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FORMAÇÂO LEITORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

DANIELA ANDRADE COELHO DA FONSECA
MARILANI SOARES VANALLI

       Pretende-se com este artigo científico destacar a importância da formação leitora na Educação
Infantil, tomando como base no RCNEI (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL) que traz inúmeras propostas e caminhos para este determinado fim, já
que o trabalho com a linguagem se constitui em um dos eixos básicos na Educação Infantil, dada a
importância para a formação do sujeito e para a construção do conhecimento e do desenvolvimento 
do pensamento. A formação do leitor o conduz à leitura e o domínio dela tanto quanto o da
linguagem são caminhos indispensáveis para a apropriação do conhecimento e formação dos
cidadãos com maior autonomia para atuar na sociedade. Palavras-chave: Educação Infantil –
formação do leitor – linguagem oral e escrita. 
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INGLÊS INSTRUMENTAL PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES AUTÔNOMOS  
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM CASEIRO

       O ensino da Língua Inglesa é de grande importância. Muitos buscam cursos de Inglês
Instrumental para serem capazes de ler textos em suas áreas de atuação. O curso de Inglês
Instrumental trabalha a habilidade de leitura, focando estratégias de leitura, vocabulário e
gramática. Durante os meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2011, um curso de Inglês
Instrumental para um grupo de alunos interessados em ingressar em programas de Mestrado foi
proposto com o objetivo de prepará-los para o exame de proficiência linguística. O trabalho foi
iniciado com resumos de artigos científicos simples e, posteriormente, textos mais complexos. Um
questionário para testar os conhecimentos dos alunos em relação à língua foi aplicado. No final, um 
novo questionário foi respondido com o objetivo de medir a satisfação dos alunos. Os resultados
foram muito satisfatórios com a aprovação da grande maioria dos alunos. Palavras-chave: Inglês. 
Estratégias. Leitura. Autonomia. Habilidade. 
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RUBEM BRAGA E O MATO GROSSO: UM “OLHAR DISTANTE” EM 1934 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES

       Este artigo tem como objetivo analisar a crônica “Mato Grosso” escrita por Rubem Braga
(1913-1990). Trata-se de um texto publicado originalmente em periódico e posteriormente inserido
na coletânea O conde e o passarinho (1936), primeiro livro de crônicas do escritor, marcado por
escrever ao longo da vida, textos quase que exclusivamente dessa modalidade. A análise crítico-
interpretativa do corpus busca evidenciar as estratégias textuais empregadas na crônica que retratam
o tempo e espaço, os aspectos sociais, econômicos e políticos de determinada época. A crônica, 
gênero híbrido que transita entre as esferas do jornalismo e da literatura, tem como matéria o tempo
presente, ou seja, são abordados assuntos do cotidiano do cronista, sobre o seu tempo vivido,
elemento presente em “Mato Grosso”. O embasamento teórico adotado está calcado nos preceitos
do crítico italiano Umberto Eco. 
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O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP - UM ESTUDO DE CASO 
 

CRISTIANE VALÉRIA LAVRECA GASQUI RAMOS
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS MATTOS

Levando-se em conta a relevância da aprendizagem da Língua Inglesa para a inserção de jovens e
adolescentes, alunos de nossas escolas de 1º e 2 º graus nas comunidades global, acadêmica e
corporativa, que utilizam em larga escala a LI, entendemos que é necessário e pertinente o
desenvolvimento constante de pesquisas sobre a prática de ensino de LI, a fim de que novas
questões sejam levantadas, paradigmas sejam quebrados e que o professor esteja, cada vez mais
habilitado a conduzir um processo de ensino-aprendizagem eficaz. A metodologia à mercê do
mestre possibilita o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas e das competências, porém,
cremos que muitas situações de ensino-aprendizagem tornam-se ineficazes devido à sua 
inadequação ao contexto, falta de contextualização do assunto, métodos inadequados ao objetivo 
que se tem em mente, dentre outros.  Descrever e analisar aulas de uma professora de LI da Rede
Pública Estadual de São Paulo; Observar sua prática em sala de aula e buscar relacioná-la aos 
métodos de ensino; Verificar se e de que maneira a aplicação dos métodos tem sido uma ferramenta
de agregação de valores na elaboração e condução de um processo de ensino-aprendizagem 
dinâmico, que ofereça ao aluno a oportunidade de tornar-se um sujeito ativo desse processo; 
Contribuir com a avaliação do ensino de LI na Unidade de Ensino, disponibilizando os resultados
obtidos nesta pesquisa.  Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método procedimental de
estudo de caso com abordagens da pesquisa qualitativa, ancorada na pesquisa bibliográfica e 
observação direta.   Tendo em vista a descrição das rotinas em sala de aula e a fundamentação
teórica, verifiquei que a professora em questão, durante as aulas observadas, apresentou
procedimentos pedagógicos elencados na Metodologia Comportamentalista de Skinner, na qual o 
professor mantém-se como sujeito ativo monopolizador do processo de ensino-aprendizagem, e o 
aluno aprende por meio da repetição paradigmática. A professora está abrindo aos alunos
interessados, a possibilidade de obter algum conhecimento em LI, focalizando a habilidade da 
leitura, e dessa maneira ela tem atendido às orientações da LDB no que tange ao desenvolvimento
de tal habilidade comunicativa.         

 


