pesquisa que utilizou site de 
busca, de enciclopédia livre, sites de livrarias, de editoras, blogs, entre outros na constituição do 
corpus deste trabalho vinculado ao ALLE “Alfabetização, Leitura e Escrita”, da FE/ UNICAMP. 

PALAVRAS E IMAGENS: A MÍDIA COMO RECURSO METODOLÓGICO EM SALA DE AULA
Adriana Milharezi Abud - Universidade de Taubaté
Co autores: Sílvia Regina Ferreira Pompeo Araújo
Há em nossa sociedade uma multiplicidade de gêneros discursivos e uma constante proliferação 
de imagens, que se interagem e compõem significações, como podemos notar tomando como 
partida uma fotografia, que pretende retratar um determinado fato. Em razão disso, o objetivo 
do presente trabalho é apresentar uma proposta de atividades desenvolvidas em sala de aula, 
para contribuir na formação de profissionais docentes, repensando práticas sobre a linguagem. 
Diante disso, apoiamo-nos no conceito de gênero discursivo bakhtiniano, nas teorias sobre 
leitura de Kleiman e Solé, nas considerações de escrita e imagem presentes em Walty, Fonseca 
e Cury e nos conceitos de semiótica de Santaela. Foi desenvolvido um trabalho em sala de aula 
que buscou associar imagem e texto. A inspiração para o desenvolvimento dessas ações foi a 
publicação semanal da Revista da Folha, na seção Olhar, em que aparece uma crônica baseada 
em uma fotografia da seção Recreio, publicadas na mesma página da revista. Ressaltamos que 
a fotografia foi previamente publicada no jornal Folha de S. Paulo para ilustrar uma determi-
nada notícia. Em analogia ao trabalho da Revista da Folha, foi solicitado aos alunos do curso 
de Jornalismo que trouxessem uma fotografia para leitura, observando aspectos relevantes da 
imagem e acionando os conhecimentos prévios. Depois, os alunos deveriam produzir uma crô-
nica a partir da foto. O resultado do trabalho apontou para o fato de que os alunos trazem as 
suas histórias de vida e as representações de família. Outros aspectos observados referem-se à 
elaboração de crônicas a partir de fotos que ilustravam realizações pessoais. Dessa forma, as 
imagens trazidas carregam uma significação cultural, permitindo ao leitor e produtor de textos 
realizar leituras múltiplas e relacioná-las com outros textos. Concluímos que a leitura sempre 
é parte de uma rede de textos e de sentidos construídos no processo intertextual em que o leitor 
é o articulador das significações. 
PALAVRAS-CHAVE: leitura, imagem, mídia, gênero discursivo.

Sala ED13 - Coordenação: Monitor

QUESTÃO DE GÊNERO, ASSUNTO DE ESCOLA
Patrícia Ribeiro Corado - Instituto Federal Flumense
Considerando que, historicamente, os sistemas de dominação se criam no seio das linguagens e 
produzem, no seu uso, discursos que os justifiquem e, além disso, entendendo que a “informa-
ção” é, por essência, uma questão de linguagem e, portanto, de ideologia, o trabalho propõe, por 
meio da análise de capas de revistas, um estudo semiolinguístico a fim de compreender valores, 
paradigmas e “verdades” veiculados na (e pela) imprensa no tocante às relações de gênero e à 
ratificação de arquétipos envolvendo o masculino e o feminino. Trata-se, desse modo, de um 
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trabalho que procurará, nas marcas textuais, aquilo que, estando ocultado na opacidade dis-
cursiva, participa da formação da (in)consciência coletiva e determina a construção de modelos, 
conceitos e preconceitos. Nessa ótica, levar textos jornalísticos para a escola não é suficiente 
para a efetiva formação do leitor desses textos e, em perspectiva mais abrangente, do mundo; é 
necessário instaurar no ambiente pedagógico reflexões relativas a estruturas sociais, políticas, 
culturais e sociais e, sobretudo, questionamentos acerca dos discursos que sustentam tais estru-
turas. Para tanto, buscar-se-á um suporte teórico multidisciplinar que integre contribuições da 
linguística textual, da análise do discurso, da gramática da língua e da semiótica, importando 
para o estudo questões relevantes para a compreensão dos mecanismos de produção social de 
sentidos, de modo a se favorecer um olhar para o ensino/estudo da(s) linguagem(ns) que efetiva-
mente se integre à vivência cotidiana do aluno com sua cidade, seu bairro, sua casa, enfim, com 
o que vê, ouve, sente, percebe nos espaços de vida de que é partícipe, fazendo-o refletir sobre 
essa vivência, sobre a linguagem por meio da qual o mundo lhe é apresentado e sobre os rótulos, 
os clichês e as “verdades” que lhe chegam junto com esses discursos que, (re)produzidos pela 
grande mídia, são absorvidos e apreendidos de modo muitas vezes involuntário e inconsciente. 

SEMIÓTICA VISUAL: LEITURA DE UMA FOTO EM REVISTA MÉDICA
Irene Zanette de Castañeda – UFSCAR
A publicidade, sobretudo, nos dias atuais, em que a imagem é predominante em jornais e revis-
tas, tem se utilizado da teoria semiótica, para mostrar sua modernidade. Além disso, também 
tem selecionado aquelas imagens trabalhadas,artisticamente, que tenham sentido relacionado 
ou à visão do mundo do enunciador, geralmente de cunho ideológico,cujo objetivo , geralmente é 
vender seu produto, ou para satisfazer à exigência do leitor - fruidor do belo artístico. 
Vamos analisar, aqui, uma foto retirada de uma revista de grande circulação. Ela vai ser anali-
sada com os fundamentos da semiótica de linha greimasiana, ou mais propriamente, do ponto 
de vista de Floch reelaborada por Pietroforte.
O objeto da semiótica é o texto, seja verbal , seja não verbal e seu sentido. O verbal é tecido com 
palavras. O não verbal está nos gestos, na dança, no teatro, na fotografia, na escultura, na ar-
quitetura, na música, etc. Neste trabalho, analisaremos o texto não verbal. Escolhemos uma foto 
para verificarmos a construção de seu sentido. Ao estudar o sentido de um texto, a semiótica se 
propõe a verificar o plano de expressão e o plano de conteúdo.
Quando estudamos o conteúdo de um texto do ponto de vista da semiótica,tratamos de descrevê-
lo de acordo com o modelo de percurso gerativo de sentido. A relação expressão e conteúdo é 
chamada semi-simbólica. Ela é arbitrária porque é fixada em determinado contexto em que se 
insere o texto, e dá mais amplitude à interpretação. Se partirmos do pressuposto de que nenhum 
texto é neutro, verificamos que por mais objetividade que ele nos pareça passar, haverá sempre 
um posicionamento por trás dele. Através dos fundamentos semióticos, será possível interpretá-
lo deste ponto de vista. 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE: O ESPAÇO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO E AS MEMÓRIAS.
Vera Lúcia da Silva Almeida 
O trabalho tem como objetivo compartilhar com o tema: Formação docente: O espaço do pro-
fessor na Educação. A investigação foi realizada com os docentes do ensino fundamental da 
escola pública. O trabalho entiza a prática do docente em sala de aula.Assim, discutiras con-
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tribuiçõesque as trocas podem oferecer para dinamizar a açãopedagógica em diversos níveis de 
ensino. O presente estudo pautou-se na pesquisa Qualitativ, utilizando como instrumentopara 
coleta de dados questionáriocontendo questões padronizadas, aplicadas aos participantes. A 
fundamentação teórica é apoiada em diversos autores, Moscovici( 2008), Von Simson( 1988), 
Severino(2000), Tolledo( 2005). A ênfase concentra-se nos estudossobre formação docente, 
memória. Baseado nos estudos realizadoscom os participantes, provaelmente, outros trabalhos 
serão articulados em prol de novos saberes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação e formação docente, espaço na educação.

REPRESENTAÇÕES DE ESCOLA, DE PROFESSOR/A E DE SABER NA VISUALIDADE HUMORÍSTICA 
DOS DAS.
Simone Olsiesky dos Santos – UFRGS
Co-autora: Rosa Hessel Silveira -UFRGS/ULBRA
Este trabalho tem como principal objetivo analisar as representações de gênero e de professor/a 
trazidas pelos desenhos animados “As Terríveis Aventuras de Billy & Mandy” (The Grym Ad-
ventures of Billy & Mandy) e “Os Anjinhos” (Rugrats), considerando, em especial, a sua conexão 
com o humor. A perspectiva adotada foi a dos Estudos Culturais pós-estruturalistas, contando 
com aportes de outros campos de estudo como o da comunicação e psicanálise lacaniana. Para a 
consecução do objetivo, foram selecionados, transcritos e analisados episódios dos referidos DAs 
exibidos entre 1991 e 2010 pelos canais por assinatura CartooNetwork e Nickelodeon. As reflexões 
desenvolvidas partiram de uma investigação maior realizada em minha pesquisa de doutorado 
na UFRG. Busquei olhar, na narrativa dos desenhos, as representações dos/as personagens, espe-
cialmente as/os infantis, articulando-as aos conceitos de gênero, poder, transgressão e escola. Na 
abordagem dessas questões, foi enfatizado o uso do humor como recurso textual potente, artifício 
do qual se valem os desenhos animados na fabricação de estereótipos que produzem os sujeitos. 
Em relação às representações de escola e docência foi possível verificar algumas rupturas com a 
figura “consagrada” de professora (afetiva, dedicada e maternal). Entretanto, as representações 
de escola e de ensino não diferem do modelo tradicional da escola moderna, englobando seriação, 
organização de tempos e espaços, priorizando conteúdos e avaliações por conceitos. Nos outros 
espaços educativos analisados nos episódios recortados, há claras relações de poder, governa-
mento e controle. Em síntese, observou-se que, nos discursos dos referidos desenhos, direcionados 
para o público infantil, é possível visualizar estereótipos que agem na produção de subjetividades 
femininas e masculinas, as quais atuam enquanto pedagogias culturais.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho animado. Humor. Transgressão. Representações de escola. Repre-
sentações de professor(a).

Sala ED14 - Coordenação: Monitor

O TRABALHO COM A CARTA DE LEITOR EM SALA DE AULA
Francisco Alves Filho - UFPI
Co autores: Lafity dos Santos Silva (UFPI)
O gênero por excelência de responsabilidade dos leitores é a carta de leitor, a qual, depois do ad-
vento da internet, foi potencializada em muitas sociedades pelo simples fato de que ficou muito 
mais cômodo enviar uma carta para os jornais pelo correio eletrônico, sem precisar se deslocar 
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até uma agência dos correios. Por isso, cada vez mais, a carta do leitor tem se transformado 
num espaço de expressão pública de opinião e de pressão dos leitores em relação às mídias 
(ADGHIRNI & BAESSE, 2009). Trata-se de um gênero que serve para a discussão de questões 
relevantes da sociedade, mas também se presta como uma ferramenta de comunicação para as 
pessoas exigirem seus direitos. A carta de leitor reveste-se num gênero com grande potencial 
para crianças e adolescentes desenvolverem várias capacidades textuais e discursivas, desde que 
ela seja trabalhada em sala de aula tomando por parâmetro as suas características retóricas 
recorrentes. Tomando como referencial teórico os Estudos Retóricos de Gêneros (BAWARSHI & 
REIFF, 2009) e a noção da Consciência Retórica de gêneros (DEVITT, 2004), discutiremos uma 
proposta de ensino-aprendizagem da carta de leitor para o Ensino Fundamental. A proposta se 
pauta nas seguintes atividades: reconhecimento dos eventos deflagradores do gênero; reconhe-
cimento do conjunto de gêneros do qual a carta de leitor faz parte; compreensão e apropriação 
dos propósitos retóricos dos gêneros; simulação do contexto jornalístico e vivência de papéis 
sociais diferentes; proposição de mudanças na estrutura e função do gênero para a realização 
de novas ações sociais. 

O ENSINO DO ARTIGO DE OPINIÃO E O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DE LINGUAGEM
Marina Ferreira Nascimento – USF
O presente trabalho ,ancorado pela teoria dos gêneros textuais, retifica a viabilidade de inserção 
desse suporte de ensino nos âmbitos escolar e acadêmico. Nesse intuito, elegemos como foco 
de nossa análise o gênero artigo de opinião modalidade corrente na esfera social , geradora de 
controvérsias e impasses e simultaneamente propiciadora do desenvolvimento de multiplas ca-
pacidades de lingaugem . Em conssonância com os autores e didatas franceses Schenewly e Dolz 
(2004) defendemos a existência de três capacidades de Linguaguem: as capacidades de ação, as 
capacidades discursivas e as capacidades linguistico discursivas, separadas teoricamente porém 
em constante interação dialética entre si.
Nesse contexto, objetivamos demonstrar como o ensino do gênero artigo de opinião nesses 
moldes, proporciona ao aprendiz, além das habilidades argumentativas intrinsecas o de senvol-
vimento de capacidades segundo os três niveis linguisticos elencados acima, mediante a apro-
priação adequada das operações do gênero. Por conseguinte,essa pesquisa ressalta , a estreita 
relação entre o ensino de quaisquer gêneros e o desenvolvimento das capacidades potenciais a 
ele relacionadas. 

LETRAMENTO ESCOLAR E JORNAL IMPRESSO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Regiane Barbosa Aoqui Lemes - Faculdades Network
Especialização em Educação Infantil, Alfabetização e Letramento (Network)
Através de nossas experiências com o uso do jornal impresso numa classe de Ensino Funda-
mental e entrevistas com professores, pretendemos analisar as práticas e eventos de letramento 
que podem ser viabilizadas através do uso do jornal impresso em classes de alfabetização e sua 
relevância para o processo ensino-aprendizagem das múltiplas linguagens. Tal experiência tem 
se construído como foco central de uma pesquisa de pós-graduação lato sensu em que utiliza-
mos como base teórica os estudos sobre letramento em uma perspectiva sócio-histórica (Street, 
1993, Lopes, 2006; Barton & Hamilton, 2000; Kleiman, 1995), bem como as contribuições 
de estudos sobre o jornal impresso como ferramenta pedagógica (Freinet, 1974; Faria, 1989, 
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1996). Na escola pesquisada, localizada na cidade de Americana/SP, atendendo a crianças do 
1º ao 5º ano em período integral, os professores são unânimes em afirmar que o jornal é impor-
tante como recurso didático, mas sua exploração em sala de aula é superficial. Conforme dados 
coletados, alguns professores não o utilizam, apesar de recebermos diariamente exemplares de 
um jornal da cidade. Por outro lado, com nossas experiências de utilização do jornal em sala 
de aula, percebemos a importância de ser oferecida formação aos professores. A maioria deles 
declarou não ter participado de cursos de formação para a utilização de mídias impressas na 
sala de aula, o que pode explicar a falta de exploração das mesmas. A discussão sobre o jornal 
nas séries iniciais ainda é restrita na escola pesquisada, apesar do acesso e disponibilidade do 
impresso. Vemos muitas pesquisas que se dedicam à exploração do jornal no Ensino Fundamen-
tal II e no Ensino Médio, por isso nossas reflexões se voltam para o papel do jornal impresso nas 
práticas de letramento escolar de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. 

PRODUÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO E SUA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA
Julyana Matheus Troya Melo - Midia Educativa
Co autores: Mariana Bottan de Toledo Rezende - Midia Educativa
A proposta é lançar uma reflexão sobre possíveis linguagens e formas de exploração do audio-
visual como ferramenta pedagógica a ser utilizado como material complementar à educação 
nas salas de aula. Para tanto, pretende-se partir da exibição do vídeo Fernando Pessoa: o poeta 
múltiplo (criado e produzido pela autora desta comunicação) que permita ilustrar um formato 
de produção audiovisual educativa e que sirva de modelo para exposição, tanto dos detalhes 
de produção, quanto da concepção de sua proposta educativa (de caráter reflexiva, que não 
seja cansativa, que complemente a exposição do professor e sirva como uma experimentação 
do aluno sobre determinado tema). Para incrementar a discussão, serão expostos os resultados 
advindos da experiência prática de utilização do referido vídeo em algumas salas de aula, como 
forma de refletir sobre as respostas pedagógicas tanto de educadores quanto de alunos. A partir 
da experiência de atuação na área de produção e docência audiovisual, pretende-se levar à 
apresentação exemplos práticos que possibilitem refletir sobre os possíveis pontos comuns de 
dificuldades, desafios e potencialidades da educação como um todo. Assim fundamentadas, 
serão expostas algumas sugestões de como é possível explorar o potencial do audiovisual, tanto 
na exibição quanto na experimentação do aluno em todo o processo de produção de vídeos, nas 
salas de aula de forma a obter melhores resultados pedagógicos. O contato com a produção de 
alunos na área de audiovisual permite identificar possibilidades de atuação e exploração do 
vídeo na atividade de docência como um todo, pois acredita-se que a troca de experiências entre 
as diversas áreas da educação permite fortalecer a produção de vídeos educativos mais atentos 
às reais necessidades de educadores, escolas e alunos. 
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RAC – REDE ANHANGÜERA DE COMUNICAÇÃO 

A Rede Anhangüera de Comunicação é constituída por 
um complexo multimídia que envolve os jornais Correio 
Popular e Diário do Povo, Notícias Já, a Revista Metró-
pole, Gazeta do Cambuí, Gazeta de Piracicaba, Gazeta 
de Ribeirão, o portal Cosmo on line e a Agência Anhan-
güera de Notícias, além da empresa Grafcorp. Atende a 

um mercado de mais de cinco milhões de consumidores que tem Campinas como cidade 
principal. Desde 1992, através de seu Departamento de Educação, desenvolve o progra-
ma Correio Escola, pioneiro no Estado de São Paulo, promovendo o prazer da leitura em 
salas de aula mediante o uso de jornais. 

Sites: http://www.rac.com.br   e   http://www.cosmo.com.br/ 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS – ANJ

A defesa da liberdade de expressão do 
pensamento e da propaganda, e do fun-
cionamento sem restrições da imprensa, 
observados os princípios de responsabili-
dade é o principal objetivo da Associação 

Nacional de Jornais – ANJ. Fundada em 17 de agosto de 1979, a ANJ conta atualmen-
te com 146 empresas jornalísticas associadas,  responsáveis por mais de 90 por cento 
da circulação brasileira de jornais, e 2 empresas colaboradoras.
A atual gestão da ANJ elegeu como seus grandes objetivos para o biênio 2008/2010 
trabalhar pela: defesa  da Liberdade de Imprensa; defesa  da Liberdade de Expressão 
Comercial, valorização do jornal na educação e na construção da cidadania, fortaleci-
mento e aplicação da participação dos jornais brasileiros no mercado, futuro do jornal 
com a Midia Digital, alinhamento de objetivos.
A ANJ é membro das seguintes instituições:WAN - Associação Mundial de Jornais;CENP 
- Conselho Executivo de Normas Padrão, e CONAR - Conselho Nacional de Auto-Re-
gulamentação Publicitária.

Site: http://www.anj.org.br
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO – ALLE
 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão de-
senvolvidas pela Faculdade de Educação da UNI-
CAMP, durante os seus 30 anos de existência, 
transformaram-na em referência para a Educação 
no Brasil e no estrangeiro. Através de cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação, os 105 docentes 

da Faculdade formam de profissionais da Educação para todos os níveis de ensino. Den-
tro de seus programas já foram defendidas mais de 700 dissertações de Mestrado e 500 
teses de Doutorado. O Grupo de Pesquisa ALLE: Alfabetização, Leitura e Escrita, da Fa-
culdade de Educação, foi formado no final do ano de 1998. É um espaço de aglutinação 
de pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação, interessados 
no estudo de questões relacionadas à leitura e à escrita na sociedade brasileira. São duas 
as suas linhas de pesquisa: (1) Sociedade, Cultura e Educação, e (2) Ensino e Formação 
de Professores. 

Site da FE: http://www.fe.unicamp.br
Site do ALLE: http://www.fe.unicamp.br/alle/

ALB – ASSOCIAÇÃO DE LEITURA DO BRASIL
 

A ALB – A Associação de Leitura do Brasil é uma sociedade cien-
tífica sem fins lucrativos, legalmente instituída desde novembro 
de 1981, em Campinas, com o objetivo básico de lutar pela de-
mocratização da leitura no contexto brasileiro. A ALB congrega 
todas as pessoas que estão interessadas no estudo e discussão de 
questões relativas à leitura - pesquisadores, professores de todos 
os níveis, estudantes universitários, bibliotecários, jornalistas, edi-

tores, livreiros, historiadores etc. Sua intervenção se faz mediante: realização de Congres-
sos, dentre os quais se destacam o COLE ( Congresso de Leitura do Brasil) e o Seminário 
Nacional “O Professor e a Leitura do Jornal” realizados bianualmente na UNICAMP, estí-
mulo à organização e implantação de grupos regionais de estudos e pesquisas, apoiando 
seus trabalhos e facilitando a troca de experiências; dinamização da Roda de Pesquisadores 
da ALB; publicação de livros, revistas, cadernos e boletins, nos quais não apenas se expres-
sam os pontos de vista da ALB, mas os dos estudiosos da questão. 

Site da ALB: http://www.alb.com.br
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Em 2010 a Global Editora completa 37 anos de ativi-
dades editoriais. Sob a direção de Luiz Alves Júnior, um de seus 
fundadores, a atual diretoria e toda equipe concentram esforços 
na formação cultural do cidadão, publicando os mais conceitu-
ados autores de literatura em língua portuguesa, consagrados tanto no 
cenário nacional como internacional.

No início, época em que a conjuntura política e sócio-econômica, era outra, a Global teve 
sua produção voltada aos livros de referência do pensamento socialista, destacando Marx, Engels e 
Lênin. Os chamado “malditos” Plínio Marcos e Adelaide Carraro também constavam de seu catálogo.

Hoje, a Global reúne em seu catálogo nomes como os de Cora Coralina, Câmara Cascudo, 
Gilberto Freyre, Ignácio de Loyola Brandão, Machado de Assis, Lygia Fagundes Telles, Ferreira 
Gullar, Edla van Steen, Sábato Magaldi, Marcos Rey, Mario Quintana, entre outros.

Além de textos voltados ao público adulto, a editora também se dedica à publicação de 
livros para crianças e jovens. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Eva Furnari, Marina Colasanti, Edy 
Lima, Sidônio Muralha e João Carlos Marinho são alguns autores que desfilam pelo seu catálogo. 
O cuidado na seleção e produção de textos em literatura infanto-juvenil possibilitou em 2002 sua 
participação no programa “Biblioteca em Minha Casa” do PNBE produzindo, especificamente para 
esse projeto, cinco títulos escolhidos com esmero e editados para atender aproximadamente 3 
milhões de alunos do ensino fundamental.

Tem como parceiros o Instituto Ayrton Senna, ONG Ação Educativa, Fundo de Assis-
tência ao Trabalhador, Ipece e a empresa WA-Corbi. Os números resultantes desse trabalho são 
gratificantes. A título de ilustração, podemos dizer que já capacitamos mais de 40 mil profissio-
nais de ensino continuado nas áreas de bibliotecas públicas e escolares e somos co-responsáveis 

pela alfabetização de mais de 300 mil jovens e adultos de aproximadamente 
1,3 mil municípios brasileiros.

A Global é a segunda maior expor-
tadora de autores brasileiros publica-

dos em língua espanhola, aten-
dendo toda a América Latina, 

Caribe e Estados Unidos.
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