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Como afirma Benjamin (1993 p.16) “a força da estrada
do campo é uma se alguém anda por ela, outra se a
sobrevoa de aeroplano”. No caminhar pela estrada,
nos detemos no terreno do entorno, no sobrevoar de
aeroplano, vemos como a estrada se insinua. No voo,
perdemos os detalhes de cada reentrância, pois
obedecemos ao movimento do reino aéreo. São
escolhas e pesquisas são aproximações sucessivas da
realidade. A totalidade é apenas um instantâneo, uma
parte da realidade sempre dinâmica e inacabada.
Nessa perspectiva, este seminário tem como intenção
que as análises e discussões provoquem novas

indagações e possíveis respostas.

políticas de livro e
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Objetivo
Este seminário tem como objetivo divulgar parte
dos resultados da pesquisa “Infância, linguagem e
escola: a leitura literária em questão”, financiada
pela FAPERJ (JCNE, 2012-2015) e coordenada pela
professora Patrícia Corsino. A pesquisa tem como
objetivo geral conhecer e analisar políticas de livro
e leitura desenvolvidas pelas Secretarias
Municipais de Educação dos Municípios do Estado
do Rio de Janeiro e suas implicações em práticas de
leitura literária em creches, pré-escolas e escolas
de Ensino Fundamental. Este Seminário aborda a
análise do questionário distribuído às 92
Secretarias Municipais de Educação do Estado, que
obteve resposta de 62 secretarias (67%), cujas
questões se distribuem em quatro eixos: i)
organização dos setores de livro e leitura das
secretarias; ii) composição e organização de
acervos de creches, pré-escolas e escolas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental; iii) espaços de
livros e leitura nas escolas; iv) programas e
projetos de incentivo à leitura e à formação do
leitor literário.

Público
Responsáveis pelos programas e projetos de livro e
leitura das Secretarias Municipais de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, pesquisadores, professores e
coordenadores da Educação Básica, estudantes de
pós-graduação e de graduação e demais interessados.

Data: 16 de novembro de 2015
Horário: 9:00 h - 17:30 h

Programação
9:00 h - Credenciamento
9:30 h - 10h – Mesa 1 – Abertura e
apresentação da pesquisa “Infância,
linguagem e escola: a leitura literária em
questão”
Prof. Ana Maria da Costa Monteiro, diretora da
FE-UFRJ e Prof. Patrícia Corsino, coord. do PPGE
e da pesquisa.
10:00 h - 12:30 h– Palestra - “Textos para
crianças, leitura infantil e o problema da
literatura”
Prof. Peter Hunt- University of Cardiff- UK
12:30 h - 13h30 – intervalo para o almoço
Tarde
Políticas de livro e leitura nas Secretarias
Municipais de Educação do Estado do
Rio de Janeiro
13h30 - 15h30 - Mesa 2 Organização,
programas e projetos
Claudia Pimentel, Jordanna Castelo Branco e
Lucienne Leão.
15h30 - 17h30 – Mesa 3 - Acervos e espaços
Maria Beatriz Serra, Flávia Carvalhal, Rafaela
Vilela e Sônia Travassos.

Local
Casa de Rui Barbosa
Rua São Clemente, 134
Auditório
Botafogo – Rio de Janeiro-RJ

Data
16 de novembro de 2015
Horário
9:00 h – 17:30 h

Inscrições e informações
infanciaescola@gmail.com
www.educacao.ufrj.br/

Vagas
Limitadas a 270 participantes

Apoio
FAPERJ
Fundação Casa de Rui Barbosa
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil- FNLIJ
Faculdade de Educação -UFRJ

* Haverá tradução simultânea da palestra da manhã.
** Serão conferidos certificados de participação ao término
do evento.
*** O evento é gratuito e as inscrições poderão ser feitas
apenas pelo e-mail infanciaescola@gmail.com

