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 (Em ordem de apresentação) 

 

1. Como acolher a diversidade de identidades linguísticas e sociais no 

ensino superior voltado à formação de professores? 

Cristiane Fernandes Tavares 
Instituto Vera Cruz (ISE-SP) 

Geruza Zelnys  
Instituto Vera Cruz (ISE-SP) 

Resumo: 

Como docentes do curso de Pós Graduação ‘Livros, crianças e jovens: teoria, 

mediação e crítica’ do Instituto Vera Cruz – SP, as autoras pretendem relatar 

experiências desenvolvidas em sala de aula com o objetivo de conhecer, 

resgatar e fortalecer a representatividade de identidades linguísticas e sociais 

das alunas, a partir de práticas de leitura, escrita e oralidade. As experiências 

abrangem uma diversidade de propostas didáticas, a começar pela estruturação 

da grade curricular (uma das autoras é também coordenadora do curso), 

passando pelo formato dialógico das aulas e chegando às orientações para 



         
 

escolha dos objetos de pesquisa e escrita das monografias de conclusão do 

curso. A comunicação contará com uma breve apresentação do percurso do 

trabalho realizado no curso, à luz de alguns autores, como Bakhtin e Bordieu, 

além de material audiovisual com depoimentos de alunas e professores, análise 

de trabalhos escritos e orais realizados por eles e questionamentos gerados a 

partir dessas experiências. O objetivo principal é compartilhar as reflexões 

realizadas pelas autoras como docentes do curso, sobretudo a partir de 

apontamentos e interpelações realizadas pelas alunas acerca das 

representatividades contempladas ou não nas escolhas prévias que conceberam 

o curso, nas propostas didáticas feitas em sala de aula, nas atividades 

complementares e nos critérios de avaliação. 

Palavras-chave: formação de professores – identidades lingüísticas e sociais – 

representatividade 

 

2.Letramento literário e formação docente: do gênero carta à leitura de 

poesia 

Rosidelma Pereira Fraga 
UERR/PET/MEC 

 
Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo fulcral apresentar o projeto de letramento 

literário aplicado a partir do Programa de Educação Tutorial, na Universidade 

Estadual de Roraima, como uma alternativa de melhorar o ensino e contribuir 

com a formação do leitor e diminuir os problemas de aprendizagem no que tange 

à língua portuguesa no âmbito da leitura e da escrita. Neste projeto, envolvem-

se alunos bolsistas dos cursos de Letras, Pedagogia e Ciências da Computação, 

por se tratar de uma proposta interdisciplinar. O projeto visa responder a alguns 

questionamentos: Como a universidade pode contribuir com a formação do leitor 

de licenciatura e com leitores das escolas públicas utilizando a diversidade de 

gêneros textuais que despertam o prazer do texto? Uma das oficinas de literatura 

teve como suporte a obra A caligrafia de dona Sofia, de André Neves. Defende-

se que o letramento literário vai muito além da leitura e escrita dos gêneros 

textuais (orais e escritos). Por excelência, o letramento literário é uma das 

possibilidades de envolver o leitor em diversas práticas sociais de leitura, escrita 

e interpretação. A proposta tem como meta organizar oficinas, por meio de 

projetos de ação que envolva a formação do leitor e contribuam com a melhoria 

da escrita, tanto das crianças e adolescentes da rede pública de ensino como 

dos acadêmicos dos cursos de licenciatura no tocante à formação docente. A 

partir de um direcionamento sobre letramento da imagem (ilustração), da escrita 

de cartas e da leitura de poesia, utilizamos o aporte teórico: Roland Barthes 

(2000), Regina Zilberman (2009), Angela Kleiman (2005), Teresa Colomer 



         
 

(2009), Rui de Oliveira (2011) e outros significativos para a ação de ensino de 

formação de leitor e letramento literário. 

Palavras-chave: Letramento literário, Formação, Gêneros textuais. 

 

3. O professor e os horizontes da hermenêutica: contribuições para o 

ensino de literatura 

Lucas dos Santos Costa 
Centro Universitário UnirG 
Maria Wellitania de Oliveira 
Centro Universitário UnirG 

Resumo: 

Esse estudo visa refletir sobre algumas questões referentes à Hermenêutica e 

suas contribuições com o trabalho do professor que atuam no Ensino de 

Literatura, com ênfase nos textos de temáticas que abordam a diversidade 

humana, por entender que são poucos os estudos nessa área e por acreditar na 

sua importância para o ensino do texto literário e para a humanização do leitor. 

A Hermenêutica, arte da interpretação, é o estudo da compreensão, é 

basicamente a tarefa de entender o texto. Por isso, considera-se que ao fazer o 

estudo e explicar o texto, o professor dá ênfase ao aspecto discursivo da 

compreensão, da mesma maneira que explicar o objeto, dizer em palavras algo 

sobre ele, é uma interpretação. Assim, esse viés nos remete ao modo como o 

professor de Literatura vê uma obra e faz sua explicação da mesma, 

considerando a realidade vivenciada pelos alunos e o contexto da diversidade 

humana. Para esta reflexão, buscar-se-á embasamento em teóricos como: 

AGUIAR; BORDINI (1993); FERRÉ (2001); GADAMER (1997); HEIDEGGER 

(2005); ISER (1979, 1999); PALMER (1969); SCHLEIERMACHER (2006); entre 

outros. 

Palavras-chave: Professor, Ensino, Hermenêutica, Literatura. 

 

4. A poesia liberta no Fanzine: uma ferramenta para o professor trabalhar 

a diversidade  

Maria Wellitania de Oliveira 
Centro Universitário UnirG 

Resumo: 
Este artigo apresenta o fanzine como uma importante ferramenta para a 

produção de textos poéticos, um recurso para o professor utilizar em sala de aula 

e incentivar a livre expressão. Sendo o fanzine uma mistura de veículo de 

comunicação e obra literária, possui um caráter socialmente agregador e permite 

a interação entre os produtores. Desta maneira, busca-se despertar os alunos 

para diversidade de temas polêmicos relacionados às questões sociais. Também 

fomentar o registro espontâneo da realidade, por meio de uma linguagem 

simples e sensível que transmita opinião, vivências e emoções. Nesta 

perspectiva, este trabalho fundamenta-se em teóricos como Campos (2009), 



         
 

Fanzine: da publicação independente à sala de aula; Geraldi (1985), O texto na 

sala de aula: Leitura e produção; José, E. (2003), A Poesia pede passagem; 

Magalhães (2004), A Nova Onda dos Fanzines; Pinheiro (2002), Poesia na Sala 

de Aula entre outros.  

Palavras-chave: Fanzine, Poesia, Interação, Produção de Textos 

 

5. Literatura e representação: a leitura como uma experiência significativa 

Anderson de Figueiredo Matia 
(UnB) 

Resumo: 

Este trabalho discutirá de que maneira a compreensão da literatura como uma 

forma de representação, espaço onde interesses e perspectivas sociais 

interagem e se chocam, contribui para o ensino da literatura ao fomentar a 

formação de leitores mais críticos. A ideia é pensar como listas cerradas de obras 

canônicas e interpretações tradicionalizadas constituem importantes 

mecanismos de legitimidade, que silenciam classes subalternas. Isso porque a 

literatura brasileira, pautada em critérios eurocêntricos, exclui experiências e 

vozes dissonantes com o argumento de que estas não se enquadram em 

determinados padrões ou estilos. Essa postura exige reflexão, na medida em 

que a diferença, construída com base em bens materiais ou simbólicos, é 

empregada para manter a exclusão. Para tanto, serão analisados o conto 

Negrinha, de Monteiro Lobato, e o texto teatral Namíbia, não! (2010), de Aldri 

Anunciação. A escolha desse corpus se justifica pelo fato de abordarem, cada 

um a seu modo, o tema da representação do excluído. Em Negrinha, observa-

se o uso de estratégias como a violência e a criação de estereótipos para impedir 

a expressão do oprimido. Já Namíbia, não!, cujo enredo retrata aspectos sociais 

e culturais brasileiros, apresenta protagonistas enquadrados no que a sociedade 

julga ser o normal, menos pelo fato de serem negros, o que constitui uma 

ameaça ao sistema estabelecido. O objetivo com isso é pensar formas de 

superar dicotomias como erudito X popular, central X marginal, canônica X de 

massa - tão caras à escola e que colocam tradicionalmente o segundo elemento 

de cada par em um plano inferior, a partir dos seguintes questionamentos: como 

dar voz ao excluído? O excluído, representado pela voz do outro, abandona a 

condição de exclusão? O referencial teórico que fundamentará este estudo 

adotará conceitos desenvolvidos por pensadores como Regina Dalcastagnè 

(2012), Luiz Costa Lima (2000), Florencia Garramuño (2014), Pierre Bourdieu 

(1996), Diana Klinger (2014) e Gayatri Spivak (2010).  

Palavras-chave: leitura, ensino, representação, cânone, exclusão. 

 

6. Filme “Pantera Negra”: a representação positiva da África e do negro no 

cinema como ação de promoção da igualdade racial 



         
 

Mauricio dos Santos Lopes Júnior  
(UFAC) 

Andressa Queiroz da Silva 
(UFAC) 

Resumo: 

O presente estudo é uma proposta de ação na escola utilizando o filme Black 

Panther (2018) em conformidade com a Lei nº 10.639/2003 que torna obrigatório 

o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e tem como 

objetivo a promoção da igualdade racial. Além disso, essa lei busca romper com 

a estereótipos e preconceitos construídos ao longo da vida, e reforçados na 

escola em consequência de uma educação eurocêntrica, que discrimina os 

negros brasileiros e cria uma visão distorcida de África. O filme Pantera Negra, 

baseado na HQ’s batizada com o mesmo nome, conta a história de T’Challa, 

príncipe de um pais fictício do continente africano chamado Wakanda, o qual 

devido a morte de seu pai herda o trono do país juntamente com os títulos e o 

traje de “Pantera Negra”, que são passados de geração em geração. O fictício 

país Wakanda que faz parte do continente africano, é um lugar muito rico e 

desenvolvido, socialmente e cientificamente, assim rompendo com o estereótipo 

de pobreza e miséria que costuma estar relacionado à África. Ainda sobre o 

filme, é importante frisar que 90% do elenco é composto por atores e atrizes 

negros, o diretor e roteirista do filme foi Ryan Coogler, Ruth Carter a figurinista e 

Hannah Beachler, designer de produção, todos eles são profissionais negros e 

conscientes da causa racial e da significação do filme. Ademais, a fotografia, a 

música, os cenários e outros elementos do filme foram muito bem elaborados, 

tendo como base a cultura Africana, sendo que podemos identificar muitos 

elementos da cultura afro-brasileira. Ao usar o filme Pantera Negra para discutir 

aspectos raciais com os estudantes, busca-se educar para as relações 

etnicorraciais. Para alcançar tais objetivos propostos foi utilizado como 

referencial teórico a própria Lei nº 10.639/2003, o conceito de 

Representação/Representation de W.J.T. Mitchell e o filme “Pantera Negra” 

(2018). A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. 

Assim, o filme pode contribuir para a construção da identidade e representação 

cultural e social de crianças e adolescente negros, uma vez que há elementos 

narrativos com os quais estes podem se identificar de maneira positiva e 

benéfica para construção da identidade negra. Para os adolescentes que não 

são negros, esta história contribui no sentido de apresentar uma visão não 

estereotipada dos negros e de seu legado histórico, cooperando para o combate 

ao racismo e ao preconceito. 

Palavras-chave: Representação, Pantera Negra, Educação etnicorracial, Lei nº 

10.639/2003. 

 

7. Objetificação X Empoderamento: a representação feminina nas trilogias 

Atelier e Dragon Age 

Driele Andrade Breves  
 (UnB) 



         
 

 
Resumo: 

Esse trabalho discute a imagem da mulher nos videogames através da 

comparação entre as abordagens adotadas por duas trilogias famosas em suas 

representações de personagens femininas, levantando questões sobre as 

possíveis consequência de uma representatividade danosa à imagem feminina, 

que, a um mesmo tempo, é influenciada e influencia a sociedade (em especial, 

homens heterossexuais) no que diz respeito às crenças e aos estereótipos que 

se perpetuam sobre a imagem, o comportamento e a opinião que devemos ter 

sobre as mulheres como um todo. As trilogias contam com uma grande 

quantidade de personagens femininas essenciais às suas respectivas tramas, 

porém, a ululante discrepância com que estas personagens são retratadas nos 

faz questionar a razão de haver todo um time dedicado a retratar as mulheres de 

forma humilhante e vexatória. As duas franquias estudadas possuem 

abordagens bem distintas quanto à representação das personagens femininas, 

bem como da forma como as demais personagens se relacionam com elas. 

Tendo como como foco principal as personagens femininas, suas histórias, 

personalidades, habilidades e aparência física, analisaremos qual a imagem que 

os desenvolvedores, provavelmente, quiseram passar sobre o gênero feminino.  

Palavras-chave: empoderamento, representação, desenvolvimento, 

videogame, comparação, personagens.  

 

8. Ler, estudar e produzir Literatura Negra: um exercício de resistência e 

pertencimento 

Neide A. de Almeida 
(PUC-SP) 

 
Resumo: 

Ao longo dos últimos 14 anos, tenho pesquisado e conduzido cursos, oficinas e 

reflexões a respeito do papel da Literatura Negra na construção do imaginário 

de crianças, adolescentes e adultos. As ações que tenho realizado se organizam 

geralmente em dois eixos principais: a) proporcionar aos professores e aos 

educadores em geral uma experiência de revisitar o seu imaginário e nele 

identificar os impactos provocados pela ausência (ou a rara presença) do contato 

com a Literatura Negra; e b)  instigar uma reflexão a respeito do papel dessa 

produção literária na prática pedagógica desses docentes como elemento 

fundamental para a transformação social e para o enfrentamento do racismo e 

do preconceito em nossa sociedade. Para tanto, mobilizo aqui o conceito de 

“letramento racial”. Nesse contexto, tenho enfatizado também a literatura 

produzida por mulheres negras como um aspecto essencial na ressignificação 

que construímos das personagens femininas negras ficcionais e reais. Nesse 

caso, pretendo abordar processos de produção e circulação dessa produção 



         
 

literária, bem como alguns efeitos produzidos pela experiência de ler e estudar 

autoras negras, tomando como conceito de referência a noção de 

“escrevivência”, cunhada por Conceição Evaristo. Assim, minha proposta é 

apresentar uma reflexão sobre os processos de formação que tenho conduzido, 

bem como sobre materiais produzidos pelos participantes dos cursos e oficinas 

que coordenei ao longo desses 14 anos.  Pretendo destacar as discussões 

inscritas no campo dos Direitos Humanos e, especialmente, no que diz respeito 

às relações etnicorraciais, tomando como principal ponto de partida “diários de 

leitura” construídos durante as ações de formação realizadas. 

Palavras-chave: literatura negra, pertencimento, resistência 

 

9. Conhecendo e reconhecendo o meu lugar: minha origem, minhas raízes 

Sandreia de Santana Barreto 
(UNEB) 

Fernando da Silva Monteiro 
(UNEB) 

Resumo: 

O presente trabalho almeja discorrer sobre o projeto de leitura “Conhecendo e 

reconhecendo o meu lugar: minha origem, minhas raízes”, experiências 

compartilhadas durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 

ministradas aos alunos do 2° ano do Ensino Médio no Colégio Estadual de 

Seabra. Este resumo refere-se ao trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado IV, coordenada pelo professor Fernando da Silva 

Monteiro e descreverá minha atuação enquanto estagiária na respectiva turma. 

Em visita à escola, foi notado que as questões de etnia trabalhadas são voltadas 

geralmente para o dia 20 de novembro. Assim, a leitura do livro “Uma pequena 

lição de liberdade”, do escritor Júlio Emílio Braz, que aborda a questão da 

resistência negra a partir da formação dos quilombos foi realizada quando se 

constatou a necessidade de falar das relações etnicorraciais na sala de aula, 

principalmente nesta escola, a qual abrange alunos moradores de comunidades 

quilombolas. Buscou-se, nesse projeto de leitura, identificar o contexto no qual 

os alunos estão inseridos, evidenciando a falta de reconhecimento da 

importância dos quilombos, bem como o quanto sua trajetória de luta é 

negligenciada na escola. O marco teórico usado é o livro Orientações e Ações 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais, no qual se apresenta uma 

educação de reparação, de reconhecimento e de valorização da população 

negra na sociedade. 

Palavras-chave: Resistência, Quilombos, Escola. 

 

10. As lendas umbandistas como instrumento de inclusão da história e 

cultura afro-brasileira na sociedade  

Géssika de Oliveira Souza  
(UNEB) 



         
 

Geórgia Souza Oliveira  
(UNEB) 

Rayana Thyara de Lima Rêgo Ladeia  
(UNEB) 

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo abordar as lendas umbandistas como um meio 

de inclusão da história e cultura afro-brasileira na sociedade a partir da Lei nº 11. 

645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio. O texto 

apresenta discussões acerca da relação Linguagem e História Cultural, da 

referida lei, da religião afro-brasileira Umbanda e do gênero literário lenda, bem 

como apresentação de duas lendas umbandistas para a exemplificação do 

objetivo proposto. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa, já que partimos da leitura de livros, artigos e textos 

informativos relacionados ao tema. Acreditamos que este estudo acerca das 

lendas umbandistas, na perspectiva apresentada, contribui para a formação 

ético-social do indivíduo, uma vez que esse gênero possui uma linguagem 

acessível, propiciando a desconstrução da percepção negativa em relação à 

história e cultura afro-brasileira.  

Palavras-chave: Linguagem. História e Cultura afro-brasileira. Lendas 

Umbandistas. Inclusão. 

 

11. Releitura em desenho: uma perspectiva teórico-metodológica para 

formação do leitor-literário infantil 

Vonia Maria de Souza Lemos 
(Centro Universitário UnirG) 
Maria Wellitania de Oliveira 

(Centro Universitário UnirG) 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a metodologia de releitura em 

desenhos, como perspectiva teórico-metodológica inclusiva para formação de 

um leitor-literário infantil humanizado. A abordagem está centrada na área da 

linguagem oral, escrita e artístico-visual com propostas de ações voltadas para 

leitura com foco na diversidade de temas das narrativas literárias infantis, 

considerando que a releitura utiliza-se de um referencial artístico e, por meio 

dele, apodera-se de uma nova produção, reinterpretando-o. A expressão 

releitura refere à ler novamente, relaciona-se com memorizar, relembrar e 

recriar, é uma maneira de interpretar o texto em uma visão particular. Criando 

uma nova perspectiva a respeito do texto original, assim, pode-se criar em novas 

técnicas e novos olhares a respeito do texto lido, como a técnica do desenho, 

por exemplo. A base teórica e a metodologia utilizada na investigação 

sustentam-se em teorias de estudiosos como: Solé (1998), Estratégias de leitura; 

Derdyk (1989), Formas de pensar o desenho; Jolibert (1994), Formando crianças 

leitoras; Pillar (2011) A educação do olhar no ensino das artes - Leitura e 

releitura; entre outros.  



         
 

Palavras-chave: Literatura, Leitura, Leitor, Releitura, Desenho 

 

12. Silêncios e silenciados: o ensino de literatura e os alunos surdos 

Mirian Theyla Ribeiro Garcia 
(UnB) 

 

Os surdos são, conforme aponta Apolinário (2005, p. 82), acusados de serem 

maus leitores, de não gostarem de ler. Contudo, silencia-se sobre o porquê da 

prática de leitura ser tão desagradável para eles, “ainda mais a leitura literária” 

(id.), e se possíveis desdobramentos de um histórico de arbitrariedades contra 

esses sujeitos não teriam influência em tal processo. Isso porque os surdos 

apresentam uma trajetória marcada pelo estigma da deficiência, pela submissão 

ao fator linguístico hegemônico e pelo apagamento de suas idiossincrasias e 

necessidades, que deveriam ajustar-se ao padrão ouvinte sob pena de 

marginalização ou exclusão social. Para ajudar a romper com a concepção da 

surdez enquanto deficiência e como único caracterizador possível da existência 

surda; além de garantir aos surdos o seu “direito à literatura” (cf. Candido, 1995 

e Abrahão & Pereira, 2015); entende-se como relevante o esforço de agregar, 

às aulas de literatura, elementos que versem sobre a cultura e identidade surdas. 

Essa proposta é defendida tendo em vista, dentre outros aspectos, que a 

linguagem literária é um meio sensível à aceitação e promoção da diversidade 

humana. 

Palavras-chave: Ensino de literatura, Surdos, Inclusão. 

 

13. Literatura Contemporânea formando professores para a Educação em 

Direitos Humanos 

Rosilene Silva da Costa 
(UnB) 

 
Resumo: 
Nesta comunicação se apresentará os resultados de estudo que analisou os 

conceitos de alteridade e diversidade nas diretrizes educacionais brasileiras para 

a educação básica. A partir da análise desses documentos legais, fez-se um 

recorte de obras de Literatura Brasileira que atendem ao preconizados neles: 

diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de classe, diversidade 

de orientação sexual e diversidade e alteridade na perspectiva dos direitos 

humanos. As obras literárias escolhidas foram usadas para debater essas 

temáticas em um curso de formação de professores. Nossa hipótese é que os 

professores antes da leitura das obras literárias podem apresentar resistência ao 

trabalho com diversidade em sala de aula, bem como não concordar com os 

conceitos teóricos e aspectos legais previstos nas diretrizes educacionais. Após 



         
 

a leitura e discussão dos textos teóricos, os professores estarão sensibilizados 

e convencidos da necessidade de um olhar diferenciado para as questões da 

diversidade e dos direitos humanos. O instrumento de medida que usamos para 

chegara estes resultados é a aplicação de um questionário antes e após a 

discussão dos textos literários, bem como a observação do trabalho realizado 

com os professores e professoras.  

Palavras-chave: alteridade, diversidade, literatura contemporânea, formação de 

professores. 
 


