
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

PESQUISA APONTA CARÊNCIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PRODUZIDOS NA AMAZÔNIA 

 

Sugestão de imagens: imagens do Simpósio, imagens de livros de autores da Amazônia, imagens da Faculdade de 

Educação, imagens gerais da UFPA etc. 

Informações 

A falta de um material crítico e didático que tenha como base os textos dos escritores da região Amazônica 

impulsionou o “I Simpósio de Literatura Infanto-Juvenil e Formação de Leitor na Amazônia”, que acontece de 6 a 8 

de novembro. O evento busca realizar um debate sobre essa carência, que foi revelada por meio deu ma pesquisa do 

Grupo de Estudos Literários na Amazônia e Formação de Leitor (GELAFOL), da Faculdade de Educação (FAED) da 

Universidade Federal do Pará. O prazo para inscrições de trabalhos para comunicação termina na próxima sexta-feira, 

25 de outubro. 

 

Carência amazônica - “Um levantamento feito pela pesquisa aponta para um fato no mínimo curioso: mais de 98% 

dos textos literários que compõem os livros didáticos adotados pelas escolas públicas no Pará são de autores de outra 

região do país. Algo que vai de encontro ao discurso que encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, quando 

nos diz que tais Parâmetros são abertos e flexíveis, podendo ser adaptados à realidade de cada região”, explica o 

professor Nilo Carlos Souza, coordenador do GELAFOL.  

 

Ainda segundo o professor, os estudos do GELAFOL têm a finalidade de produzir material crítico e didático a partir 

da literatura local para ser trabalhado em sala de aula do Ensino Básico. Por isso, é de extrema importância que 

pesquisadores, professores e escritores locais participem do espaço de debate e reflexão que o Simpósio oferece em 

torno do texto literário infantil e os seus desdobramentos dentro do processo de formação de leitor.  

 

Identificação cultural - Outra observação enfatizada por Nilo Souza é que essas devidas adaptações são necessárias 

para fazer com que a formação de leitor seja um processo contextualizado, pois a lacuna de materiais embasados em 

autores locais tem feito com que o trabalho do educador perca um elemento fundamental que pode servir de estratégia 

de sedução do leitor em potencial: a identidade cultural dos educandos e os traços afetivos entrelaçados nas malhas do 

texto. 

 

O Simpósio vai apresentar minicursos, palestras, contação de estórias, música voz e violão e conta com a presença de 

grandes nomes da Literatura, como do escritor paranaense Gil Veloso. As inscrições para o evento devem ser feitas 

por meio de uma ficha de inscrição disponível no site do GELAFOL, que devem ser preenchidas e encaminhadas ao e-

mail gelafol@gmail.com.Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados a esse mesmo e-mail até o dia 25. 

 

Serviço: 

Inscrições de trabalhos para comunicação no "I Simpósio de Literatura Infanto-Juvenil e Formação de Leitor na 

Amazônia” 

 

Prazo final das inscrições: 25 de outubro (sexta-feira) 

Data do Simpósio: de 6 a 8 de novembro 

Ficha de inscrição (http://goo.gl/BS2C00) 
Programação completa com locais, datas e horários (http://goo.gl/OmzMJP) 
 

Saiba mais: 

● Site do GELAFOL (http://goo.gl/aTyKMm) 
 

Sugestão de Entrevistados:  

● Professor Nilo Carlos Souza, coordenador do Grupo de Estudos Literários na Amazônia e Formação de Leitor 

(GELAFOL). 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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