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EIXO – LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS 
 
 
MANOLITO GAFOTAS (2018), DE ELVIRA LINDO: CONTRIBUIÇÕES PARA 

A QUESTÃO DA DIVERSIDADE 
 

Agnes Iara Domingos Moraes (UNESP-FFC-Marília –  
moraes.aid@gmail.com) 

Cláudio Rodrigues da Silva (UNESP-FFC-Marília – 
 silvanegrao@gmail.com) 

 
Nesta comunicação estabelecem-se, com aporte teórico de documentos e bibliografias, 
relações entre aspectos do livro Manolito Gafotas e a questão da diversidade. Elvira 
Lindo – nascida na Espanha – é autora de diversos livros, vários deles premiados e 
publicados em vários países do mundo. Manolito Gafotas, cuja primeira edição data de 
1994, teve a 20ª edição publicada em 2018. Inclusive com “errores gramaticales y otras 

incorrecciones” típicos da “personalidade literária” do personagem, o livro aborda, 
direta ou indiretamente, temáticas que podem, em dadas circunstâncias, gerar 
constrangimentos a pessoas afetadas, tais como, nomes, apelidos, configurações 
familiais, etnocentrismo, xenofobia, fenótipos, diversidade funcional, relações sociais 
(convivência e conflitos). São questões que tendem a estar presentes na vida de crianças 
ou adolescentes e que podem reverberar no cotidiano escolar, inclusive nas relações de 
ensino-e-aprendizagem. Considera-se que, ao tratar de temas que tendem a impactar o 
cotidiano de expressivas parcelas de crianças e adolescentes, a literatura – não como 
panaceia – apresenta potencial de instigar à reflexão, à autocrítica e ao 
autoconhecimento, o que pode repercutir nas formas de entender ou lidar com a questão 
do preconceito ou da discriminação, temas relevantes na atualidade. Assim, esse livro 
contém elementos passíveis de apropriação para problematizações sobre a temática da 
diversidade.  
 
Palavras-chave: Literatura; Diversidade; Manolito Gafotas. 
 
 
UMA ARTE “MUY OTRA” – UMA LEITURA DE ASPECTOS DE PINTURAS 

DE BEATRIZ AURORA (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 
MÉXICO) 

 
Cláudio Rodrigues da Silva (UNESP-FFC-Marília – 

 silvanegrao@gmail.com) 
Agnes Iara Domingos Moraes (UNESP-FFC-Marília –  

moraes.aid@gmail.com) 
 

 
Nesta comunicação apresentam-se, com aporte bibliográfico, documental e empírico, 
problematizações acerca de aspectos de pinturas de autoria de Beatriz Aurora, radicada 
em San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, e cujas obras são conhecidas em 
âmbito internacional. Parte-se de perspectivas críticas, que consideram a arte e suas 
linguagens como forma de resistência, bem como a relação indissociável entre a arte e 
suas linguagens e o seu contexto de produção: o posicionamento social e os objetivos de 
quem as produz, o momento histórico e a sociedade na qual elas são produzidas. As 
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obras de Beatriz Aurora são, intencional e declaradamente, vinculadas a lutas sociais de 
los pueblos, tanto do México quanto de outros países. Elas abordam temáticas – 
políticas, culturais e econômicas – prementes, atuais e que integram pautas de lutas ou 
demandas de povos originários de diferentes países do mundo, tais como, natureza, 
culturas indígenas, Direitos Humanos, megaprojetos. Assim, suas obras apresentam, 
simultaneamente, elementos – em acepção crítica – de resistência e de utopia, com 
destaque para o Zapatismo. Considera-se que as pinturas, segundo a autora, “historias 

pintadas”, apresentam potencial educativo antissistêmico. O posicionamento da autora 
coloca em tela – figurada e literalmente – o papel do artista diante das questões sociais 
do seu tempo. 
 
Palavras-chave: Arte e resistência; Arte e educação; Beatriz Aurora. 
 
 
 
 
A RECRIAÇÃO DE ROMANCES CANÔNICOS EM OUTRAS LINGUAGENS: 
ANÁLISE DA RESSIGNIFICAÇÃO DE DOM CASMURRO NA MINISSÉRIE E 

NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
 

Jessica de Castro Gonçalves (FCLAr-UNESP/ FADAP-FAP – 
 jedecg@gmail.com) 

 
Com a recorrente recriação de romances canônicos em outras linguagens (quadrinhos, 
filmes, minisséries), surgem diferentes posicionamentos quanto à leitura dessas novas 
obras, principalmente quando vinculadas ao contexto escolar. Há aqueles que, pautados 
no grau de fidelidade ao enredo literário, consideram-nas inferiores ao romance. Já 
outros incentivam a leitura dessas como motivadoras ou substitutas da leitura do 
romance. Frente a essa polêmica, este trabalho discute a recriação do romance Dom 

Casmurro em outras linguagens: a minissérie Capitu de Luiz Fernando Carvalho e a 
história em quadrinhos Dom Casmurro de Felipe Greco e Mário Cau. Defende-se que o 
romance canônico sofre ressignificação nas novas linguagens, ao ser recriado em outros 
gêneros discursivos, sendo essas produções mais que simples adaptações, mas novas 
obras. As discussões fundamentam-se nos conceitos de linguagem, diálogo, enunciado, 
gênero e significação desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, Medvedev e Volochinov, 
e no método de análise dialético-dialógico (Paula et al, 2011). Se o gênero discursivo, a 
partir da perspectiva bakhtiniana, constitui-se na relação indissolúvel entre forma, 
conteúdo e estilo, acredita-se que a recriação do romance em outra forma e estilo, 
produz ressignificação no enredo. Defende-se, portanto, a importância da leitura do 
romance, como também dessas obras recriadas em outras materialidades. 
 
Palavras-chave: Recriação; Literatura; Gênero discursivo. 
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LIS NO PEITO: UM LIVRO QUE PEDE PERDÃO, DE JORGE MIGUEL 
MARINHO: UMA ANÁLISE LITERÁRIA 

 
Joice Naiara Camargo de Abreu (Faculdade FACCAT – 

joicenaiaracamargo@hotmail.com) 
 
O objetivo do trabalho consiste em apresentar reflexões resultantes da análise crítica do 
livro Lis no peito: Um livro que pede perdão, do autor Jorge Miguel Marinho (2005). A 
obra recebeu diversas premiações, como: Prêmio Jabuti / CBL 2006, altamente 
recomendável / FNLIJ 2006, etc. O livro fala de amor, de amizade, da felicidade de 
adiar um primeiro beijo quando se tem a certeza de que ele vai acontecer; fala também 
da violência, da dor e da delicadeza que são inevitáveis na vida de quem quer se 
descobrir. Marco César comete um crime, após se decepcionar profundamente com o 
seu primeiro amor (Clarice) e pede ao seu amigo (escritor) para escrever sua história, 
para que assim ele possa entender se é culpado ou não. A descoberta de si e a 
compreensão do outro se dá por meio da literatura e não é diferente com Marco César, 
que, por compreender a proximidade das duas Clarices quando se decepciona com uma, 
se vinga das duas, cometendo um crime. O autor convida o leitor a participar desse 
julgamento e, com a ajuda de Clarice Lispector, revela as personagens e justifica seus 
atos, revelando também a si mesmo e o próprio leitor. 
 
Palavras-chave: Clarice Lispector; Lis no peito; Literatura Juvenil.  
 
 
 
 

A HISTÓRIA VERDADEIRA DO SAPO LUIZ, DE LUIZ RUFFATO: UM 
CONTO DE FADA ÀS AVESSAS 

 
Luciana Ferreira Leal (Faculdades FACCAT – 

 luciana_lea@hotmail.com) 
 
O objetivo do trabalho consiste em analisar intertextualidade com o conto de fada 
tradicional na obra A história verdadeira do Sapo Luiz (2014), de Luiz Ruffato, que 
narra a história de uma linda princesa, em idade de se casar, que não consegue encontrar 
um pretendente que conquiste seu coração. Sua aia, cansada de ver a jovem triste e 
solitária, intui que o príncipe não aparece porque está encantado, transformado em sapo. 
Basta achar o pequeno animal e dar-lhe um beijo, que logo um rapaz belo e elegante 
surgirá à sua frente. A história verdadeira do sapo Luiz (2014) é o primeiro livro infantil 
do autor mineiro Luiz Ruffato. O escritor cria uma releitura para a conhecida história da 
princesa que beija o sapo para que ele se transforme num príncipe. Na história de 
Ruffato, encontramos diversos elementos dos contos de fadas tradicionais. Neste 
trabalho, pretende-se analisar como a influência de outras obras, especificamente o 
conto de fada “O príncipe Sapo”, melhor conhecido pela versão dos Irmãos Grimm, do 
momento histórico-social e da ideologia do próprio escritor constroem um discurso-
texto, propiciando novos olhares e leituras sobre os clássicos, que, como obra, perduram 
há séculos. 
 
Palavras chave: Luiz Ruffato; Intertextualidade; Conto de fada. 
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O TEMPO EM “POR PARTE DE PAI” E “TEMPO DE VOO” DE 

BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS – UM LEGADO PARA O LEITOR 
 

Natanael Otávio (Faculdades FACCAT –  
otavionatanael33@gmail.com) 

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

 
O tempo em “Por parte de pai” e “Tempo de voo” de Bartolomeu Campos de Queirós é 
tema deste trabalho, que toma como principal referência os estudos do professor 
universitário e filósofo Paul Ricoeur na obra “Tempo e narrativa (Tomo 1, 2 e 3)”. 
Objetivamos mostrar, de certa forma, particularizados pela narrativa de Queirós, como 
este tempo, aparece, como ele se esconde, como dialoga com o narrador, com as 
personagens, com o espaço e com o leitor, este que dá sentido à obra na medida em que 
os textos, de uma prosa poética rica em metáforas, conteúdos estéticos e universais, 
convoca a sua participação. O tempo é fortemente representado nas duas obras: é a 
principal temática de Tempo de voo e é um dos temas mais importantes da obra Por 

parte de pai. Verificaremos a sensação intemporal e a subjetividade, bem como a 
representação da experiência humana com o tempo nas narrativas de Bartolomeu 
Campos de Queirós. Consideramos estes itens como um legado para o leitor. Elementos 
como a autobiografia, a intertextualidade e, sobretudo, a memória permearão toda a 
discussão, sendo de grande importância para o resultado final deste estudo.  
 
Palavras-chave: Tempo; Bartolomeu Campos de Queirós; Memória. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

EIXO – PESQUISA DIDÁTICA E BOLSA ALFABETIZAÇÃO 
 
 
 
 

PESQUISA DIDÁTICA: PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

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

Thaise Rampim Vieira (Faculdades FACCAT –  
tatinha.rv@hotmail.com) 

 
O presente trabalho é referente à pesquisa de campo realizada no Município de Tupã, na 
rede municipal de ensino, com um segundo ano da escola EMEIEF Governador Mario 
Covas. O objetivo do trabalho é mostrar como o processo de produção textual é 
realizado e quais intervenções são necessárias para facilitar e valorizar o processo. Além 
disso, podemos também observar quais os maiores medos e desafios que as crianças 
encontram para produzir um texto, enquanto ainda estão no período de alfabetização, 
levando em conta que escrever nunca é fácil e para tornar isso menos complicado ao 
aluno é necessário que a escrita faça sentido, para que isso aconteça nada melhor do que 
atividades de produção textual, onde o professor, por meio de vários passos, leve a 
criança até o momento onde é capaz de produzir um texto individualmente. Toda essa 
pesquisa e análise auxilia diretamente em nossa formação como futuras professoras. Por 
fim, refletindo sobre o planejamento, vamos considerar todo o processo e os resultados 
para que este estudo possa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. 
 
Palavras chaves: Produção Textual; Alfabetização; Ensino-Aprendizagem. 
 
 
 
 

PESQUISA DIDÁTICA: PROPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

Bruna Kaori Obayashi (Faculdades FACCAT 
 bruuna.kaori@hotmail.com) 

Daniela Natalia dos Santos (Faculdades FACCAT  
daniela-natalia@hotmail.com) 

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

 
A presente pesquisa didática tem como principal foco o uso da prática de produção 
textual em sala de aula, pois é de fundamental importância, por meio dela, o aluno passa 
a conhecer vários gêneros textuais, como também a desenvolver o comportamento de 
escritor, um deles é fazer uso do processo de revisão, em que o aluno revisa seu texto a 
todo momento, voltando e lendo o que já foi escrito, se for necessário, modificando seu 
texto.  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 
produção textual, por fim, realizamos a gravação e analisamos o vídeo. Essa pesquisa 
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vem ao encontro dos saberes dos alunos diante da leitura e escrita de textos de gêneros 
variados, em que é possível oferecer aos alunos oportunidades de resolver problemas e 
poderão avançar como leitores e escritores. 
 
Palavras chave: Produção Textual; Leitura; Pesquisa. 
 
 
 
 

PRODUÇAO DE TEXTO 
 

Cristilaine dos Santos Alves Mendes (Faculdade FACCAT – 
christilayne.mendes10@gmail.com) 

 
O objetivo do trabalho é apresentar a pesquisa didática desenvolvida em 20017. A 
pesquisa teve início com o estudo de textos teóricos e com uma entrevista com a 
professora regente. A professora parte a proposta de escolher uma boa atividade de 
leitura para se produzir um texto que garante uma produção textual de qualidade. Com a 
professora, planejamos uma aula realizamos a gravação de vídeos com a participação de 
toda a sala, e com a professora regente, e materiais que seriam utilizados na produção 
escrita. A Professora propôs a atividade em dupla para ter os saberes das crianças 
próximos, assim para que um possa ajudar o outro. Fez a entrega de uma folha de papel 
almaço à dupla e também com ela é acompanhado um texto que seguirá a leitura. A 
prática de produção de texto tem por finalidade formar escritores, capazes de produzir 
um texto.  O trabalho com produção de texto deve se constituir em etapas, no qual se 
amplia mais os saberes para construir uma boa produção textual. Deve de ter o conteúdo 
temático, qual o assunto tratado do texto, a planificação que vem todo o processo para 
poder chegar à reescrita, realizando também o planejamento, e para finalizar tem o 
reconto que é a revisão, fazendo toda retomada em cartazes. Essa atividade permite que 
tenha um procedimento para construir um repertório, ler para aprender, ler para revisar 
um texto e ler para praticar a leitura em voz alta e ter uma leitura expressiva. 
 
Palavras-chave: Produção de texto; Leitura; Revisão textual. 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO NA SALA DE AULA 
 

Italy Grasiel Zanetti (Faculdades FACCAT –  
zanettigra@hotmail.com) 

Marianne Delmori Torres (Faculdades FACCAT – 
 mariannedtorres@hotmail.com) 

 
A pesquisa realizada visa compreender o processo de desenvolvimento do aluno que 
envolve a competência de escrita. O trabalho frequente da produção de texto colabora 
para que os educandos adquiram comportamento leitor, desenvolvam função 
comunicativa, evoluindo no seu comportamento crítico. A pesquisa fundou-se na prática 
escolar chamada Produção de Texto, ato no qual o aluno se expressa pelo meio da 
escrita. Um dos objetivos da escola é formar cidadãos capazes de utilizar a escrita como 
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prática permanente em sua rotina, transformando-se em pessoas aptas com o uso da 
linguagem, e que tenham condições de assumir a palavra, inclusive por escrito, para 
participação permanente dos diferentes setores de comunicação presentes na sociedade. 
A presente pesquisa é direcionada para produção de texto (texto de autoria), onde 
exemplifica o tema “carta de leitor” e sua finalidade. Na pesquisa os alunos junto com a 
professora regente leram a notícia “Crianças em idade escolar devem dormir nove horas 
por noite” e argumentaram em grupo sobre ela, depois, em duplas realizaram produção 
de texto sobre a opinião deles em relação à notícia. 
 
Palavras-Chave: Comportamento Leitor; Linguagem; Comunicação 
 
 
 
 

PRODUÇÃO ORAL COM DESTINO ESCRITO 
 

Glauciely Nitcheporenco Guandalini (Faculdades FACCAT – 
glauciely123@gmail.com) 

Tamiris Cristina da Silva (Faculdades FACCAT –  
tamiriscristin@hotmail.com 

Vandréia Silva Ferreira (Faculdades FACCAT –  
vandreia.silva@hotmail.com) 

 
A presente pesquisa didática tem como principal foco a produção oral com destino 
escrito, em que os alunos ditam e o professor atua como escriba. Antes da produção 
final, o professor recorre aos diferentes meios para construir a proficiência de cada um, 
como por exemplo: jogos lúdicos que ofereça desafios de compreensão para a idade e 
perfil da sala e diversas produções textuais voltada para o gênero bilhete. A produção 
textual realizada dentro da sala de aula, obteve grandes resultados, pois a professora 
conseguiu atingir o objetivo e fazer com que os alunos avancem nas expectativas 
esperadas. No decorrer da pesquisa, foi realizada uma entrevista e um planejamento 
com a professora regente sobre o tema proposto onde a resposta na qual foram 
analisadas, posteriormente, em conjunto com a professora. Por fim, realizamos a 
gravação e analisamos o vídeo, em que todos os alunos participam em colaboração um 
com o outro dessa produção textual.  A produção de texto, deve ser um momento 
prazeroso em sala de aula, sem que com isso ele perca sua importância. É neste 
momento que o professor poderá analisar como o aluno escreve, lê e interpreta tanto o 
tema contextualizado, proposto por ele quanto a sua realidade. 
 
Palavras-Chave: Produção oral; Professor escriba; Interação.  
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EIXO – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO TRABALHO DOCENTE. 
 
 
 
 

A INTERCOMPREENSÃO COMO PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO DE 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Adriana Carrion de Oliveira (adrianacarrion1971@gmail.com) 

 
Este trabalho visa abordar o tema da Intercompreensão como metodologia para o ensino 
de Línguas Estrangeiras, utilizando as línguas românicas: espanhol, italiano, francês e 
romeno. A Intercompreensão é uma nova vertente, que amplia as possibilidades de 
construir sentido por meio do Plurilinguismo; assim, propomos como ponto de partida a 
Língua Portuguesa, privilegiando o desenvolvimento das estratégias de competência 
leitora, tais como o conhecimento prévio, as inferências lexicais, a analogia e a 
exploração das transparências. Para tanto, as referências teóricas baseiam-se no conceito 
de Plurilinguismo, além de outros estudos, tais como: a teoria sobre os Elementos da 
comunicação, de Roman Jakobson, a teoria da recepção de Jauss e o dialogismo de 
Bakhtin. Desta forma, o educando é levado a compreender e produzir textos orais e 
escritos, de uma maneira não “segmentada”, língua por língua 
 
Palavras-Chave: Intercompreensão; ensino de Línguas Estrangeiras; Plurilinguismo.  
 

A TEMATIZAÇÃO DA LEITURA COMPARTILHADA NO GÊNERO 
CRÔNICA. 

 
Camilla Zacharias Minerva (Faculdades FACCAT- 

 camillazacharias@hotmail.com) 
 
Com o objetivo de melhor compreender como se dá a formação do leitor por meio de 
práticas de leitura, procuramos aprofundar o estudo da leitura compartilhada de textos 
literários em sala de aula. Nessa atividade, o professor lê o texto, e os alunos com ele 
em mãos, o acompanham para que o professor lhes demonstre como proceder para 
entender o texto. A leitura é um constante processo de hipóteses e expectativas que 
serão testadas, e à medida que lemos, usamos de estratégias para compreender o texto, 
lançamos mão delas antes, durante e depois da leitura. Para essa atividade, o professor 
deve conhecer o texto e preparar boas perguntas para seus alunos colocarem em jogo o 
que entenderam, quer dizer, identificar informações implícitas, mas importantes. A 
escolha por textos literários favorece a múltiplas interpretações e desperta o senso 
crítico. Neste trabalho, voltamos o olhar para o gênero crônica, texto leve e muitas 
vezes com tom de humor. A crônica recria o cotidiano, valendo-se do imaginário, que se 
realiza no influxo das impressões do cronista ao mesclar em seu texto outros gêneros 
tais como o conto, o ensaio ou a poesia. 
 
Palavras-chave: Leitura Compartilhada; Estratégias; Crônica. 
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GESTÃO DE SALA DE AULA 
 

Fábio Andrade Dias (Faculdades FACCAT –  
fabiodias-pj@hotmail.com) 

 
O presente trabalho apresenta os resultados da revisão bibliográfica sobre a atividade 
docente e suas práticas dentro da sala de aula, analisando, em um primeiro momento, as 
tendências e correntes da educação brasileira a partir da ótica da Filosofia da Educação, 
tendências essas que nortearam e norteiam a educação no país e como os professores 
são influenciados ainda hoje pelas correntes mais antigas. Em seguida, passamos à 
análise da prática escolar e as tendências conservadoras e progressistas, detendo-nos na 
tendência crítico-social dos conteúdos e sua importância para a prática educativa. Por 
fim, realizamos a análise de trabalhos específicos sobre gestão da sala de aula e seus 
desafios, analisando elementos e dimensões que formam uma armadilha histórica para o 
desgaste e até mesmo a desistência do professor. Analisamos a Zona de Autonomia 
Relativa (ZAR), ou seja, a área entre os limites externos, colocados pelo ambiente 
educacional, e os limites internos, colocados pelo próprio docente, para a realização do 
seu trabalho, questionando como utilizar a ZAR na atividade diária dentro da sala de 
aula fazendo uso do Relacionamento Interpessoal e da Organização Coletiva da Sala de 
Aula e seus elementos básicos. 
 
Palavras-chave: Tendências educacionais; Gestão de sala de aula; Pedagogia crítico 
social. 
 
 
 
 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR PESQUISADOR 

 
Franciele Ruiz Pasquim (Faculdades FACCAT –  

francielepasquim@gmail.com) 
 
Com objetivo de compreender a importância da disciplina “Técnicas de Pesquisa em 
Educação I” do curso de Pedagogia das Faculdades FACCAT de Tupã, São Paulo, 
enfocam-se os tópicos apresentados nessa disciplina, dentre eles: “A importância da 
pesquisa” e “O projeto de pesquisa”. As atividades desenvolvidas durante essa 
disciplina possibilitaram aos graduandos momentos profícuos de leitura e produção de 
textos, os quais contribuíram para o aprofundamento de seus conhecimentos sobre 
temas urgentes no campo da educação. Com a elaboração da primeira versão do projeto 
de pesquisa os graduandos puderam sistematizar um conjunto de ideias sobre o tema 
que pretendem desenvolver no Trabalho de Conclusão de Curso, requisito obrigatório 
para a obtenção do diploma de Licenciatura em Pedagogia. Por fim, destaca-se que, no 
âmbito das práticas pedagógicas propiciadas durante a disciplina “Técnicas de Pesquisa 
em Educação I”, os futuros pedagogos tiveram a oportunidade de conhecer e produzir 
conhecimento, aspectos esses indispensáveis para a formação do professor pesquisador. 
 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Pesquisa em Educação; e Formação de 
Professores.  
 



12 
 

 
 
 

RESENHAS E SINOPSES: CONVERSA ENTRE LIVROS E LEITORES 
 

Gisane Salustiano Torigoe Alves (Faculdades FACCAT –  
gisanesalustianotorigoe@gmail.com) 

Giselma Salustiano  (Faculdades FACCAT –  
gy.salustiano@hotmail.com) 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo permitir que os estudantes participem de situações 
de leitura e escrita, que contribuam para a formação de leitores e escritores proficientes, 
e ao mesmo tempo, aprendam sobre os gêneros textuais resenha e sinopse. De modo 
geral, as resenhas não são textos extensos. A extensão vai depender do contexto de 
produção, por isso é importante que os estudantes tenham a oportunidade de ler 
resenhas em diferentes portadores textuais, e analisar suas características. Ao longo do 
trabalho, os alunos ouviram e fizeram leituras de resenhas, tendo condições de refletir 
sobre as características deste gênero textual, conheceram livros recomendados por 
outros leitores, e aprenderam produzir e revisar resenhas de livros, para serem lidas 
pelos colegas de escola, bem como aprenderam a diferenciar resenhas e sinopses, 
apreciar um texto em sua estética, e participaram em rodas de leitores, fazendo 
indicações literárias e explicitando os seus critérios de escolha que foram sendo 
ampliados ao longo do trabalho. 
 
Palavras-chave: Gênero textual; Resenha; Sinopse. 
 

 
 

TEXTOS DE POLÊMICA: ESTRUTURA E USOS NA ESCOLA 
 

João Adalberto Campato Jr. (Universidade Brasil –  
campatojr@gmail.com.br) 

 
A polêmica (discurso polêmico e interação polêmica), conforme sinaliza Amossy (2017, 
p.18), surge do desacordo, do “choque entre opiniões antagônicas” a respeito de um 
assunto atual e de interesse público, sendo manifestação de dissenso, ou seja, do não 
acordo. Alguns aspectos parecem concorrer para a caracterização da polêmica, como a 
ancoragem conflitual, traduzida na dicotomização, na polarização e na desqualificação 
do outro. A violência e o pathos entram nessa caracterização de forma apenas 
secundária. Expresso com nomenclatura da retórica antiga, é viável afirmar que a 
polêmica vem à tona à medida que uma questão dialética – por definição, não geradora 
de evidências - suscita opiniões, visões partidárias. Nesse quadro, cada interlocutor 
(orador) de uma polêmica cuidará de persuadir, racionalmente (logos) ou não (ethos, 
pathos), o público que o escuta ou que o lê (auditório) de que sua opinião – 
transformada em tese - é a válida. Os textos oriundos de polêmicas gestadas em 
diferentes canais de comunicação podem ser sistematicamente descritos e interpretados 
por meio de alguns métodos de análise, como o de Dante Tringali (1988, 2014), que se 
vale dos componentes da Retórica Antiga para avaliar em que sentido e como tais textos 
verbais podem persuadir.  A proposta de Tringali inclui o exame da invenção 
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(argumentos), disposição (organização dos argumentos) e elocução (aspectos 
linguísticos e estilísticos) dos textos. No âmbito do ensino, o trabalho com material 
advindo de manifestações polêmicas guarda interesse na medida em que leva o 
professor de língua e o aluno a se depararem com uma situação de uso mais espontâneo 
e real da língua, tendo a possibilidade de ver como seu emprego pode produzir 
inusitados e eficientes efeitos de sentido, indo além das ferramentas que a gramática 
normativa fornece. Nessa mesma linha, torna-se de interesse pensar em que medida as 
teorias acima mencionadas podem auxiliar na compreensão e na utilização mais 
eficiente de alguns gêneros textuais nos quais manifestações polêmicas ocorrem e aos 
quais a escola, o aluno e o professor não ficam indiferentes, como, por exemplo, os 
fóruns de discussão, principalmente no Facebook. 
 
Palavras-chave: Polêmicas; Retórica; Ensino de Língua Portuguesa. 
 
 
 
BEBETECA: UMA PROPOSTA DE INCENTIVO À LEITURA NAS CRECHES 

 
Natalia Cristina dos Santos Oliveira (Faculdade FACCAT –  

nntaj@hotmail.com) 
Luciana Ferreira Leal (Faculdades FACCAT –  

luciana_lea@hotmail.com) 
 

 
Este trabalho teve como tema a importância da leitura na Educação Infantil, 
especificamente no berçário. O objetivo é o de investigar a importância da leitura e dos 
livros oferecidos para a faixa etária de 0 a 2 anos. As bebetecas nas creches auxiliam no 
desenvolvimento das crianças que são pequenas, porém possuem vontade de descobrir 
sempre. Antigamente, as creches eram tratadas como assistencialismo. Bem diferente do 
que vemos hoje: são vistas como espaços educativos. Ao mesmo tempo em que as 
crianças são cuidadas, é desenvolvido o papel de educar. Ao contrário do que muitos 
ainda pensam, os bebês aprendem com diversas atividades, como, por exemplo, com os 
livros feitos para a sua faixa etária, pois eles têm cores, formas, sons, texturas, números, 
letras, musicalidade, poesia, enfim, tudo para a estimulação do bebê. O objetivo 
principal nessa investigação foi pensar as possibilidades de leitura para crianças tão 
pequenas, por meio da criação de espaço adequado para tal. O livro é algo que deve ser 
cuidado e não deixado em caixas empoeiradas, eles são patrimônios das crianças que 
ainda frequentaram a escola. Esse cantinho pode ser chamado de bebeteca. 
Investigamos também até que ponto os educadores da creche têm reconhecido a 
importância da leitura para os bebês e como ato produtivo que começa desde muito 
cedo. É possível e necessário ler para os bebês. No entanto, a leitura para estas crianças 
nas creches ainda precisa ser melhor compreendida e planejada, tanto pelos educadores 
quanto pelo sistema de ensino. 
 
Palavras-chave: Leitura; Bebê; Desenvolvimento. 
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EXPLORANDO O POTENCIAL EDUCATIVO DOS MUSEUS: A MEMÓRIA 
FERROVIÁRIA NO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA 

 
Tamiris Helena Doratiotto Baldo (Faculdades FACCAT – 

 tamirishdbaldo@gmail.com) 
 
Quando um objeto integra um acervo museológico o mesmo é resinificado, ou seja, 
perde suas funções cotidianas para adquirir novos significados em uma exposição. É por 
meio do objeto que se estabelece uma relação do passado com o presente, pois é o olhar 
atual que estabelecerá os recortes do passado de acordo com as necessidades 
contemporâneas. A partir disto, utilizando um único objeto é possível versar sobre seu 
contexto histórico, abordando sua importância, e analisá-lo no presente seus 
significados e o que representa para sociedade contemporânea. Este trabalho tem por 
objetivo explorar o potencial educativo de museus e colocá-los como local de conflito, 
reflexão e problematização. A partir dos objetos expostos é que se constrói o 
aprendizado. Para isso, será tomado como base os objetos que representam a memória 
ferroviária no espaço do Museu Histórico de Londrina (MHL). A partir desses objetos, 
pode-se abordar a história da ferrovia no norte do Paraná e da cidade onde o mesmo se 
encontra e refletir sobre sua importância atualmente, seus diversos significados e o que 
ele representa para sociedade contemporânea. 
 
Palavras-chave: Museu; Educação patrimonial; Objeto museológico. 
 
 
 
 

UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NAS HABILIDADES DO 
CURRICULO DA SEE/SP 

 
Valdir Pedro Berti (Faculdades FACCAT – 

vpberti@gmail.com) 
 
Os termos competências e habilidades têm ocupado o cenário educacional nas últimas 
décadas. É frequente nos documentos oficiais PCN, DCN, CURRÍCULO do SEE/SP e 
BNCC, 2017 a expressão: desenvolvimento de competências e habilidades, mobilização 
de competências, currículo por competências e habilidades etc... De maneira análoga, 
observa-se situação corrente nos encontros formativos de professores e nas reuniões 
pedagógicas. A proposta deste trabalho é realizar uma abordagem sobre a construção do 
conhecimento a partir de habilidades integradoras ou interdisciplinares presentes nas 
diversas áreas do conhecimento. Espera-se com isso, entender, se de fato, as habilidades 
integram conhecimentos e se isso tem impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 
Para tanto, optou-se pela pesquisa bibliografia e análise dos dados presentes nas 
avaliações internas e externas das escolas de escolas públicas da Rede Estadual de São 
Paulo.  
 
Palavras-chave: Competências; Habilidades; Interdisciplinaridade; Avaliação. 
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DO MEDIEVAL AO CANGAÇO, ENCONTRO ENTRE DOIS UNIVERSOS 
 

Simone Menatti Pereira de Campos (Faculdade FACCAT – 
simenatti@yahoo.com.br) 

 
A apresentação que trago aqui é uma experiência em sala de aula que une em sua 
didática alguns conceitos antropológicos e o universo lúdico da literatura, buscando a 
construção de um olhar para o “outro” que perceba o etnocentrismo e desconstrua-o por 
meio do relativismo cultural, observando as influências do meio e os símbolos de 
mundos diferentes culturalmente, por conta de um processo histórico e social. A leitura 
o livro escolhido foi “Lampião & Lancelote”, de Fernando Vilela, uma riqueza do ponto 
de vista estético e literário. Para demonstrar o contraste entre os dois universos, o autor, 
e também ilustrador do livro, utiliza diversos recursos. Destacarei dois. O primeiro é a 
estrutura textual, quando aborda o universo de Lancelote emprega a sextilha e quando 
mergulha no universo de Lampião usa a métrica do cordel, nos proporcionando uma 
leitura ritmada, um desafio brincante. O segundo recurso é a ilustração, quando está nas 
brumas medievais de Lancelote, o artista utiliza imagens em prata que têm como 
inspiração pinturas renascentistas; já para ambientar o universo de Lampião, escolhe o 
cobre e tons de terra, inspirados nas xilogravuras dos cordéis. A escolha do livro foi 
pensada para trabalhar os conceitos de etnocentrismo, relativismo cultural, 
determinismo geográfico (contrapondo-o como influência e não determinação) e 
símbolos, tendo como referência o livro de Laraia, “Cultura: um conceito 
antropológico”. O objetivo em sala é a sensibilização sobre o estranhamento quando 
entramos em contato com o “outro”, o diferente de nossa estrutura simbólica. 
 
Palavras-chave: Etnocentrismo; Relativismo cultural; Determinismo geográfico e 
símbolo. 
 

 

“NOSSAS EXPERIÊNCIAS LEITORAS.” 
  
                                                                         

                                          Marcimiliana Aparecida Moureira  Januário (Secretaria da 
Educação – SEDUC -  marcimiliana7@hotmail.com) 

          
     

Sabemos que atualmente formar leitores autônomos é um dos maiores desafios para o 
professor. Os alunos não se interessam mais por leituras "maçantes e obrigatórias", a 
leitura precisa ser apresentada a eles de forma lúdica e com “encantamento”. Foi por 
meio do projeto: "Nossas Experiências Leitoras" que os alunos tiveram a oportunidade 
de vivenciar a leitura ludicamente. Durante a realização do projeto, os alunos de uma 
turma de 5º ano viveram momentos significativos: realizaram uma mobilização pela 
leitura e usaram as mídias sociais para compartilhar com toda escola: os aprendizados 
que "rolaram"; as leituras que realizaram e as experiências que vivenciaram. 
Socializaram critérios de escolha, comentaram o que estavam lendo; indicaram livros; 
confrontaram com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; utilizaram 
recursos midiáticos para divulgar a leitura e obras literárias. 
 
Palavras-chave: Experiências Leitoras; Mobilização; Recursos midiáticos.      
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM 

Allan A. Sousa (Faculdades FACCAT –  
laka_sousa@hotmail.com) 

 
Este trabalho tem como objetivo verificar e analisar se a má formação docente é um 
fator que pode provocar dificuldade ou se tornar uma barreira no processo de ensino e 
aprendizagem, visto que o ensino precisa acontecer de maneira adequada e significativa 
para o aluno. A educação enfrenta complicações em seu âmbito geral e estas 
complicações não são de agora.  A formação docente é fundamental para a educação de 
qualidade. Analisaremos como era a educação brasileira por meio de um breve 
histórico, focando a postura dos primeiros professores, sua forma de ensinar e as 
mudanças conforme o passar dos tempos e de acordo com a necessidade da sociedade 
de cada época. O preparo do docente era de uma maneira e é evidente que 
transformações iriam ocorrer com o avanço de diversos fatores como, por exemplo, a 
própria sociedade e a tecnologia. O docente tem um papel decisivo não só no ensino e 
na aprendizagem, mas também no contexto da sociedade e também na sua função em 
toda rede educacional. Ele tem impacto direto nessa questão que envolve a educação, 
sua formação, seu preparo e sua experiência tornam o trabalho significativo no geral. 
Por esse motivo, discutiremos a formação enquanto fator que implica na qualidade do 
ensino e a aprendizagem.    

 

Palavras-chave: Educação; Formação docente; Ensino e Aprendizagem. 
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EIXO – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
 
 
AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS SERIES INICIAIS 

 
Jaqueline de Oliveira Cuencas (Faculdades FACCAT – 

jaqueline.cuencas@hotmail.com ) 
 
A pesquisa que estou realizando tem como objetivo promover prática de educação 
ambiental durante o Ensino Fundamental, por meio de projetos pedagógicos a fim de 
compreender ações entre natureza x homem, colocando-o como indivíduo pertencente 
ao ecossistema em que habita. A educação ambiental em âmbito escolar visa formar 
alunos aptos, críticos e preocupados para as questões do meio ambiente. O trabalho tem 
como objetivo enfatizar os princípios básicos da educação ambiental por meio da 
elaboração de projetos pedagógicos interdisciplinares que aproximam o contexto vivido 
pelo aluno dentro e fora da sala de aula, dando ênfase à sustentabilidade.  Assim, 
avanços na educação ambiental serão alcançados com ações que partem do coletivo, 
tendo início dentro da escola em series iniciais, por meio de mediações de professores 
que são responsáveis em colaborar com a formação de seu aluno, obtendo resultados 
dentro e fora do âmbito escolar. 
 
Palavras–chave: Ambiental; Projetos; Sustentabilidade. 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DAS 
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS ATUAIS 

 
Josiane Tamires Santos Silva (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, Campus de Tupã – josy2324@hotmail.com) 
Angélica Góis Morales. (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

Campus de Tupã – ag.morales@unesp.br) 
 
O intuito da pesquisa parcial é identificar como estão configuradas as publicações 
científicas sobre Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil (EI), nos últimos oito 
anos. A pesquisa configura-se como uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), e 
está sendo desenvolvida com a utilização do software Start. Os resultados obtidos até o 
momento apontam que a EA na EI é um tema recente, mas que envolve uma 
preocupação mundial visto às diversas crises contemporâneas. Foram encontrados 
dezesseis trabalhos relevantes, e adotou-se as seguintes bases de dados para essa 
pesquisa: Scopus, Web of Science, Science Direct e ProQuest. De maneira geral, nota-
se que apesar da preocupação com a temática, as produções científicas são incipientes, 
pois tratar da primeira infância exige abranger outros campos. Contudo, a EA na EI, 
vem ganhando destaque, posto que, a formação da consciência ambiental deve ser 
iniciada nos primeiros anos das crianças, estabelecendo laços e afetividade com o meio 
ambiente. 
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Palavras-chave: Revisão Bibliográfica Sistemática; Educação Ambiental; Primeira 
Infância. 
 
 
 
 

ECOPEDAGOGIA: UMA EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
 

Juliana Camilla Nitcheporenco Vasconcelos (Faculdades FACCAT – 
julianacamilla@outlook.com ) 

 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito da 
ecopedagogia como uma nova prática pedagógica, observando como esse tema pode 
contribuir para construção de conhecimento ambiental e criar uma sociedade 
sustentável. Os seres humanos colocam a natureza em uma escala onde ela apenas serve 
para satisfazer suas necessidades, porém, ao desgastar a natureza, acabamos perdendo-a. 
Na ecopedagogia, criamos um pensamento crítico sobre a Terra ser responsabilidade de 
todas as pessoas, a ecopedagogia ainda é entendida pela sociedade apenas como um 
movimento e não como uma nova teoria da educação, porém, esse trabalho apresenta a 
ecopedagogia como uma forma de aprender a partir de uma visão de mundo, onde as 
pessoas interajam com a natureza, aprendendo a respeitá-la. 
 
Palavras-chave: Ecopedagogia; Sustentabilidade; Educação ambiental. 
 
 
 
 

INTERDISCIPLINARIDADE, PERCEPÇÃO E EDUCOMUNICAÇÃO PARA 
UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EFETIVA 

 
Maurício Dias Marques (UNESP-Tupã –  

mdmarques1985@gmail.com) 
Lucas Seolin Dias (UEL-Londrina –  

lucas_seolin@yahoo.com.br) 
Leonice Seolin Dias (UNESP-Presidente Prudente –  

nseolin@gmail.com) 
 
A Educação Ambiental (EA) faz parte do processo educativo, complexo, que requer 
mudança de intelecto, de hábitos, de comportamento, para convivência sustentável. É 
um aprendizado transformador do pensar e do agir, além dos valores normalmente 
conhecidos.  Exige mudança da vontade, querer ser educado, não apenas saber teórico 
isolado, mas interação entre os seres humanos de diferentes ideologias, culturas e 
costumes.  Pesquisa bibliográfica aponta que uma visão holística das questões 
ambientais, aplicação da interdisciplinaridade, para transformação de valores e atitudes, 
interação com a comunidade, é importante e essencial para desenvolvimento de uma 
consciência ecológica, não antropocêntrica, na promoção de uma EA eficaz.  A 
interdisciplinaridade abre os campos dos saberes, amplia a percepção individual como 
elemento de prática e disseminação da EA. Dinâmicas solidárias em redes sociais, 
contemplando realidades socioambientais, é papel a ser desempenhado pela 
educomunicação, atingindo os sentidos fundamentais (visão, audição, olfato, tato, 
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paladar) ao processar informações, que mudem paradigmas. Liga-se à percepção em 
todo o tempo na vida do homem, eis que a educação e comunicação são necessidades 
cotidianas. Essa inter-relação por esse novo campo ou nova área, Educomunicação, 
pode construir novos saberes e democratizar a informação e sensibilização, definindo 
novos pilares sociais. Assim, haverá uma EA produtiva. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Percepção; Educomunicação. 
 
 

TRILHA PERCEPTIVA NA UPAT 2018: PERCEPÇÕES A RESPEITO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Ivana Sayuri Kodama (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - 

UNESP - FCE - Campus de Tupã – ivana.kodama@gmail.com) 
Angélica Góis Morales (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - 

UNESP - FCE - Campus de Tupã – angelica@tupa.unesp.br) 
Mara Gracia da Cunha Estefani de Souza (Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” - UNESP - FCE - Campus de Tupã – cunhamara41@gmail.com) 
 
Este estudo trata-se de uma pesquisa-ação-participante com relação à realização de uma 
trilha perceptiva, fomentada pelos membros da Rede de Educação Ambiental da Alta 
Paulista (REAP), durante o evento Universidade de Portas Abertas (UPAT), realizado 
no dia 14 de agosto de 2018. Participaram alunos do Ensino Médio das escolas 
Estaduais de Tupã e Região. A atividade foi desenvolvida na sala multiuso, 
transformando-a em uma trilha perceptiva, sendo que foi tirado dos participantes o 
recurso da visão. Para preparação da trilha foram utilizados no chão, pedras, folhas, 
areia e delimitou se a área com mesas, onde foram expostos tecidos com diversas 
texturas, feijão, água, algodão, dente outros materiais, para que os participantes 
pudessem manusear já que permaneciam vendados durante todo o percurso, e, usou se 
incensos, café, condimentos, sons remetentes à natureza, além de frutas cortadas para 
degustação. Para percorrer o trajeto da trilha os alunos foram auxiliados por 
“monitores” por uma questão de logística. Ao final do trajeto, foi retirada a venda do 
participante para que ficasse à frente de um espelho, na intenção de originar reflexões 
sobre sua interação com o meio ambiente. Por último, os participantes registraram suas 
observações em desenhos produzidos do lado de fora da sala.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Percepção; Trilha Perceptiva. 
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EIXO – TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

A IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 
Prof. Ms. Guilherme Lopes Matsushita  

(Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada – UNIBTA glopesmat@outlook.com) 
 
O presente trabalho visa apresentar parte do processo de implantação de ferramentas 
digitais oriundo de um trabalho em uma escola privada de ensino fundamental ciclo I, II 
e médio no ano de 2013. O colégio citado fica situado na cidade de São Paulo, chamado 
“Brazilian International School”, e possui método de ensino bilíngue (português e 
inglês). Nesta escola, fui contratado para lecionar a disciplina de informática aos alunos 
do fundamental e médio durante o ano, e também desenvolver habilidades utilizando 
recursos computacionais. O ponto inicial foi analisar as ferramentas disponíveis para 
serem implementadas no ambiente e elaborar um plano de uso para o corpo diretivo. 
Assim, a escolha foi decidida e a plataforma utilizada foi a “Google for Education”. A 
ferramenta é completa por possuir aplicativos indicados para cada situação, por 
exemplo, a colaboração em trabalhos em grupo, espaço para o envio e controle das 
atividades, ou até mesmo a visualização de mapas em tempo real com o “Google Earth”. 
Por fim, houve um relatório final sobre o seu uso para analisar o aproveitamento pelos 
alunos, e o resultado foi satisfatório para 78% dos alunos do fundamental I e II e de 
89% para o ensino médio, gerando novas possibilidades aos professores.  
 
Palavras-chave: Ferramentas Digitais; Educação Fundamental; Tecnologias Cognitivas. 
 
 
 
 

A FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 
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Sueli Iwasawa (Universidade Virtual do Estado de São Paulo –  
UNIVESP - polo de Tupã – su_su2005@hotmail.com) 

 
No Brasil, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, a EaD 
passou a ser reconhecida como modalidade de ensino. É definida como uma forma 
educativa, na qual, estando separados fisicamente professor e alunos, algum tipo de 
tecnologia faz a mediação para que se estabeleça interação entre eles. Os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagens (AVAs) são os ‘locais’ de interações relativamente ao 
ensino-aprendizagem. Podem contar com recursos de ação simultânea – como web 
conferências, Skype; ou não simultânea – como fóruns, e-mails. As interações por meio 
dos recursos apresentados se fazem mais efetivas quando acontecem entre alunos e 
professores – sejam esses: tutores virtuais e/ou mediadores de ensino presenciais. Nos 
anos 2000, o Governo brasileiro tem investido muitos recursos na modalidade à 
distância para o Ensino Superior. A UNIVESP é um exemplo desta crescente 
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modalidade de ensino. Similarmente à formação presencial não é diferente a cobrança e 
expectativas quanto à participação, dedicação e autonomia relativas a esses alunos 
também desses cursos à distância. Para que um processo formativo eficaz de futuros 
profissionais graduados para atuação no mercado de trabalho possa se dar, boas 
condições materiais, interações e uma equipe de docentes e técnicos capacitados se 
fazem relevantes.  
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CINE EMPREENDEDOR: O CINEMA PROPICIANDO O DIÁLOGO ENTRE 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E A PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

ADMINISTRADOR 
 

Cristiane Hengler Corrêa Bernardo (UNESP – Tupã –  
cristiane.bernardo@unesp.br) 

Letícia Flore Junqueira (UNESP – Tupã) 
 
O cinema pode exercer um papel de grande relevância para o processo de ensino e 
aprendizagem, representando um currículo paralelo e um instrumento de aproximação 
entre a teoria e a prática pré-profissional. Nesse contexto, este artigo reflete sobre o 
projeto de extensão “Cine Empreendedor” que busca propiciar debates sobre a prática 
profissional do administrador. O Cine Empreendedor parte do princípio de que o 
estímulo visual proporcionado pelas novas tecnologias de informação e comunicação 
deve ser potencializado para favorecer o processo de ensino aprendizagem. Essa 
premissa facilita que os conhecimentos teóricos discutidos em sala possam ser 
articulados após o filme em uma situação exposta pelo cinema, geralmente de maneira 
prática, favorecendo ao discente a possibilidade de uma maior articulação entre a teoria 
e a prática. Essa articulação é estimulada também pela presença de docentes e 
profissionais do mercado de trabalho que trazem para o debate de um lado a teoria e do 
outro a rotina ou fatos específicos relacionados à temática abordada. Os resultados 
obtidos permitem afirmar que os debates empreendidos, além de enriquecer o currículo, 
promovem a criação de um network importante para discentes, docentes e 
administradores participantes da atividade.  
 
Palavras-chave: Ensino de administração; Cinema. Ensino e extensão; Práticas de 
ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


