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Trabalhos apresentados em 2006

O texto literário nos manuais didáticos28

Sarah Ponte Pereira
O presente trabalho acadêmico-científico tem como objeto de estudo o texto literário na Escola e,
como objetivo principal, compreender como este texto ali circula, através da análise de um livro didático,
colocando em discussão os vários elementos que estruturam e fazem funcionar o Discurso Pedagógico e o
ensino de Português no Brasil em diferentes momentos históricos. Nele, apresentamos, inicialmente, os
resultados de uma pesquisa bibliográfica, em que mostramos a relação entre o texto literário, a escola e a
sociedade, por meio de diferentes práticas de leitura, estando aí incluídas a dos livros didáticos,
produzindo determinados efeitos de sentido, efeitos estes que irão produzir e reproduzir representações de
literatura, de texto literário, de leitura literária. Apresentamos, também, no desenvolvimento deste
Trabalho de Conclusão de Curso, o caminho de leitura e interpretação que percorremos na leitura da
bibliografia, na descrição e análise do corpus selecionado e nos recortes feitos, ou seja, alguns conceitos
da Análise do Discurso francesa. O corpus foi formado pelo livro didático “Português: Linguagens”, de
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, e por entrevistas realizadas com quatro professores
da 8ª série do Ensino Fundamental, de escolas públicas da Cidade Satélite do Gama, Distrito Federal. A
análise nos permitiu chegar a alguns resultados sobre o funcionamento do Discurso Pedagógico da e sobre
a Literatura, como a noção de texto e de texto literário na Escola, o seu uso e função na aula de Língua
Portuguesa. E, então, concluir que há uma noção de texto dominante na Escola em que a Literatura entra
de determinado modo; que um Discurso Pedagógico conservador não se cansa de reproduzir certas
representações de Literatura, reforçando o imaginário do leitor, que é sobredeterminado pelo contexto
sócio-histórico; que a estrutura e o funcionamento do livro didático parecem vir se conservando ao longo
do tempo, de diferentes formas, ajudando a perpetuar essas (e outras) representações.
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A formação de professores para o ensino de português para estrangeiros: um
estudo de caso29

Soneclay dos Santos Pannell
Este trabalho tem como objetivo geral apresentar um panorama sobre a história da formação de
professores de português para estrangeiros no Brasil, dando ênfase ao programa de formação de
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Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Letras da Universidade Católica
de Brasília, no dia 4 de dezembro de 2006, sob a orientação da Profª. Drª. Mariza Vieira da Silva.
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Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Letras da Universidade Católica
de Brasília, no dia 29 de novembro de 2006, sob a orientação da Profª. Drª. Mariza Vieira da Silva.
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