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EIXO - LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS 
 

 
 
 

A INFLUÊNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO LEITORA 
 

Adriele da Silva Oliveira (FACULDADES FACCAT – adryele.22@hotmail.com) 
Luciana Ferreira Leal (orientadora -FACULDADES FACCAT – luciana_lea@hotmail.com) 

 
O presente trabalho objetiva investigar as dificuldades enfrentadas pelas as escolas para a 
formação leitora. Atualmente sabe-se que a formação de alunos leitores que sejam 
competentes não é um processo fácil. Ainda hoje é possível constatar que existem professores 
que não são de fato leitores e assim a formação do aluno leitor é comprometida. Índices 
mostram que o analfabestimo funcional é cada vez maior entre os brasileiros, alunos que não 
aprenderam a compreender textos têm dificuldades para serem cidadãos críticos, conscientes, 
responsáveis e atuantes em meio à sociedade. Uma constante prática de leitura de boa 
qualidade é indispensável em sala de aula desde as primeiras séries, pois o estímulo à leitura é 
de suma importância para que o gosto e o prazer de ler sejam despertados no educando. A 
pesquisa obteve um resultado significativo sobre a importância da literatura infantil no 
processo de formação leitora, pois por meio da propagação da necessidade de se trabalhar 
adequadamente com a literatura em sala de aula, a escola terá eficácia na formação do aluno 
leitor que saiba exercer o seu papel em meio à sociedade com responsabilidade e que defenda 
os seus direitos e deveres.  
 
Palavras-chave: literatura infantil; ensino aprendizagem; formação cidadã. 
 
 
 

UMA ANÁLISE LITERÁRIA: O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS -  IGNÁCIO 
DE LOYOLA BRANDÃO 

 
Bernardete de Lourdes Rigoleto Tátero (Faculdades FACCAT – bergace@terra.com.br) 

 
Serão apresentadas reflexões realizadas por meio da análise crítica do Livro O menino que 
vendia palavras (2007), de Ignácio de Loyola Brandão. O livro narra a história de um menino 
que vendia palavras para “se dar bem” na vida trocando-as com os colegas por fotografias, 
figurinhas, pipas, picolés, chicletes  e era assim respeitado por todos. Seu pai, um homem 
culto e inteligente, é quem lhe dava os significados. Ao perceber a esperteza do filho, passou 
a fazer com que ele mesmo pesquisasse nos livros. Um dia, Toninho Perneta, o mais forte e 
briguento da turma, trapaceando,  quis saber sobre uma palavra procurada com exaustão pelo 
menino e não encontrada. Foi obrigado pelo pai a dizer à turma que não sabia o significado, o  
que o deixou em descrédito com os amigos e consequentemente perdeu o seu “negócio”. 
Enredo, personagens, tempo, espaço, narrador, comentário críticos serão elementos 
considerados na análise. 
 
Palavras-chave: Análise Literária; O menino que vendia palavras; Ignácio de Loyola Brandão. 
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ANÁLISE DO LIVRO IAN, A MÚSICA DAS ESFERAS (2015) DE HELOISA PRIETO 
 

Camilla Zacharias Minerva (Faculdades FACCAT - camillazacharias@hotmail.com) 
 

O livro Ian, a música das esferas (2015) de Heloísa Preito, é uma continuação do livro 
Lenora, feito a partir de numerosos pedidos dos fãs. Veio para esclarecer e amarrar alguns 
pontos que ficaram no ar e nos dar uma nova visão dos personagens principais: Ian Yates, 
Duda e Lenora. Mais uma vez, o que os une é a música e seu poder de transformar e curar. 
Depois de mais de vinte anos, Duda volta ao mesmo local do último show da banda 
Triaprima. É em Florianópolis que se passa a maior parte da trama, e é aí que aparecem 
personagens que vão nos ajudar a entender o que aconteceu há vinte anos e  ajuda-los a 
expurgar todas as mágoas. Em todo o enredo há um clima de magia, sexto sentido e 
premonição que dão o tom do livro. Como leitora, o livro mostra que enfrentando seus 
fantasmas e seus traumas, sempre há lugar para a cura e o perdão. Tencionamos apresentar 
análise estética e literária da obra: personagens, espaço, tempo, narrador, temática e 
comentário crítico, serão aqui considerados. 
 
Palavras-chave: Análise Literária; Ian; Heloísa Prieto. 
 

 
 

UMA ANÁLISE LITERÁRIA: POR PARTE DE PAI DE BARTOLOMEU CAMPOS 
QUEIRÓS 

 
Francisnaira Cristina Ravazi (Faculdade FACCAT – Tupã - francisnaira@gmail.com) 

 
Nesta comunicação serão apresentadas reflexões resultantes da análise crítica do livro Por 
parte de Pai (1995), de Bartolomeu Campos Queirós. O livro, de gênero romance, é narrado 
pelo protagonista da obra, uma criança de nome não mencionado. Seu avô, Joaquim, seu 
grande amigo, era por ele que a criança tinha grande apego. No decorrer da narrativa, o 
menino perde pessoas e animais de estimação. Aprendeu com o avô que homem não chorava 
e por isto acabava apanhando ainda mais do pai, que pensava que a falta de lágrimas quando 
apanhava era sinônimo de teimosia. O hábito de Joaquim em escrever nas paredes da casa 
estimulava a leitura indiretamente da criança, por curiosidade. O livro deixa uma mensagem 
sem ter esta intenção, dialogada entre Joaquim e o neto sobre o tempo. Enredo, personagens, 
tempo, espaço, narrador, comentário críticos serão elementos considerados na análise. 

 
Palavras-chave: Análise Literária; Por parte de Pai; Bartolomeu Campos Queirós. 

 
 
 

ANA MARIA MACHADO: ABRINDO CAMINHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Joice Naiara Camargo de Abreu (FACCAT) 
Profª. Drª. Luciana Ferreira Leal (FACCAT) 

 
Partindo da premissa de que a primeira infância é marcada por intensos processos de 
desenvolvimento e que atividades com textos literários contribuem de modo efetivo nesses 
processos, o presente trabalho se propõe a investigar as inúmeras possibilidades que a obra 
Abrindo Caminho, de Ana Maria Machado (2010), oferece às crianças que frequentam uma 
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sala de maternal II, em um Centro de Educação Infantil de Tupã. A escolha do livro se deu 
pelo conjunto da obra. As ilustrações, realizadas por Elizabeth Teixeira, auxiliam 
consideravelmente no processo de ensino/aprendizagem já que é um elemento enriquecedor. 
A narrativa em prosa poética torna o texto ainda mais envolvente e o enredo, que conta a 
história de pessoas que encontraram obstáculos no caminho, mas que conseguiram superá-los, 
contribui de modo essencial para a humanidade. A narrativa fornece para a criança cenário 
repleto de significado. Sem dúvida, a intertextualidade com a música “Águas de março”, de 
Tom Jobim é a responsável pela harmonia de todos os elementos presentes na obra que tem 
sabor, cheiro e som. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura; Ana Maria Machado. 

 
 
 

LITERARURA LITERÁRIA: UMA INVESTIGAÇÃO DO HÁBITO DE ALUNOS 
UNIVERSITÁRIOS 

 
Karen dos Prazeres Luchetti Possidonio 

José Henrique de Oliveira Santos 
Liliane Ubeda Morandi Rotoli 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Campus de Assis. 
(kahpossidonio@hotmail.com, hhenriqueoliveira@outlook.com, 

lilianemorandi@yahoo.com.br) 
 

A literatura literária proporciona experiência e reflexão para o leitor, pois por meio da leitura 
é possível olhar o mundo por outro prisma. O objetivo deste estudo foi identificar o hábito de 
leitura literária entre os universitários de uma Universidade Pública do Oeste Paulista, bem 
como fatores que corroboram para que a prática da leitura literária se mantivesse durante a 
faculdade. O método de pesquisa adotado possui abordagem quantitativo, segundo o tipo de 
pesquisa estudo de campo, e a ferramenta de coleta de dados foi questionário. A amostra 
coletada obteve 56 alunos, sendo 17,8% do curso de Biologia, 16,07% Engenharia 
Biotecnológica, 17,8% História, 16,07% Letras e 32,14% Psicologia. A maioria dos alunos 
eram do sexo feminino (58,9%), estudaram em escola privada (55,35%) e tinham o hábito de 
leitura literária (53,5%). A fase em que foi despertado o interesse pela leitura literária ocorreu 
quando crianças para 57,14%, e a motivação partiu da escola/professor para 37,5% dos 
universitários. Realizou-se teste estatístico e verificou-se associação entre o hábito de leitura e 
a fase que o aluno foi estimulado à leitura. Portanto, existe evidência que o aluno estimulado à 
leitura quando criança terá grande chance de ter hábito de leitura literária quando adulto. 
 
Palavras-chave: Hábito de Leitura; Universidade; Qui-quadrado. 
 
 

O MENINO NO SAPATINHO, DE MIA COUTO: UMA ANÁLISE ESTÉTICA E 
LITERÁRIA 

 
Luciana Ferreira Leal (Faculdades FACCAT - luciana_lea@hotmail.com) 

Fernando Rodrigues de Oliveira (UNIFESP – fer.tupa@gmail.com) 
 

O objetivo do trabalho consiste em analisar as funções da Literatura, de acordo com Antonio 
Candido em A Literatura e a formação do Homem,  no livro O menino no sapatinho, de Mia 
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Couto (2013). Trata-se de um conto de Natal, mas de um Natal que pode ser vivenciado todos 
os dias em muitos países do mundo. De tão pequeno o menino e de tão miserenta a vida, o 
berço que coube à personagem foi o sapato do pai, desempregado e bêbado. Na quentura da 
palmilha, ele aprendia já o lugar do pobre. Mas, corrido o ano e chegado o tempo em que o 
sapatinho costuma ser mais do que um berço pobre – a noite de véspera do Natal – vem a 
possibilidade de um milagre. Com linguagem altamente poética, reinventada e envolvente, o 
livro é de encantamento. Longe de se tratar de simples história infantil, esse livro é belo, 
movente, cutucante.  Antonio Candido identifica três funções exercidas pela Literatura, são 
elas: função psicológica, função formadora e função social, as quais, em seu conjunto, 
denomina de função humanizadora da Literatura. As três funções podem ser analisadas no 
livro em questão em que texto e ilustração se juntam para tratar da literatura infantil. 
 
Palavras-chave: função humanizadora; O menino no sapatinho; narrativa infantil. 

 
 
 

DRUMMOND: SOLIDÃO E ETERNIDADE 
 

Natanael Otávio (FACULDADES FACCAT natanael_otavio@yahoo.com.br) 
 
A solidão na poesia de Carlos Drummond de Andrade é tema deste trabalho, que se constitui 
com base na leitura dos principais livros que englobam as três primeiras fases em que sua 
poesia encontra-se dividida e mais o primeiro livro da quarta fase, que são considerados, por 
uma crítica especializada, os principais trabalhos do poeta. Por meio de um levantamento do 
tema nos poemas lidos, e com embasamento na leitura de alguns trabalhos críticos sobre o 
autor, pretendemos observar a ocorrência e o desenvolvimento do fator solidão em sua obra 
poética, como e onde ocorre com menor ou maior intensidade. Dividimos o estudo em quatro 
partes: A solidão e a eternidade; A solidão na poesia de Carlos Drummond de Andrade; A 
solidão e a linguagem; e Livros e solidão, para que possamos concluir um interessante 
material de pesquisa sobre esse grande poeta modernista que, pela universalidade de seus 
temas e sua linguagem altamente expressiva, tende a ser eterno. 
 
Palavras-chave: solidão; linguagem; eternidade. 
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EIXO - PESQUISA DIDÁTICA E BOLSA ALFABETIZAÇÃO 
 
 
 
 

LEITURA COMPARTILHADA E A FORMAÇÃO LITERÁRIA DO LEITOR 
 

Ana Carolina de Oliveira Moreno (FACULDADES FACCAT – 
carololiveira1617@hotmail.com)  

Larissa Regina Alves de Lima (FACULDADES FACCAT – larihalvees10@gmail.com)  
Maria Fernanda Sant'ana (FACULDADES FACCAT – nandinhasantana2009@hotmail.com)  

 
Com o passar dos anos, inúmeros estudos sobre leitura têm sido destacados dada a relevância 
que esta possui para a efetivação do processo de alfabetização e letramento da criança. Isso 
colabora para que os professores coloquem em prática melhores estratégias de ensinar a ler e 
escrever, buscando-se aprendizagem mais significativa para o educando. Pode-se dizer que o 
período da alfabetização/letramento é um dos momentos mais propícios para a formação do 
leitor, pois a criança tem contato com diferentes gêneros textuais, o que traz consideráveis 
benefícios para o letramento do aluno, articulando a leitura com a realidade das crianças. 
Afinalidade da leitura compartilhada ou colaborativa é estudar um determinado texto em 
colaboração com outros leitores e com o professor, o foco do trabalho é o processo de leitura e 
todos os seus conteúdos específicos. O objetivo do trabalho é o de verificar se a atividade é 
utilizada com frequência nas práticas educacionais dos docentes. Por fim, refletindo sobre o 
planejamento; vamos considerar todo o processo e os resultados para que este estudo possa 
contribuir no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos.  

 
Palavras-chave: leitura compartilhada; formação de leitores; processo de leitura. 
 
 

LER SEM SABER LER CONVENCIONALMENTE 
 

Alexandre Vinicius Nunes Rodrigues (FACULDADES FACCAT 
alexandre_v12@hotmail.com) 

Maísa Marin (FACULDADES FACCAT maisa_marin@hotmail.com) 
 
Objetivamos, neste trabalho, analisara temática do Ler sem saber ler convencionalmente. A 
alfabetização consistia em saber ler e escrever convencionalmente. Depois de diversos 
estudos, principalmente os de Emilia Ferrero, há uma mudança nesta concepção.  Segundo a 
autora Telma Weisz (1999), é de suma importância aprendermos a organizar o pensamento à 
medida que enfrentamos problemas e modificamos nossos esquemas interpretativos por meio 
de esforços intelectuais. Em outras palavras, aprendemos à medida que os desafios colocados 
obrigam a pensar e a organizar o conhecimento que temos, a buscar mais informações, a 
refletir para buscar resposta.  Demonstraremos, então, o caminho percorrido por meio de 
etapas para que a pesquisa pudesse acontecer. Etapas essas que iniciaram com estudos e 
vivências sobre o tema nas reuniões de formação, entrevista com o professor regente sobre a 
prática de ler sem saber ler convencionalmente, observação das práticas, planejamento com o 
professor regente de uma atividade de leitura realizada pelo aluno e, por fim, a gravação, 
análise e elaboração do relatório final. 
 
Palavras-chave: Alfabetização; desafios; ler sem saber ler. 
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LEITURA COMPARTILHADA EM SALA DE AULA E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
 

Bruna Kaori Obayashi (FACULDADES FACCAT - bruuna_kaori@hotmail.com) 
Rainara Jhenifer Lima (FACULDADES FACCAT- rainara_nara@hotmail.com) 

 
A finalidade desta pesquisa foi compreender a prática da leitura compartilhada, que é de suma 
importância para o processo leitor do aluno. Ao realizarmos esta pesquisa, podemos notar que 
são indispensáveis os momentos desta prática de leitura, sendo que o antes, durante e depois 
precisam ser garantidos de modo que coloque o aluno a ativar seus conhecimentos prévios, 
antecipar informações, fazer interferências, localizar informações, conferir, sintetizar e 
estabelecer relações entre os diferentes segmentos do texto, de forma que o professor faça a 
leitura paulatinamente, em que o aluno e o regente tenham o mesmo texto em mãos. Para a 
elaboração desta pesquisa didática, foi realizada entrevista com a professora regente da sala, 
em que perguntávamos sobre suas práticas de leitura compartilhada, obtendo uma gravação 
em vídeo em sala de aula, no qual foi analisada a prática. 
 
Palavras-chave: leitura compartilhada; leitura; pesquisa. 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA COMPARTILHADA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA FLUÊNCIA LEITORA 

 
Cleiton Cerdan Justimiano (Faculdades FACCAT - jccleiton2012@gmail.com) 

Lilian Catenacci de Aquino (Faculdades FACCAT - liliancatenacci@hotmail.com) 
 

Este trabalho visa analisar a importância da leitura compartilhada e seus benefícios em sala de 
aula, pois esta prática se for desenvolvida com compromisso e qualidade pelos docentes, é 
capaz de despertar no aluno o gosto pela leitura, ampliar seu repertório linguístico. Para 
exemplificar esta modalidade de leitura, vamos apresentar uma prática docente com o foco na 
leitura compartilhada e as diferentes estratégias de ensino desenvolvidas pela docente durante 
sua aula, além de observar a interação dos alunos durante a atividade proposta. Visto que a 
leitura compartilhada nos anos iniciais é de fundamental importância para desenvolver a 
fluência leitora, abstrair informações, resumir, analisar, explicar, expor pensamentos e realizar 
precipitações do que ocorrerá durante a leitura entre outros benéficos que possam ser 
proporcionado aos alunos levando em consideração os textos selecionados para tal atividade, 
é possível constatar que um professor que tenha domínio desta prática educativa e 
compromisso com a educação de seus alunos é capaz de obter ótimos resultados, contribuindo 
significativamente com o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, colocando-os 
como protagonistas desta atividade rotineira, mas com um resultado maravilho. 
 
Palavras-chave: leitura compartilhada;  fluência leitora; leitor literário. 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM VOZ NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Daniela Silva Santos (FACULDADAES FACCAT - dany-ell2@hotmail.com) 
Maraisa Fernanda Da Silva (FACULDADAES FACCAT -  

maraisa_fernanda06@hotmail.com) 



                                                                                                                                               9 

Tamires Sanches Olgado (FACULDADAES FACCAT - tami.s.olgado@hotmail.com) 
 

O objetivo deste trabalho é investigar como a prática de leitura em voz alta contribui na 
formação leitora dos alunos. Observando uma sala de aula do Ensino Fundamental l, podemos 
analisar como esta prática tem sido importante para a aprendizagem das crianças. A intenção é 
a de compreender como a prática de leitura em voz alta pode contribuir para a formação 
leitora dos alunos, ou seja, como desenvolver nos educandos o comportamento leitor. Nesta 
pesquisa buscamos compreender como as crianças reagem no momento da leitura em voz alta, 
e qual suas perspectivas no momento da leitura. Ao chegar à escola, nos primeiros anos, a 
criança mesmo não sabendo ler convencionalmente, elas podem ler, pois ouvem as histórias 
contadas pelos adultos. Compreendemos que a prática de leitura na sala de aula é de extrema 
importância para a formação leitora das crianças, tanto na fase inicial de escolarização quanto 
no termino de sua escolaridade. 
 
Palavras-chave: Leitura em voz alta; aprendizagem; formação leitora. 
 
 
 

LEITURA COMPARTILHADA E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
 

Gisele da Silva Rocha (Faculdades FACCAT – gih_rocha@hotmail.com.br) 
Maiara da Silva Pereira (Faculdades FACCAT – mayara.silva.tupa@hotmail.com) 
 

A presente pesquisa didática tem como principal foco a prática de leitura compartilhada, em 
que o professor recorre aos diferentes meios para que a atividade possa ser produtiva, como 
por exemplo, ao trabalho com textos impressos; projetor multimídia; cartazes; vídeos, entre 
outros. O professor, dentro da sala de aula, é um bom modelo para que os alunos avancem nas 
expectativas esperadas. No decorrer da pesquisa, foi realizada uma entrevista com a 
professora regente sobre o tema proposto e as respostas foram analisadas, posteriormente, em 
conjunto com a professora, foi realizado o planejamento, peça chave para a boa execução da 
leitura compartilhada, por fim, realizamos a gravação e analisamos o vídeo, em que os alunos 
possuem um mesmo texto para ser lido em colaboração com o outro. Essa pesquisa vem ao 
encontro com os saberes dos alunos diante da leitura de textos de gêneros variados, em que é 
possível oferecer aos alunos oportunidades de resolver problemas onde poderão avançar como 
leitores e escritores. 

 
Palavras-chave: leitura compartilhada; pesquisa didática; bolsa alfabetização. 
 
 
 

LEITURA COLABORATIVA/COMPARTILHADA E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
 

Glauciely Nitcheporenco Guandalini (FACULDADES FACCAT – ericanit10@gmail.com) 
Vandréia Silva Ferreira (FACULDADES FACCAT – vandreia.silva@hotmail.com) 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa didática realizada por meio do “Programa 
Bolsa Formação-Escola Pública e Universidades”. A atividade fora realizada na escola do 
município de Tupã, em turma do 2º ano. O processo de elaboração teve o início com 
entrevista com a professora regente sobre seus conhecimentos a respeito da prática de leitura 
colaborativa/compartilhada, realização do planejamento de aula, escolha de livro de boa 
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qualidade para ser apresentado em sala coletivamente em projetor multimídia, levantamento 
de conhecimentos prévios, leitura e intervenções, pondo assim em prática todos os 
conhecimentos e atingindo os objetivos propostos. Essa prática é fundamental para explicar as 
estratégias, autonomia e procedimentos que o leitor proficiente utiliza. Após, a gravação da 
atividade, análise da transcrição, verificamos o desenvolvimento do educando. É de suma 
importância despertar um leitor em cada aluno, ensinar a trabalhar coletivamente, ampliando 
os conhecimentos. Refletir sobre o planejamento, realizar diagnósticos dos saberes dos 
envolvidos, estudo das práticas metodológicas e procedimentos, ou seja, considerar todo o 
processo e os resultados para contribuir no processo de ensino e aprendizagem da leitura dos 
alunos. 
 
Palavras-chave: leitura compartilhada; estratégias; autonomia. 
 
 
 

INFERIR O MUNDO COM PROPOSIÇÃO DIDÁTICA: LEITURA 
COMPARTILHADA NOS ANOS INICIAIS  

     
Juliana Pereira (Faculdades FACCAT  - juliana_100_pereira@hotmail.com) 

 
O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca de condições didáticas de proposições 
de leitura na escola. Sabemos que ler não implica somente codificar letras, sabemos também 
que grandes consequências de erros pedagógicos contribuíram de forma negativa, como nível 
baixo de proficiência leitora e escritora de muitos jovens que chegam à idade adulta, 
limitando o desenvolvimento pessoal e profissional. É preciso, no entanto, que a escola 
promova práticas de leituras em que as crianças possam ler e compreender um texto escrito, 
pois ler, implica associar conhecimentos do mundo acerca do que se lê, refletir sobre o que se 
lê e para que finalidade alcançar.  Nesse sentido, acreditamos que modalidade de leitura 
compartilhada é uma excelente prática de leitura. O professor pode ler com os seus alunos e 
desenvolver o comportamento leitor dos mesmos. Para a realização desse trabalho, utilizamos 
a pesquisa bibliográfica, bem como a pesquisa de campo sobre a prática de leitura 
compartilhada realizada por uma professora da rede municipal de ensino de Tupã-SP.  
 
Palavras-chave: Leitura; estratégia de leitura; leitura compartilha/colaborativa. 
 
 
 

PESQUISA DIDÁTICA: LEITURA COMPARTILHADA 
 

Lara Pardo Passadori (Faculdades FACCAT - larapardo_@hotmail.com) 
Larissa Florindo  (Faculdades FACCAT - larissa_florindo123@hotmail.com) 

 
A nossa pesquisa didática foi realizada na EMEF Prof. Odinir Magnani, em 2016, no 2°ano. 
Planejamos, gravamos e analisamos uma aula de leitura compartilhada. Nesta aula, a 
professora faz a leitura do texto “A coruja e a águia”, da autora Vera do Val. O texto foi 
retirado do livro “Histórias de bichos brasileiros”. No primeiro momento, a professora entrega 
uma cópia do texto para cada aluno, pois não havia livros suficientes para toda a sala. Após a 
entrega, a docente explica a atividade que será realizada, apresenta o título do texto, a autora e 
o livro de onde a história foi retirada.  A professora faz questionamentos sobre a fonte do 
texto, fazendo com que os alunos olhem para o texto. Durante a leitura, ela faz com que os 
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alunos voltem ao texto e localizem informações que facilitarão o entendimento da história.  A 
leitura compartilhada é fundamental para o desenvolvimento leitor dos alunos, uma vez que, 
por meio desta prática, os alunos aprendem a ler, além de compreenderem os diferentes textos 
por meio dos questionamentos feitos pelo professor, que é o modelo leitor nesta proposição. 
 
Palavras-chave: leitura compartilhada; pesquisa didática; formação do leitor. 
 
 
 

LEITURA COMPARTILHADA E O PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAÇÃO 
 

Thaise Rampim Vieira (Faculdades FACCAT – tatinha.rv@hotmail.com) 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar a leitura enquanto prática social, em que pode haver 
diferentes interpretações, diferentes finalidades, podem ser lidas em diferentes lugares com 
diferentes características, e dependendo da cultura do leitor a interpretação ser muito diferente 
da proposta do autor, a leitura está condicionada num momento histórico e ela nos leva a 
conhecê-lo, portanto a linguagem se torna um alvo fundamental. Dentro das práticas de leitura 
em uma sala de aula, há a leitura compartilhada, nesta atividade trabalham-se as capacidades 
de leitura dos alunos, em que a aprendizagem surge em colaboração com o outro. O professor, 
no entanto, deve, ao longo da leitura, ir problematizando o texto para que os alunos 
compreendam as habilidades. Sendo assim, o aluno precisará utilizar suas estratégias de 
leitura para a construção de sua proficiência pessoal. Para que a leitura seja realizada, todos 
devem ter o mesmo texto para acompanhar a leitura. Essa atividade proporciona o aumento do 
repertório linguístico, faz o aluno pensar sobre a forma de escrita, apreciar bons textos, 
possibilita que releia trechos para maior compreensão. E com a colaboração os alunos podem 
considerar diferentes interpretações do mesmo texto e ampliar seu conceito ou mesmo 
modificar. 

 
Palavras-chave: leitura compartilhada; formação do leitor; Bolsa Alfabetização. 
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EIXO - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO TRABALHO DOCENTE 
 
 

 
 

PROJETO TRÂNSITO: BI BI, FOM FOM, VOCÊ QUER UMA CARONA? 
 

Alana Dolmen Lopes (alana.lalinha@gmail.com) 
Sabrina Angélica Moreno da Silva (binamoreno1@hotmail.com) 

EMEIEF Professor José Maris/Secretaria Municipal de Educação de Tupã 
 
Atualmente a maioria das crianças atendidas pela nossa escola, que são da faixa etária de 04 a 
7 anos, faz uso dos carros particulares e transportes escolares, os que moram nas 
proximidades da escola, utilizam as vias públicas para se locomover. Por se tratar de um tema 
transversal vimos à necessidade de realizar esse projeto percebendo que o interesse, as 
curiosidades e as dúvidas das crianças eram relevantes, optamos então em informar, instruir, 
orientar e conscientizar os alunos sobre o tema mencionado acima, já que sabemos que é mais 
“fácil” educar um novo cidadão do que reeducá-lo. Conhecendo seus direitos e deveres as 
crianças podem exercer seu papel na sociedade com autonomia e criticidade como futuros 
condutores. Sendo assim várias atividades foram desenvolvidas, entre elas, roda de conversa, 
entrevista com guarda de trânsito e Polícia Militar, músicas, desenhos, estudo de placas de 
trânsito, entrega de gibi, percurso de trânsito com carros de material alternativo, carteirinha de 
motorista, vídeos informativos, jogos e brincadeiras, parada do trânsito na faixa de pedestre 
em frente à escola e palestra da Polícia Militar de conscientização para os pais. O projeto foi 
realizado durante todo o mês de setembro em nossa escola e recebemos a visita de cerca de 
1200 alunos da Rede Municipal de Educação. 
 
Palavras-chave: Educação; conscientização; trânsito. 
 
 
 

RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA E A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 
Virginia Aparecida Pigozzi (Faculdades FACCAT - icapigozzi@hotmail.com) 

Ademar Simões da Motta Junior (Faculdades FACCAT - ademarmotta@hotmail.com) 
 

O objetivo do presente trabalho consistiu em investigar a aplicabilidade dos conhecimentos 
matemáticos, nas turmas de quartos e quintos anos em uma escola pública do município de 
Marília, envolvendo a participação de 127 alunos regularmente matriculados. Para o presente 
trabalho, o interessante era verificar a resolução de situações-problema, o que aparentemente 
acontecia por meio da mediação realizada pelo professor, mas que, em situações, em que essa 
mediação era retirada, nada se mostrava mais frustrante. Os resultados mostram a superação 
das expectativas iniciais do projeto com ampliações, novos direcionamentos, mostrando que 
as condutas dos sujeitos que descobrem meios, fixam objetivos, optam, preveem e avaliam 
situações é que consolida o aprendizado.  Um universo de possibilidades de um lado, os dados 
e o contexto do outro e os processos inventados pelo sujeito para resolvê-los possibilitam os 
desequilíbrios e, consequentemente, o processo de regulação pelo sujeito. 
 
Palavras-chave: construção de conhecimentos; situações-problema; Matemática. 
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EIXO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

 
 
 

FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Ana Paula Francisco de Moura (Faculdades Faccat - anapfranciscom@gmail.com) 

 
O trabalho objetiva discutir a inclusão de crianças com deficiência na Educação Infantil. 
Apesar do acesso à educação estar garantido por lei, ele ainda não acontece de maneira 
adequada. Contamos com um vasto elenco de legislações que prezam pelo tratamento 
igualitário do ser humano, o acesso e permanência nas instituições de ensino e mesmo assim 
estamos longe de alcançar um ideal de educação inclusiva. Na educação infantil, o acesso e a 
permanência dos alunos com necessidades especiais são mínimos. A instituição investigada 
tem como segmento a Educação Infantil (0 a 5 anos), onde há somente duas crianças com 
deficiência, ambos com laudo de síndrome de down, número que nos chamou a atenção, pois 
trata-se da primeira oportunidade que a criança tem de interagir com outras crianças em nível 
de escolarização. Mostraremos que um dos pontos que afeta negativamente a inclusão se 
refere às práticas educacionais. Precisamos de cursos de formação que façam a integração 
entre os diversos profissionais que atuam com este público, para que a adaptação curricular 
não vire uma simples receita que ora dá certo ora não.  Os cursos de formação e as adaptações 
curriculares, necessitam estar sempre vinculadas para que possamos alcançar efetivamente 
uma educação inclusiva.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Inclusão; Formação Docente; Educação Infantil. 
 
 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA CULTURA DE PAZ 
 

Cristina Vicente dos Reis Fernandes 
 Maria de Fatima Belancieri 

 
O presente trabalho buscou analisar a educação inclusiva e sua potencialidade para 
desenvolver dentro de uma escola estadual, uma cultura de paz, para tanto o diálogo 
promovido é sobre como as pessoas entendem a educação inclusiva e quais estratégias 
consideram importantes para seu estabelecimento, na construção de uma cultura de paz que 
promova valores como: tolerância, respeito e solidariedade para todos os alunos. O objetivo 
desse estudo é conhecer os aspectos de implementação de uma educação inclusiva no âmbito 
escolar sob a ótica do estudante de ensino médio, identificando ações sob a ótica dos 
estudantes, que contemplem a cultura de paz na escola. A metodologia utilizada foi a 
qualitativa, de natureza aplicada, os dados foram coletados por meio de um questionário, 
aplicado aos alunos do ensino médio de uma escola do interior paulista. Ao finalizar o estudo 
foi possível conhecer, a partir da ótica dos estudantes do ensino médio, as ações necessárias 
para que a escola realmente se torne inclusiva e que contemplem uma cultura de paz, várias 
ações citadas pelos alunos contemplam a tese dos autores estudados. As ações pedagógicas 
que viabilizam práticas educativas inclusivas são essenciais para a construção de uma escola 
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democrática que respeite as diferenças, cultivando valores como a tolerância, o respeito, a 
solidariedade e potencializem a cultura de paz.   
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação especial; Cultura de paz. 

 
 
 

DEFICIENTE INTELECTUAL: A INCLUSÃO E OS DESAFIOS ENCONTRADOS 
NOS ANOS INICIAIS 

 
Daiane Cristina de Souza Ozan (Faculdades FACCAT - dayannynhha@hotmail.com) 

 
O presente trabalho investiga os desafios encontrados na alfabetização e inclusão dos 
deficientes intelectuais no âmbito escolar, em que os mesmos são assegurados pela Lei de 
Diretrizes e Bases 9.394/96, que garante o acesso e a permanência desses alunos em classes 
de ensino regular. Tendo como pressuposto que as crianças deficientes intelectuais passam 
pelo mesmo processo de alfabetização das crianças consideradas típicas (normais), elas 
podem e devem ser alfabetizados em sala de ensino regular. Mas mesmo com leis, a inclusão 
das crianças com deficiência parece não ocorrer plenamente e nem todos que são inclusos não 
se alfabetizam. Para atingir os objetivos dessa pesquisa, houve a necessidade de realizar 
levantamento geral da deficiência intelectual, levando em consideração os aspectos históricos 
da inclusão, a deficiência intelectual e seu processo inclusivo, a alfabetização das crianças, a 
adequação curricular e as dificuldades que o deficiente intelectual encontra nos anos iniciais. 
Tendo como hipótese a falta de recursos, a ausência da adaptação curricular e o despreparo 
dos professores para a inclusão da criança deficiente intelectual na rede regular de ensino. 
 
Palavras-chave: deficiência intelectual; educação; alfabetização; inclusão. 

 
 
 

DIFICULDADE, DISTÚRBIO E DEFICIÊNCIA: ABORDAGEM DE INTERVENÇÃO 
E ESTUDO DE CASO 

 
Sueli Hamada Araki (Faculdades FACCAT – sueli.araki@hotmail.com) 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o estudo de um tema que é abordado em todo o 
Brasil: o foco na inclusão escolar. A diversidade de alunos faz com que profissionais da 
educação, o professor da sala regular, se atenha a diferenças entre dificuldade de 
aprendizagem, distúrbio de aprendizagem e deficiência intelectual, levando-os a adequarem 
suas práticas pedagógicas juntamente com especialistas ou profissionais do conhecimento 
para atuação mais eficaz no desenvolvimento e autonomia dos alunos. Nesse sentido, 
apresenta a definição, causa, identificação e modalidade de atendimento de deficiência 
intelectual e dificuldade de aprendizagem; a educação especial brasileira no século XX: o 
paradigma da inclusão e, um estudo de caso na rede municipal de Tupã, em que temos a 
descrição, análise e intervenções junto ao aluno como a caracterização da Instituição e da sala 
de aula. A escola, uma das instituições sociais, e o professor, mediador da aquisição de 
conhecimentos, possuem papéis importantes para que o aluno com deficiência intelectual 
possa ser inserido na sociedade. 
 
Palavras-chave: dificuldade; distúrbio; deficiência; intervenção. 
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EIXO - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

AS IMPLICAÇÕES DA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 
 
Iara Fagundes Maziero (Faculdades FACCAT) 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar se a história afeta e influencia efetivamente a 
educação. O problema abordado diz sobre o cenário da educação brasileira e os resquícios 
históricos vistos atualmente, compreendendo a importância de estudar e instruir sobre a 
história, sendo esta, utilizada como motivação e para o pensamento crítico e conhecimento de 
si mesmo. A justificativa defende que o estudo de história vai além da memorização e 
conhecimento de fatos, abrangendo também a preparação do professor e provocando interesse 
dos alunos. Constatamos que o compromisso com a história não está ligado apenas a uma 
matéria escolar, mas a formação de um aluno interado e crítico. 
 
Palavras-chave: história; educação; aluno crítico. 

 
 
 

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DO PENSAMENTO INTEGRADO E 
DISCIPLINAR 

 
Valdir Pedro Berti (Faculdades FACCAT, vpberti@faccat.com.br) 

  
Interdisciplinaridade é um termo que tem sido bastante discutido no contexto educacional. A 
proposta deste trabalho é realizar uma abordagem histórica sobre a produção do conhecimento 
a partir de propostas integradoras e disciplinares. Busca-se com isso, entender as concepções 
da educação grega até os tempos atuais. Para tanto, optou-se pela pesquisa bibliográfica e 
autores consagrados na literatura. Os dados apontam que a interdisciplinaridade e a 
disciplinaridade emergem com divergências epistemológicas entre o conhecimento e os 
interesses motivados por fatores políticos, sociais e culturais. 
 
Palavras-chave: epistemologia; disciplinaridade; interdisciplinaridade. 
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EIXO - EDUCAÇÃO, ARTE E MOVIMENTO 
 
 
 
 

TEATRO ESCOLAR: ARTE E EDUCAÇÃO 
 

Fábio Andrade Dias (Faculdades FACCAT - fabiodiastupa@gmail.com) 
 
O trabalho a ser apresentado no eixo temático “Educação, arte e movimento” apresenta os 
resultados da revisão bibliográfica sobre experiências teatrais dentro do ambiente escolar, 
analisando o significado desta atividade para a formação e o desenvolvimento cognitivo do 
aluno, principalmente no Fundamental e Médio, mas também nos Cursos Superiores, 
especialmente nos cursos de formação de professores. É apreciada, também, a relação entre as 
diversas linguagens utilizadas na atividade teatral para a produção de sentido pelo aluno, 
através da análise das interações sociais proporcionadas pelo jogo teatral durante produção de 
espetáculos. A proposta de um projeto de produção teatral dentro da escola carece de um 
estudo da combinação de diversas linguagens, proporcionando uma interação entre o aluno e 
o mundo em que está inserido. A escola é local de aprendizagem, assim, o teatro se torna 
essencial para o desenvolvimento da percepção. Enfim, considera a necessidade e a 
possibilidade da realização de atividades na área do teatro, a partir de uma prática 
construtivista, reconhecendo e valorizando o aluno como sujeito de sua própria formação, e 
proporcionando um ambiente que favoreça a interação entre todos os alunos. 
 
Palavras-chave: teatro escolar; arte; aprendizagem. 
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EIXO - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA  DA LITERATURA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS 
SERIES INICIAIS 

                                                                              
Adriana Caldas do Val (Faculdades FACCAT – dimontemor@hotmail.com) 

Luciana Ferreira Leal (Orientadora – Faculdades FACCAT – luciana_lea@hotmail.com) 
 
Pretende-se neste trabalho discutir a leitura na Educação Infantil, compreender seu papel no 
processo de desenvolvimento de educação da criança e a importância da mediação pedagógica 
realizada pelo professor. É durante a alfabetização que a criança aprende a ler e escrever, 
tendo essas habilidades consolidadas ao longo da vida escolar. Leituras coletivas, individuais, 
em voz alta, silenciosa, permitem o conhecimento de uma variedade de histórias, contos de 
fada,  textos e fábula. As diferentes práticas de leitura fazem com que a criança conheça 
versões, personagens, historias, lugares diferentes, faça comparações,  desenvolva a intuição e 
o imaginário. A literatura infantil possibilita o desenvolvimento da emoção, da fantasia, da 
fluência leitora e também da escritora. Dessa forma, tencionamos investigar a influência que a 
literatura infantil pode ter no processo de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento social 
e emocional da criança em sala de aula. 

. 
Palavras-chave: literatura; aprendizagem; práticas de leitura. 

 
 
 

“PROFESSORA, A SAFIRA MORREU...”: NOTAS SOBRE UMA PRÁTICA 
ALFABETIZADORA 

 
Franciele Ruiz Pasquim (FFC/UNESP/Marília francielepasquim@gmail.com) 

 
Com objetivo de compreender aspectos do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, com 
base na perspectiva do interacionismo linguístico (GERALDI, 1984; SMOLKA, 1988; 
MORTATTI, 1999), enfocam-se os textos que foram produzidos por crianças do 1º. ano de 
ensino fundamental de uma escola do município de Tupã/SP, em 2013, quando da atuação 
como professora alfabetizadora. A proposta da produção do texto com o tema “Meu animal de 
estimação” decorreu do relato comovente de uma das alunas sobre o falecimento de sua 
cachorrinha Safira. Dessa atividade, resultou um livro coletivo sobre os diferentes animais de 
estimação dos alunos, no qual estão contidos 15 textos manuscritos e ilustrados pelas crianças 
daquela turma. Com base nessa prática alfabetizadora, são apresentadas considerações sobre a 
importância do texto na formação de alunos-autores em todos os níveis de ensino, em especial 
no processo de alfabetização de crianças. Por fim, destaca-se a necessidade de proporcionar, 
na atividade de ensino-aprendizagem, momentos em que as crianças possam transpor, por 
meio do ato de escrever sobre o que faz sentido, os muros das exigências escolares.  
 
Palavras-chave: Alfabetização; Texto; Interacionismo Linguístico. 
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EIXO - POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GESTÃO DE SISTEMAS E 
ORGANIZAÇÕES, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
 
 
 

“MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO NEOLIBERAL: 
A LUTA DO MST, RUMANDO PARA ALÉM DO CAPITAL”  

 
             Karin Santana Santos (UNESP-Marília - pro-karin@hotmail.com) 

 
Este é um trabalho que tem apoio na metodologia qualitativa, pesquisa bibliográfica, sendo 
que o objetivo central é apresentar considerações ainda que iniciais sobre a importância dos 
movimentos sociais, e da luta dos trabalhadores sem terra, contextualizando a luta pela 
reforma agrária e a tarefa da educação no ideário pós-moderno (neoliberalismo) advertindo 
sobre as implicações desta política em âmbito social e estrutural, evidenciando as principais 
dificuldades que residem no cenário atual, indicando os limites e possibilidades de atuação. 
Pretende-se incidir sobre o contexto social das lutas sociais de massa, esclarecendo como 
MST desenvolve sua formação pautada na militância, o que promove o desenvolvimento de 
um caráter ideológico e político que contribui diretamente no nível de consciência dos 
trabalhadores, reforçando a ideia de que o movimento é um agente aglutinador que está 
rumando para além do capital, por sua capacidade autogestionária, formação que entrelaça 
educação e trabalho.  
 
Palavras-chave: Neoliberalismo; MST; Para além do Capital.  

 
 
 

O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA 

 
                                       Márcia Regina das Neves Ferreira Vinholo (Faculdades FACCAT  

marvinholo64@gmail.com) 
 

Com a aprovação do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que 
determina as diretrizes, metas e estratégias da política educacional, com vigência decenal, os 
estados e municípios foram convocados ao desafio de elaborar ou efetuar as adequações 
necessárias em seus planos, no prazo de um ano. No município de Marília, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) em consonância com o Conselho Municipal de Educação 
(CME) abraçaram esta missão, com o intuito de propor políticas públicas, visando garantir o 
direito à educação básica com qualidade. O processo que envolveu a elaboração Plano 
Municipal de Educação (PME) trilhou caminhos e descaminhos, entraves e desafios, 
enfrentados com atitudes e ações de redirecionamentos, alicerçados no amplo debate entre a 
sociedade civil e o poder público. O pleno exercício da gestão democrática participativa foi 
fundamental, resultando no registro dos anseios dos munícipes em um único documento, o 
PME de Marília, Lei nº 7.824 aprovada em 23 de junho de 2015. 
Palavras-chave: plano municipal de educação; desafios; Marília. 

 
 

 



                                                                                                                                               19 

EIXO - PROCESSOS EDUCATIVOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

A INFLUÊNCIA DA SEXUALIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
Maiara da Silva Pereira (Faculdades FACCAT – mayara.silva.tupa@hotmail.com)  

 
A presente pesquisa tem como finalidade investigar as implicações da sexualidade no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos no ensino fundamental II, visto que atualmente 
tem sido necessário cada vez mais cedo realizar a abordagem sobre a sexualidade com as 
crianças, pois frequentemente ocorrem situações constrangedoras em sala de aula. Muitos 
professores ainda tem receio em como lidar com essas situações, ou até mesmo não sabem 
como iniciar a abordagem de um tema tão polêmico com as crianças e também com os pais, 
pois ainda hoje encontram dificuldades em discutir este tema na escola pelos vários tipos de 
visões, crenças, tabus e valores dos que nela estão inseridos. Para a concretização do trabalho 
foi utilizado um estudo bibliográfico que por meio de autores consagrados foi possível 
ampliar os saberes sobre o tema. Pode-se constatar que a abordagem do tema deve ser 
realizada a fim de preparar o indivíduo adequadamente para lidar com a sexualidade, para 
tanto é necessário oferecer a eles uma educação que contemple esse desenvolvimento de uma 
maneira clara, sem julgamentos e preconceitos. 
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