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Escopo Inicial
Dados revelam que a capacidade de ler/ compreensão
leitora é ainda muito frágil entre crianças e jovens
brasileiros e que a necessidade de ler literatura ainda
não é um dado cultural em nosso país

Resultados: FAPESP - Políticas Públicas

A literatura na escola: espaços e contextos – a realidade
brasileira e portuguesa
(desenvolvido nos anos de 2006-2009)
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Escopo Inicial
DECORRÊNCIA:
pensar a educação literária desde a mais tenra idade, já na
primeiríssima infância
contribuir para que os programas de políticas públicas na área
da leitura considerem a materialidade (projeto gráficoeditorial e estético-literário) dos livros para os pequenininhos
Planejado para dois municípios do oeste paulista com crianças
pequenininhas (0 a 3) e seus professores/coordenadores
responsáveis pelas BE, o PROJETO, é realizado, na cidade
de Marília – nas 34 instituições de Educação Infantil –, e
Presidente Prudente – em suas 37 instituições
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Facilidades para a execução










Parceria efetiva das Secretarias da Educação dos dois
municípios e de suas respectivas Instituições de Educação
Infantil
Encontros com periodicidade quinzenal, por vezes semanal
(período de elaboração dos relatórios), da equipe de
pesquisadores dos dois pólos
Coerência e linearidade na geração dos dados entre os
dois pólos de pesquisa
Colaboração de especialistas (Ricardo Azevedo, Luis
Camargo, Max Butlen, Elié Bajard, Lynn Davis, dentre outros)
Utilização autônoma dos recursos/verbas destinados ao
projeto
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Dificuldades para a execução




Embora o projeto tenha sido aprovado em
22/12/2011, e o primeiro termo de outorga
assinado em 07/02/2012, tivemos que aguardar,
pois os recursos somente foram liberados na
segunda metade do segundo semestre de 2012
As bolsas de treinamento (TT1) foram liberadas
antes dos recursos, e terminarão antes da
finalização da pesquisa
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Alcance dos objetivos propostos




Mapeamento e diagnóstico de como as
crianças desde a mais tenra idade, já na primeira
infância, considerando as especificidades desse
período infantil (0 a 3 anos), têm acesso, nas
instituições que as acolhem e educam, aos
livros de literatura infantil
Quadro conceitual de como se dão as práticas
de leitura literária nas instituições educativas
parceiras da pesquisa; e como seus professores
criam ou não mediações de leitura.
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Alcance dos objetivos propostos




Análise do acervo do PNBE recebido por essas
instituições, destinados a essa faixa etária, e diante da
singularidade dessa etapa do desenvolvimento infantil
Compreensão de como estabelecer com tal acervo
uma proposta de atividades leitoras que torne
congruente: um trabalho educativo intencional e dirigido à
formação da criança leitora em face da ampla
formação da inteligência e da personalidade infantis
contribuindo para a constituição do humano no
psiquismo infantil e em bases para aquisição da
linguagem escrita e apropriações futuras
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1 A PESQUISA – UMA RETROSPECTIVA
2 OS POLOS E A PESQUISA
2.1 Marília
2.2 Presidente Prudente
3 PROFESSORES E COORDENADORES
3.1 Identidade
3.2 Formação



3.2.1 Formação básica
3.2.2 Formação em pós-graduação
3.2.3 Formação continuada



3.3 Perfil cultural



3.3.1 Leitura/Cinema/Teatro/TV





4 BIBLIOTECAS
4.1 Perfil dos profissionais responsáveis pelas bibliotecas
4.2 Condições físicas das bibliotecas
4.3 Sobre o funcionamento da biblioteca



4.3.1 Sobre a composição do acervo



5 PRÁTICA PEDAGÓGICA
5.1 Desenvolvimento do psiquismo e leitura
5.2 O ensino e a aprendizagem do ato de ler
5 VISIBILIDADE DA PESQUISA
6 RELATÓRIOS SINTÉTICOS DAS BOLSISTAS TT
7 Descrição e avaliação do apoio institucional
8 Referências Bibliográficas
APÊNDICES
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Resultados principais




(1) coleções do PNBE (Programa Nacional de
Biblioteca na Escola) trancadas em estantes da biblioteca
e/ou armários da direção/coordenação; em caixas
empoeiradas perdidas na instituição e/ou dividindo
espaço com produtos e materiais de limpeza; por outro
lado um acervo de livros que desconsidera as
especificidades da primeira infância
(2) despreparo da equipe docente e responsáveis, por
exemplo, pela biblioteca escolar, para colocar em prática a
orientação dos programas de formação da atitude leitora
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Resultados principais






(3) ausência de espaço/tempo para as atividades de
leitura e de um planejamento didático efetivo, tanto de cada
educador, em particular, quanto do conjunto da instituição,
voltado à educação literária dos pequeninos
(4) problemática da história de leituras e de formação
leitora dos educadores e sua inter-relação com o
desenvolvimento infantil
(5) escolas que não oportunizam uma adequada mediação de
leitura, tomam para si a literatura infantil e escolarizam,
“didatizam” e “pedagogizam” os livros de literatura para
crianças, para atender a seus próprios fins, ou seja, “fazem dela
uma literatura escolarizada”; dentre outros aspectos
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Disseminação dos resultados











Congressos Internacionais (Portugal, Estados Unidos,
Espanha, França, Itália, Grécia) e Nacionais
Simpósios Regionais e Locais
Encontros da RUL- Red de Universidades Lectoras (sendo a UNESP, a única integrante pública do Brasil)
Projetos Pq – Bolsa Produtividade – CNPq
Pesquisa Pós-Doc no exterior
Publicação de artigos em periódicos referendados
(nacionais e internacionais – Espanha; Estados Unidos e
França)
Publicação de uma coleção (três livros destinados a
educadores, cuidadores e pesquisadores da área EI) - a
exemplo do projeto anterior – duas obras selecionadas e
premiadas no PNBE do professor (CEJJIL-CEPLE)
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Coleção ( PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO)
LIVROS I e II – 2. Semestre de 2014 no ENDIPE – Fortaleza-CE)
LIVRO III – 1. semestre de 2015)



O primeiro pretende diferenciar momentos de contação de
histórias e atividades de proferição, termo utilizado por Elié
Bajard para substituir a leitura em voz alta. Assim pretendemos
discutir tais diferenças, o papel da criança como ouvinte e a
função do mediador
O segundo livro discutirá as abordagens específicas do
desenvolvimento infantil bem como as peculiaridades do
livro para tal etapa da vida, valorizando a experimentação, a
ação direta da criança com na direção de pensar a efetiva
contribuição para a formação da criança leitora (ainda em atos
embrionários)



O terceiro abordará os gêneros literários para essa idade
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Literatura e Primeira Infância I: da contação de
histórias e da proferição(título provisório)
















Introdução/ Prefácio
Parte I – Leitura em voz alta/Transmissão vocal do texto escrito
(Proferição)
Cap. 1 – Diferença entre leitura em voz alta (Proferição) e contação de
histórias
Cap. 2 – O que ler em voz alta para pequenos e pequenininhos
Cap. 3 – Como ler em voz alta para/na Educação Infantil
Cap. 4 – Onde ler em voz alta – preparando o ambiente mediador
Parte II – Contação de histórias
Cap. 5 – A voz do contador
Cap. 6 – As técnicas de contação
Cap. 7 – Os recursos para contação
Cap. 8 – O entorno da contação
Posfácio
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Literatura e Educação Infantil: tateios, experimentação e
sentidos dos livros para/com os pequenos (título provisório)














Introdução/ Prefácio
Parte I – Crianças pequenininhas e pequenas – seu aprendizado e seu
desenvolvimento em meio ao contato com os livros
Cap. 1 - Os bêbes e os livros: a comunicação afetiva
Cap. 2 - De 1 a 3 anos: a comunicação objetal e os livros
Cap. 3 - De 3 a 6 anos: o mundo do faz de conta e os livros
Parte II – Educação literária na infância
Cap. 4 - Leitura e literatura na infância
Cap. 5 - A dimensão material dos livros
Cap. 6 - A dimensão verbal
Cap. 7 - A dimensão não-verbal
Cap. 8 - Caminhos para a prática com os livros na infância
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Aprofundamentos na área do
desenvolvimento da Primeira Infância
- decorrência da pesquisa atual
Continuidade da Pesquisa – Novo projeto (já previsto neste primeiro)Formação continuada dos professores – capacitação docente =
revisitar e superar práticas literárias com os pequenininhos
Projetos paralelos IC, MS, DOC, sobre MEDIAÇÃO e Ações
Embrionárias do ato de ler, BE, Políticas Públicas de Leitura, etc
Projeto Piloto – atividades do NE -PROGRAD e PROEX – Literatura e
crianças pequenininhas: os bebês e os livros
Projeto PROCAD – CAPES - Formação Inicial de professores/Leitura–
cooperação entre o PPGE da FFC - Unesp de Marília, e o da FCT de
Presidente Prudente, da UFES – Universidade Federal do Espírito Santo
e UPF -Universidade de Passo Fundo
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