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APRESENTAÇÃO 
 

O Café com Leitura é um projeto multidisciplinar que tem por objetivo promover debates sobre 

as diversas práticas de leitura. Trata-se de um evento anual promovido pela Faculdade de Informação e 

Comunicação (FIC) em parceria com o Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), ambas unidades 

acadêmicas pertencentes à Universidade Federal de Goiás (UFG). Nesse ano, o evento é sediado pelo 

Campus Aparecida de Goiânia do Instituto Federal de Goiás, sendo a organização das atividades 

compartilhada entre a Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) e o Sistema Integrado de 

Bibliotecas do Instituto Federal de Goiás (SIB/IFG). O Café com Leitura tem como intuito discutir a leitura 

e suas diversas interfaces, seja no formato de oficinas, palestras ou seminários. 

O tema central do IX Café com Leitura e o IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito discute 

Leitura, Informação, Técnica e Sociedade. Essa perspectiva instiga a discussão sobre a complexidade 

de informações que podem promover ou restringir a construção de conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e coletivo, as práticas de letramento, de sociabilidade e cidadania. 

Os Eixos Temáticos do evento estão estruturados da seguinte forma: 

 

EIXO TEMÁTICO 1: ESPAÇO E LEITURA 

A leitura como processo de aprendizado e transformação para a construção da cidadania. Os diferentes 

espaços de produção da leitura. O sujeito e a leitura do mundo. A vida nas cidades e o processo de 

leitura. Desenvolvimento socioespacial e acesso à leitura. Projetos de leitura e intervenção. Os grupos e 

as diferentes formas de construção do saber escrito. O mundo rural e o mundo da leitura. 

 

EIXO TEMÁTICO 2: LETRAMENTO E COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

A leitura como componente essencial para o letramento informacional. A competência informacional 

enquanto processo de busca, uso, transformação e geração de novos conhecimentos. Uso competente 

de informação em diferentes instâncias da sociedade. 

 

EIXO TEMÁTICO 3: LEITURA(S) FRAGMENTADAS E PRECONCEITOS EM LEITURA 

 Leituras fragmentadas e preconceitos relativos aos novos modos de ler na sociedade atual. Sociedades 

"ágrafas". Leitores compulsivos. Projetos de acesso à leitura para grupos marginalizados. Espaços 

virtuais como novas formas de construção de identidades e novos modos de leitura. As redes sociais 
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como espaços de compartilhamento e difusão da informação. Leituras, sujeitos e redes. O papel da mídia 

e a ideologia. 

 

EIXO TEMÁTICO 4: LEITURAS DE MUNDO PELO VIÉS LITERÁRIO 

A literatura como fonte de compreensão do mundo. A geografia e a literatura na construção de 

identidades sociais. A leitura do mundo por meio da simbiose arte e realidade. A poesia, a crônica, o 

romance, a novela e as diferentes leituras na formação dos sentidos.  

 

EIXO TEMÁTICO 5 – HISTÓRIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA E DOS REGISTROS DO 

CONHECIMENTO 

História das instituições de leitura: bibliotecas, livrarias, academias de letras etc. História da imprensa. 

História das práticas de leitura nas diferentes instâncias (família, escola, universidade). 

 

EIXO TEMÁTICO 6 – INTERFACES DA LEITURA 

Pesquisas, experiências sobre as diversas interfaces das práticas de leitura. 

 

EIXO TEMÁTICO 7 – LEITURA: IMAGEM E IMAGINÁRIO 

Leitura de imagem, mídia e imaginário. Possibilidades e metodologias de leituras de imagens. Diferentes 

tipos de imagens e suas diversas leituras: fotografia, vídeo, cinema e imagem digital. Relações entre 

imagem e imaginário: imagens mentais, representações mentais, símbolos e mitos. 

 

EIXO TEMÁTICO 8 – BIBLIOTECAS ESCOLARES 

A biblioteca escolar como instrumento de ensino-aprendizagem. Biblioteca e bibliotecário na formação 

de leitores. Professores e bibliotecários na implementação do letramento informacional na escola. 

Biblioteca na formação dos professores. Parceria bibliotecário e professor. 
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IX CAFÉ COM LEITURA(S) E IV SEMINÁRIO DE LEITURA(S), ESPAÇO E SUJEITO 
TEMA CENTRAL: LEITURA: INFORMAÇÃO, TÉCNICA E SOCIEDADE 

Data: 20 e 21 de junho de 2018 - Horário: 8h às 18h 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO 20 DE JUNHO 
 

PROGRAMAÇÃO MATUTINA 
 
CREDENCIAMENTO -  08h00 às 08h30 
 
CAFÉ COM ARTE – ATIVIDADE CULTURAL - 08h00 às 09h00 
 
MESA DE ABERTURA - 09h00 às 09h40 
 

 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA - 10h00 às 12h00 

 
Escritor Marcelino Freire 
Profa. Dra. Andréa Pereira dos Santos –  Mediadora 
Professora do Curso de Biblioteconomia – FIC/UFG 
                               

 
 

INTERVALO - Almoço - 12h00 às 14h00   
 
 
 

PROGRAMAÇÃO VESPERTINA 
Grupos de trabalho; Apresentação de pôsteres e Mostra de Documentários e Oficinas - 14h00 às 

18h00 
 

PROGRAMAÇÃO NOTURNA  
 
19h00 ÀS 21h00  
 
Bate papo com o Escritor Marcelino Freire 
Profa. Ms. Ana Lúcia Siqueira de Oliveira – Mediadora 

Diretora do Instituto Federal de Goiás – Campus Aparecida de Goiânia 
 

PROGRAMAÇÃO 21 DE JUNHO 
 

PROGRAMAÇÃO MATUTINA 

 
CAFÉ COM ARTE – ATIVIDADE CULTURAL -08h00 às 09h00 
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MESA REDONDA - 09h30 às 12h00 
 
Bcária. Ms. Thalita Franco dos Santos Dutra - Mediadora 
Bibliotecária do Instituto Federal de  Goiás – Campus Aparecida de Goiânia 
 
Profa. Dra. Alciane Barbosa Macedo Pereira 
Professora do Instituto Federal de Goiás – Campus Aparecida de Goiânia  
 
Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro  
Professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG 
 
Prof. Dr. Carlos Alberto Ávila Araújo 
Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – ECI/UFMG 
 

ENCONTRO COM A YOUTUBER - 09h30 às 10h30 
 
Bcária. Ms. Gabriela Bazan Pedrão - UNESP 
Doutoranda Bibliotecária, Escritora e Youtuber  
 
Bcária. Lana Cristina Dias Oliveira – Mediadora 
Bibliotecária do Instituto Federal de  Goiás – Campus Goiânia 
 

PROGRAMAÇÃO - MATUTINA, VESPERTINA E NOTURNA  21 DE JUNHO 
 
 

Grupos de trabalho;  
Apresentação de pôsteres;  

Mostra de documentários universitários;  
Oficinas;  

Feira de livros 
14h00 às 21h00 
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A ARTE DAS RUAS: 

IMAGEM E IMAGINÁRIO DAS JANELAS ENCANTADAS1 

 

Eixo temático 7 - Leitura: imagem e imaginário 

 
Valéria Cristina Pereira da Silvae2, Givaldo Ferreira Gorcino Junior3 

 

RESUMO  

 

No presente trabalho buscamos realizar um estudo da relação entre cidade, memória e patrimônio 

considerando sua articulação também com a imagem e o imaginário. Tal articulação conceitual compõe 

um eixo investigativo/interpretativo que figura como possibilidade de compreender traços culturais 

soterrados no cotidiano, revisitando a ancestralidade presente nos espaço urbano das cidades históricas 

e na sua imagem. A dimensão simbólica da cidade liga-se aos percursos da memória, das lembranças 

que fazem da experiência/vivência do espaço objetos de leiturização, compreensão e transformação 

textual inteligível dos artefatos e ideias que agrupados temporal e espacialmente, de forma tangível nas 

construções e memorativo como lendas, mitos, lembranças compõem um conjunto semântico que se 

constroem como narrativa, formam uma imagem de cidade e esta imagem organiza uma identidade, um 

campo de pertencimento, em suma um elo afetivo. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Memória. Pirenópolis. Ruas E Janelas. Imaginário. 

 

 

STREET ART: 

ENCHANTED WINDOWS IMAGE AND IMAGINARY  

 

ABSTRACT  

 

At this article, we search do a study about relation among city, memory and patrimony, considering its 

articulation also with image and imaginary. This conceptual articulation comprises an 

investigative/interpretative axis who can to be a possibility to understand underground cultural traits at 

everyday usages, revisiting the ancestrally founding at urban space of historical cities and in its image. 

The city’s symbolical dimension connects itself with the memory who do of space’s experience an 

lecture subject, comprehensive and textual transformation of the artefacts and ideas who temporal and 

spacial grouping, in the comprehensive mode at textual construction and in the rememorative mode at 

legends, myths, memories who building an semantical set who erect itself as narrative, forming a city’s 

image. This image organizes an identity, a belonging field, resuming, an affective connection with the 

urban space. 

 

Keywords: Landscape. Memory. Pirenópolis. Streets and windows. Imaginary.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Texto elaborado a partir do projeto em desenvolvimento intitulado Cidade, Memória e Patrimônio -interpretação em 

espaços simbólicos e imaginários, paisagens monumentais e cidades históricas, desenvolvido junto à Universidade Federal 

de Goiás e ao IESA (Instituto de Pesquisas Socioambientais). 
2 Doutora em Geografia, IESA (Instituto de Estudos Sócio Ambientais) / Universidade Federal de Goiás, 

vpcsilva@hotmail.com, Goiânia/GO 
3 Mestre em Comunicação / Doutorando em História, FH (Faculdade de História) / Universidade Federal de Goiás, 

givaldo@gmail.com, Goiânia/GO 
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A BIBLIOTECA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO: 

ESTUDO COMPARATIVO DAS TURMAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 2013 E 

2016 

 

Eixo temático 2 - Letramento e comportamento informacional 
 

Carlos Henrique Barbosa da Silva4 

 

RESUMO  

 

O presente trabalha apresenta estudo realizado 2016/2 com alunos do curso de Gestão da Informação 

(GI) da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) com o objetivo de entender qual o perfil 

de busca de informações dos alunos. Dividido em duas fases a primeira quantitativa, realizada através 

da aplicação questionário para identificação de características gerais de uso da informação. Trazendo 

questões de como os alunos buscam a informação, se utilizam ou não a biblioteca e qual a percepção de 

quatro dos principais meios de busca de informação a biblioteca, sites de busca, repositórios de artigos 

e pessoal aqui investigada a nível acadêmico restringimos a busca pessoal para professores e amigos. A 

segunda parte foi composta por uma entrevista semiestruturada com foco em responder questões 

pontuais levantadas pelo questionário. A pesquisa revelou que existem uma correlação entre o tempo de 

estudo dos  alunos  participantes da amostra e a forma que esses buscam informação, apontando 

tendência de  que quanto maior o tempo  de permanência na universidade menos a biblioteca é utilizada 

como fonte de informação. 

 

Palavras-chave: Comportamento informacional. Gestão da informação. Busca de informação. 

Biblioteca. 

  

 

THE LIBRARY AS A FORM OF SEARCHING INFORMATION: 

COMPARATIVE STUDY OF INFORMATION MANAGEMENT CLASSES 2013 AND 2016 

 

ABSTRACT  

 

This paper  present an estudie made in 2016/2 with the students of the Information Management (GI) 

course of the Faculty of Information and Communication (FIC / UFG) with the goal of understand the 

profile of the information search those students.divided into two parts, the first is a survey quantitative,  

performed through the application questionnaire to identify general characteristics of information 

use.Bringing questions about how students search for information, whether or not they use the library 

and what the perception of four of the main means of information search the library, search sites, article 

repositories and personnel investigated here at the academic level restrict the personal search for teachers 

and friends.The second part was composed by a semistructured interview focused on answering specific 

questions raised by the questionnaire.The research revealed that there is a correlation between the study 

time of the students participating in the sample and the way in which they seek information, pointing to 

a tendency that the longer the university stay the less the library is used as a source of information. 

 

Keywords: Informational behavior. Information management. Search information . Library. 

 

 

 

 

                                                           
4Graduando em Gestão da Informação, Universidade Federal de Goiás, carlos.nitidum@gmail.com, Goiânia 
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A BIBLIOTECA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DO LEITOR INFANTIL: UM 

ESTUDO NO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

(CEPAE) 

 

Eixo temático 8 - Bibliotecas escolares 
 

Josué Pereira da Silva Santos5, Erinaldo Dias Valério** 

 

RESUMO  

 

Apresenta a importância da leitura como um processo essencial para o desenvolvimento social. Analisa 

as contribuições da biblioteca escolar do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

para a formação de leitores infantis. Evidencia nos apontamentos teóricos os conceitos de leitura, leitor, 

biblioteca escolar e perfil do (a) bibliotecário (a). Estabelece como metodologia uma revisão 

bibliográfica, pesquisa exploratória e de campo. Utiliza da abordagem qualitativa e usa como 

instrumento de coleta de dados a observação participante. Informa que o universo da pesquisa 

correspondeu aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental que participam de ações obrigatórias na 

biblioteca. Elenca que na coleta e interpretação de dados, criaram-se categorias de análises para recolher 

as informações dos participantes a fim de compreender como se dava o processo de formação de leitores 

na biblioteca escolar estudada. Conclui através dos resultados obtidos, que os (as) alunos (as) do colégio 

CEPAE/UFG utilizam, conhecem e demonstram importância pela biblioteca, e que a bibliotecária 

colabora nas ações e promoções de incentivo à leitura para a formação de leitores (as).   

 

Palavras-chave: Formação de leitores (as). Biblioteca escolar. Bibliotecário (a) escolar. Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE. Ensino Fundamental I. 

 

 

THE SCHOOL LIBRARY CHILD READER TRAINING: A STUDY IN THE EDUCATION 

AND CENTER 

 

ABSTRACT  

 

It presents the importance of reading as an essential process for social development. It analyzes the 

contributions of the school library of the Center for Education and Research Applied to Education 

(CEPAE) for the training of children's readers. Evidence in the theoretical notes the concepts of reading, 

reader, school library and profile of the librarian. It establishes as methodology a bibliographical review, 

exploratory and field research. It uses the qualitative approach and uses participant observation as a data 

collection instrument. Informs that the universe of research corresponded to students in the 1st to 5th 

year of elementary school who participate in compulsory actions in the library. It states that in the 

collection and interpretation of data, categories of analysis were created to gather the information of the 

participants in order to understand how the process of formation of readers in the studied school library 

was given. It concludes from the results obtained that the CEPAE / UFG students use, know and 

demonstrate importance by the library, and that the librarian collaborates in the actions and promotions 

of reading incentive for the formation of readers. 

 

Keywords: Formation of readers. School library. School librarian. Center for Education and Research 

Applied to Education - CEPAE. Elementary School I. 
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A DOCE MÚSICA MECÂNICA: 

CONFLUÊNCIAS ENTRE LINGUAGEM JORNALÍSTICA E LINGUAGEM 

POÉTICA NAS NARRATIVAS URBANAS BRASILEIRAS 

 

Eixo temático 4 - Leituras de mundo pelo viés literário 
 

Amanda Sales, Juliana França, Luana Borges6 

 

RESUMO  

 

O presente artigo busca compreender as aproximações entre a linguagem poética e a linguagem 

jornalística a partir dos textos de Manuel Bandeira e de Ferreira Gullar. Por um lado, almeja-se perceber 

como a poesia desses dois autores foi influenciada em alguns momentos, temática e formalmente, pelos 

elementos jornalísticos (tais como lide e manchete). Por outro lado, em caminho inverso, busca-se 

refletir sobre como a reportagem do início do século XX, notadamente o texto de João do Rio, foi 

influenciada por elementos poéticos (tais como a antítese e a metáfora). O corpus de pesquisa abrange 

as décadas de 1900 a 1970 no Brasil. A partir desse corpus, descobriu-se que quadros dialogantes entre 

as duas áreas – poesia e jornalismo – foram estabelecidos, com benefícios para ambas as formas de 

escrita. Percebeu-se, neste estudo, que o texto jornalístico pôde, por meio da linguagem poética, alargar 

seu poder reflexivo. Já o texto poético, enriquecido com o elemento jornalístico, se libertou de uma ideia 

de excessivo rigor formal, da “arte pela arte”, tornando-se mais próximo da realidade do público leitor.  

 

Palavras-chave: Poesia. Jornalismo. Manuel Bandeira. Ferreira Gullar. Interfaces. 

 

THE SWEET MECHANICAL MUSIC: 

CONFLUENCES BETWEEN JOURNALISTIC LANGUAGE AND POETIC LANGUAGE IN 

BRAZILIAN URBAN NARRATIVES 

 

ABSTRACT  

 

This article tries to understand the closeness between poetic and journalistc leanguages based on Manuel 

Bandeira’a e de Ferreira Gullar1s poems. On the one hand, we want to see how the poetry of both autors 

was influenced in some moments, themes and shapes by journalistic elements (such as lead and 

headline). Otherwise, in an opposite perspective, we want to think about how the news report at the 

beginning of 20th century, notedly the João do Rio’s text, was infuenced by poetry elements (such as 

antithesis and metaphor). The research corpus covers 60’s and 70’s decades in Brazil. The analyze 

allowed the discover of a dialogue between the two areas- poetry and journalism- established with 

benefits for both of them. In this research we discovered that the journalistic text, by means of the poetic 

language, increases his reflexive perspective. The poetry empowered by the journalistic elements, got 

free of a formal ideia getting closer to the public. 

 

Keywords: Poetry. Journalism. Manuel Bandeira. Ferreira Gullar. Interfaces. 
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A REPRESENTAÇÃO LITERARIA DO SUJEITO CEGO NO ESPAÇO 

 

Eixo temático 4 - Leituras de mundo pelo viés literário 
 

Ana Paula Saragossa Corrêa, Eguimar Felício Chaveiro 

 

RESUMO  

 

A sociedade atual está estruturada para o modelo capitalista de produção, por consequência o espaço 

urbano e sua paisagem. Os conflitos existentes pelos sujeitos que habitam esse espaço acarretam 

transformações na existência do ser. A cidade atravessa o sujeito pela força do capital. E o sujeito cego? 

As barreiras expostas para esse grupo de pessoas são maiores. O mundo visual também atravessa seu 

espaço. Qual é a percepção do cego no espaço urbano?  As percepções socioespaciais dos cegos são 

subjetivas, como em todas as pessoas. Os cegos batalham para ter percursos de vida: lazer, formação, 

locomoção, relações afetivas e trabalho. Assim, a percepção espacial do cego sobre a cidade está 

submetida aos mapas mentais desenvolvidos pelas suas vivências espaciais. A imersão do sujeito no 

cenário é, essencialmente, mais profunda. As configurações sinestésicas do ambiente engendram nos 

cegos descrições contextuais dos ambientes vivenciados, incluindo problemas de locomoção, leitura e 

acesso aos espaços contemporâneos, experimentados através das urbes, pelos sujeitos cegos. Embora os 

problemas de inserção espacial dos cegos nas cidades apressadas, barulhentas e competitivas sejam uma 

realidade, não convém que os cegos fiquem submissos a está realidade. Através da literatura, geografia 

e da filosofia este estudo propõe uma discussão sobre o espaço para os cegos. A literatura é uma 

possibilidade de identificar a relação do cego com o espaço e, dessa forma, sua percepção e formas de 

inclusão espacial. 

 
Palavras-chave: Deficiência visual. Existência. Socioespaço. Inclusão. Literatura.  

 

THE LITERARY REPRESENTATION OF THE BLIND SUBJECT IN SPACE 
 

ABSTRACT  

 

The present society is structured for the capitalist model of production, consequently the urban space 

and its landscape. The conflicts existing by the subjects that inhabit this space bring transformations in 

the existence of the being. The city crosses the subject by the force of capital. And the blind people? 

The barriers exposed to this group of people are greater. The visual world also runs through your space. 

What is the perception of the blind in urban space? The socio-spatial perceptions of the blind are 

subjective, as in all people. The blind struggle to have life paths: leisure, training, locomotion, affective 

relationships and work. Thus, the spatial perception of the blind over the city is subject to the mental 

maps developed by his spatial experiences. The immersion of the subject in the scenario is essentially 

deeper. The synesthetic settings of the environment engender in the blind contextual descriptions of the 

environments experienced, including problems of locomotion, reading and access to contemporary 

spaces, experienced through the cities, by blind individuals. Although the problems of spatial insertion 

of the blind in rushed, noisy and competitive cities are a reality, it is not appropriate for the blind to be 

submissive to this reality. Through literature, geography and philosophy this study proposes a discussion 

about space for the blind. Literature is a possibility to identify the relation of the blind with the space 

and, in this way, its perception and forms of spatial inclusion. 

 

Keywords: Visual impairment. Existence. socio-spatial. Inclusion. Literature 

 

                                                           
 Mestranda do Programa de Pós-graduação do curso de Geografia, UFG – Regional Jataí, anap.saragossa@gmail.com, Jataí-

GO 
 Doutor e Professor Adjunto do curso de Geografia, UFG – IESA, eguimar@hotmail.com, Goiânia-GO 

mailto:anap.saragossa@gmail.com
mailto:eguimar@hotmail.com


IX Café com Leitura e IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito 
Tema Central “Leitura: Informação, Técnica e Sociedade” 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Câmpus Aparecida de Goiânia, 20 e 21 de junho de 2018 

 

14 
 

AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA E SUAS INFLUÊNCIAS NO ENSINO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA EM GOIÁS 

 

Eixo temático 1 - Espaço e leitura 
 

Ângela Rafael de Sousa Silva7 

( 

RESUMO 

 

O tratamento dado aos textos na Avaliação Dirigida Amostral em 2017 (ADA) elaborada pela Seduce 

(Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte) bimestralmente; realizada pelos estudantes da 

educação básica da rede estadual de Goiás, corrigida pelos educadores e as consequências dessa no 

desenvolvimento do letramento dos educandos. Emprega-se a pesquisa qualitativa para compreender os 

significados da ADA que estão interligados ao contexto no qual ocorrem. Desse modo, realiza-se 

observação assistemática e participativa na escola campo em Aparecida de Goiânia. Depois, realiza-se 

revisão de bibliográfica, buscando embasamento teórico em estudiosos como: BUENO (2016); 

CAVALCANTE e FREITAS (2008); KLEIMAN (2007); ORLANDI (1996) entre outros. Finalmente, 

emprega-se abordagem interpretativa para analisar as questões de Língua Portuguesa da ADA  2017, 

visando compreender sua concepção de letramento. Sendo assim, contextualiza-se educação e leitura; 

apresenta aspectos sobre gêneros textuais e letramento; comenta a problemática da avaliação e analisa 

questões observando o tratamento dado aos textos. A ADA emprega os gêneros textuais propostos pelo 

Currículo de Referência da Seduce: romance e artigo de opinião. Além de outros como: crônica, poema, 

notícia e reportagem, contudo os itens exploram apenas aspectos formais da língua que não possibilitam 

a aquisição de conhecimentos produzidos historicamente, nem relaciona-os ao letramento que pressupõe 

práticas sociais de produção e uso de materiais escritos que possibilitam a formação de estudantes 

autônomos e críticos. Logo, educadores e sociedade devem observar, as políticas de públicas de 

avaliações externas, que podem tirar experiências reais de letramento dos estudantes para transformarem 

as escolas em preparatórios para exames. 

Palavras-chave: Leitura. Gênero Textual. Letramento. Avaliação 

 

AMOSTRAL - ADA DIRECTED EVALUATION AND ITS INFLUENCES IN PORTUGUESE 

LANGUAGE EDUCATION IN GOIÁS 

 

ABSTRACT  

 

The treatment given to the texts in the 2017 (ADA) Conducted Evaluation by Seduce (Secretariat of 

State for Education, Culture and Sport) every two months; carried out by the students of the basic 

education of Goiás, corrected by the educators and the consequences of this in the development of the 

literacy.Qualitative research is used to understand the meanings of the ADA that are interconnected to 

the context in which they occur. In this way, an asymptomatic and participative observation in the school 

in Aparecida de Goiânia. Afterwards, a bibliographical review is carried out, seeking theoretical basis 

in scholars such as: BUENO (2016); CAVALCANTE and FREITAS (2008); KLEIMAN (2007); 

ORLANDI (1996), among others. Finally, an interpretative approach is used to analyze the Portuguese 

Language issues of the ADA 2017, to understand its conception of literacy. Contextualizes education 

and reading; presents aspects about textual genres and literacy; discusses the problem of evaluation and 

analyzes issues by observing the treatment given to texts. The ADA employs the textual genres proposed 

by the Seduce Reference Curriculum: novel and opinion piece. In addition to others as: chronicle, poem, 
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news and reporting, however, the items explore only formal aspects of the language that do not allow 

the acquisition of historically produced knowledge, nor do they relate them to literacy that presupposes 

social practices of production and use of written materials that enable the formation of autonomous and 

critical students. Therefore, educators and society should note public policies of external evaluations 

that can draw actual literacy experiences from students to turn schools into exam preparation. 

 

Keywords: Reading. Textual Genre. Literature. Evaluation  
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BIBLIOTECA ESCOLAR INCLUSIVA: 

OLHAR ESPECIAL ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Eixo temático 8 - Bibliotecas escolares 
 

Keyla Rosa de Faria*, Andrea Pereira dos Santos** 

 

RESUMO 

 

Discute a aprendizagem das pessoas com Síndrome de Down, e a importância da Biblioteca Escolar 

Inclusiva no processo de inclusão. Por séculos as pessoas com deficiência foram impedidas de frequentar 

o espaço educativo da educação formal. Com a LDB (1996) e a democratização do ensino, essas pessoas 

foram inseridas nas salas de aula do ensino regular, permitindo assim socialização e desenvolvimento 

no ensino aprendizagem. Utiliza-se de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, no qual analisou as 

possibilidades de aprendizagem das pessoas com Síndrome de Down, bem como a relevância da 

Biblioteca Escolar Inclusiva no progresso educacional e social dos estudantes com Síndrome de Down. 

Observa-se que, as crianças e jovens participantes desses espaços aprimoram suas habilidades com 

relação à leitura, mesmo porque, a Biblioteca estimula ao hábito da leitura. Outro aspecto importante é 

de que o estudante com Síndrome de Down tem capacidade de aprendizagem, desde que sejam 

fornecidos recursos e instrumentos que potencializem a sua capacidade de aprender. Conclui-se que, a 

Biblioteca Escolar Inclusiva tem muito a oferecer para as crianças e jovens com deficiência. Os 

profissionais devem, portanto, buscar a formação continuada para enfrentar esses desafios de forma 

eficaz, estando atento à humanização e, o olhar sensível às dificuldades e limitações do outro. 

 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Biblioteca inclusiva. Síndrome de Down. Leitura. Livro. 

 

INCLUSIVE SCHOOL LIBRARY: 

SPECIAL LOOK AT PEOPLE WITH DOWN SYNDROME 

 

ABSTRACT 

 

It discusses the learning of people with Down Syndrome, and the importance of the Inclusive School 

Library in the inclusion process. For centuries people with disabilities have been prevented from 

attending the educational space of formal education. With LDB (1996) and the democratization of 

teaching, these people were inserted into the regular teaching classrooms, thus allowing socialization 

and development in teaching learning. We used a qualitative bibliographical research, in which we 

analyzed the learning possibilities of people with Down Syndrome, as well as the relevance of the 

Inclusive School Library in the educational and social progress of Down Syndrome students. It is 

observed that the children and young people participating in these spaces improve their reading skills, 

even because the Library stimulates the habit of reading. Another important aspect is that the student 

with Down Syndrome has the capacity for learning, provided that resources and instruments that 

enhance his ability to learn are provided. It is concluded that the Inclusive School Library has much to 

offer for children and young people with disabilities. Professionals should, therefore, seek continuous 

training to face these challenges effectively, being attentive to humanization and, the sensitive eye to the 

difficulties and limitations of the other. 

 

Keywords: School library. Inclusive library. Down syndrome. Reading. Book. 
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COMPOSIÇÕES: MÚSICA, MOVIMENTO, CORPO E ESPAÇO NAS ARTES 

VISUAIS 

 

Eixo temático 7 - Leitura: imagem e imaginário 
 

Anna Cláudia Carvalho Silva, Gil Rocha Santiago Filho, Gustavo Chaves Machado 

Co-autor/a: 

Audnã Abreu Silva, Kelly C. Mendes Arantes 

 

RESUMO  

 

Este artigo foi desenvolvido a partir de um conjunto de experiências em sala de aula com crianças de 6 

anos de idade. Partindo da leitura de imagens e do imaginário das crianças mediados pelas pinturas 

expressionistas abstratas de Jackson Pollock e pelas performances de Hélio Oiticica, através de seus 

Parangolés, conseguiu criar um meio de comunicação com as crianças, que nos possibilitou criar 

vínculos afetivos e estratégias de uso do corpo. 

 

Palavras-chave: Crianças. Leitura. Imaginário. Pinturas. Performances.  

 

COMPOSITIONS: MUSIC, MOVEMENT, BODY AND SPACE IN THE VISUAL ARTS 

 

ABSTRACT 

 

This article was developed from a set of classroom experiences with 6-year-old children. Starting from 

the reading of images and the children's imaginary mediated by the abstract expressionist paintings of 

Jackson Pollock and the performances of Hélio Oiticica, through their Parangoles, we were able to create 

a means of communication with the children, which allowed us to create affective bonds and strategies 

to use of the body. 

 

Keywords: Children. Imaginary. Reading. Paintings. Performances.  
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DEFINIÇÕES DE FAKE NEWS NO INTERCOM NACIONAL: 

ANÁLISE DE TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DE 2015 A 2017 

 

 

Eixo temático 2 - Letramento e comportamento informacional 
 

Frederico Ramos Oliveira 

 

RESUMO  

 

O debate sobre as fake news tem envolvido diversos setores da sociedade, que discutem sobre a 

influência destes conteúdos nos processos democráticos e na própria precisão da informação. 

Considerando o crescimento da produção acadêmica sobre o tema, identifica-se, nos artigos publicados 

nos anais das edições nacionais de 2015 a 2017 do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

(Intercom), as definições de fake news. Parte-se da premissa de que é necessário possuir um conceito 

claro para que estratégias de identificação e combate a estes conteúdos, baseadas no letramento 

informacional, sejam pensadas. Os resultados apontam 11 artigos que apresentam definições do que são 

fake news, que baseiam suas definições principalmente em textos noticiosos (36%) e artigos (28%). A 

partir destes dados, conclui-se que é necessário, antes de discutir o combate às fake news, apontar uma 

definição adequada ao conceito, que considere desde os agenciamentos algorítmicos que perpassam sua 

circulação ao seu caráter de desordem informacional. 

 

Palavras-chave: Fake News. Anais do Intercom Nacional. Letramento Informacional.  

 

DEFINITIONS OF FAKE NEWS IN BRAZILIAN CONGRESS OF COMMUNICATION: 

ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN  

 

ABSTRACT  

 

Fake news is a common theme in distinct sectors of society, which discusses the influence of its contents 

in democracy and information accuracy. In addition, it is possible to observe a growth in academic 

production about fake news. Considering it, we identified definitions of fake news in research articles 

published in the proceedings of the national Brazilian Congress of Communication Science (Intercom) 

since 2015. We argue that a clear definition is necessary to create strategies to identify and combat such 

contents, regarding information literacy, the process to improve information skills. Results demonstrates 

11 articles which presents definitions of what is fake news and those definitions are based primarily in 

news and opinion articles (36%) and academic articles (28%). From such data, we point out a need for 

an adequate definition of such phenomena, which considerers its algorithm agencies in circulation of 

such fake information and its character of information disorder. 

 

Keywords: Fake news. Proceedings of Brazilian Congress of Communication. Information Literacy. 
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ESTEREÓTIPOS E HIERARQUIZAÇÃO SOCIAL: 

UMA LEITURA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NA MINISSÉRIE AGENT CARTER 

 

Eixo temático 7 - Leitura: imagem e imaginário 
 

Diogo Carvalho Gondim Teles 

 

RESUMO  

 

Este estudo analisa a relação entre estereótipos de gênero e uma hierarquização social baseada na 

diferenciação sexual entre homens e mulheres, que estabeleceria papéis sociais específicos para o “lugar 

da mulher” e o “lugar do homem”. Esta relação é discutida a partir da leitura da produção de sentidos 

presentes na minissérie Agent Carter, da Marvel Studios, protagonizada pela primeira personagem 

feminina de um universo ficcional composto por diversos filmes e séries televisivas. Para atingir seus 

objetivos, o estudo desenvolve uma análise de texto, a partir do Percurso Gerativo de Sentido da 

semiótica francesa, sobre a narrativa da minissérie. A análise de Agent Carter, por fim, evidencia o modo 

como o “lugar da mulher” e certos estereótipos de gênero envolvidos nessa delimitação são contestados 

pelas ações da protagonista. 

 

Palavras-chave: Estereótipos. Gênero. Hierarquia. Minissérie.  

 

STEREOTYPES AND SOCIAL HIERARCHISM: 
A READING OF GENDER RELATIONS IN THE MINISERIES AGENT CARTER 

 

ABSTRACT  

 

This study analyzes the relationship between gender stereotypes and a social hierarchy based on the 

sexual differentiation between men and women, which would establish specific social roles for the 

"woman’s place" and the "man’s place". This relationship is discussed from the reading of sense 

production in the miniseries Agent Carter, produced by Marvel Studios, starring the first female 

character in a fictional universe composed of several movies and television series. To reach its 

objectives, the study develops a text analysis, from the Generative Route of Sense of the French 

semiotics, about the narrative of the miniseries. The analysis of Agent Carter, finally, shows how the 

"woman’s place" and certain gender stereotypes involved in this delimitation are contested by the actions 

of the protagonist. 

 

Keywords: Gender. Hierarchy. Miniseries. Stereotype.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Graduado em Comunicação Social – Bacharelado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás. 

Atualmente é mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa Mídia e Cultura. Email: 

diogocgteles@outlook.com. Goiânia/GO. 

mailto:diogocgteles@outlook.com


IX Café com Leitura e IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito 
Tema Central “Leitura: Informação, Técnica e Sociedade” 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Câmpus Aparecida de Goiânia, 20 e 21 de junho de 2018 

 

20 
 

INTERDISCIPLINARIDADE E LETRAMENTOS VERNACULARES COMO 

PROPULSORES DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS ACADÊMICOS: UMA 

EXPERIÊNCIA NO CURSO DE LETRAS – PORTUGUÊS 

 

Eixo temático 6 - Interfaces da leitura 
 

Limerce Lopes8, Soraya Duarte9, Maria Cristina Carvalho10  
 

RESUMO 
 

Este estudo apresenta alguns resultados das Sequências Didáticas do gênero relatório de visita técnica, 

elaboradas a partir da parceria entre as disciplinas Prática como Componente Curricular 1 (PCC1) e 

Leitura e Produção Textual (LPT) da grade curricular do 1º período do curso de Letras – Português de 

uma instituição de ensino superior. A partir dos referenciais teórico-metodológicos da 

interdisciplinaridade (FAZENDA, 2002; KLEIMAN, 1999; MORAIS, 1999), dos letramentos 

acadêmicos (STREET, 1984, 2014;  BARTON, 1994; BARTON & HAMILTON, 2000; LEA & 

STREET, 1998;2006), da pesquisa qualitativa e da pesquisa-ação, analisamos a relação entre as práticas 

de letramento acadêmico e vernacular. O estudo mostra que essas experiências interdisciplinares e as 

práticas de letramento foram apropriadas pelos estudantes, contribuindo para a formação dos futuros 

docentes. 

 

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Interdisciplinaridade. Gêneros textuais acadêmicos. 

Formação docente. 

 

INTERDISCIPLINARITY AND VERNACULAR LETTERS AS PROPELLERS OF THE 

PRACTICES OF ACADEMIC LETTERS: AN EXPERIENCE IN THE COURSE OF 

LETTERS - PORTUGUÊS 

 

ABSTRACT  

 

This study presents some results of the didactic sequences of the technical visit report, developed from 

the partnership between the Practical subjects as Curricular Component 1 (PCC1) and Reading and 

Textual Production (LPT) of the curriculum of the 1st period of the course of Letters - Portuguese from 

an institution of higher education. From the theoretical-methodological references of the 

interdisciplinarity (FAZENDA, 2002; KLEIMAN, 1999; MORAIS, 1999), of the academic literacies 

(STREET, 1984, 2014; BARTON, 1994; BARTON & HAMILTON, 2000; LEA & STREET, 1998; 

2006 ), qualitative research and action research, we analyzed the relationship between academic and 

vernacular literacy practices. The study shows that these interdisciplinary experiences and literacy 

practices were appropriated by students, contributing to the training of future teachers. 

 

Keywords: Academic writing. Interdisciplinarity. Academic textual genres. Teacher training. 
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JOGOS LITERÁRIOS NA BIBLIOTECA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA BIBLIOTECA DO IF GOIANO - CAMPUS 

TRINDADE. 

 

Eixo Temática 6 – Interfaces da Leitura 
 

Andreia Cristiane de M. Acaz, Hevellin Estrela, Johnathan Pereira Alves Diniz 

 

RESUMO  

 

Estimular a leitura nos dias atuais não é algo fácil, temos como concorrente as redes sociais e todas as 

outras tecnologias disponíveis. Fazer com que os alunos se interessem pela leitura, nos dias atuais, 

independente de suporte, é um grande desafio. Pensando nessas questões e vendo o quanto os discentes 

gostam da competição, de jogos e de prêmios, foi pensado desenvolver algo com essas ações para incluir 

a leitura, os livros e a literatura.  Os jogos literários têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos e visam estimular o aprendizado a partir do interesse despertado pela experiência dos jogos. 

A realização dos jogos tem como finalidade o entretenimento e a criação do hábito de leitura dos alunos. 

A metodologia usada para a realização do artigo trata-se de uma abordagem qualitativa e um 

levantamento bibliográfico. E em relação a metodologia usada para os jogos, varia de jogo para jogo e 

do tema literário a qual cada jogo está relacionado. Os discentes demonstraram interesse, empolgação e 

disposição para completar os jogos. O que mais se esperou com esses jogos foi uma maior utilização do 

espaço da Biblioteca junto aos alunos, além de um entretenimento voltado a leitura, incentivando-os ao 

convívio dos livros e do mundo da literatura. Além de uma competição saudável entre os participantes 

e a possibilidade de aumentar o vocabulário dos alunos, auxiliando-os na produção de textos e até no 

incentivo de novos autores. Tivemos uma excelente receptividade e muita empolgação por parte dos 

alunos ao projeto. 

 

Palavras-chave: Jogos literários. Leitura. Leitor. Biblioteca.  

 

LITERACY GAMES IN THE LIBRARY: an experience report from the Library the IF Goiano 

- Campus Trindade. 

 

ABSTRACT  

 

Stimulating reading today is not easy, we have as competitor the social networks and all other available 

technologies. Getting students interested in reading, nowadays, independent of support, is a great 

challenge. Thinking about these issues and seeing how much the students enjoy the competition, games 

and prizes, it was thought to develop something with these actions to include reading, books and 

literature. Literary games aim to contribute to the development of students and aim to stimulate learning 

from the interest aroused by the experience of the games. The purpose of the games is to entertain and 

create the habit of reading students. The methodology used for the accomplishment of the article is a 

qualitative approach and a bibliographical survey. And in relation to the methodology used for the 

games, it varies from game to game and the literary theme to which each game is related. The students 

showed interest, excitement and willingness to complete the games. What was more expected with these 

games was a greater use of the space of the Library with the students, as well as an entertainment oriented 
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to reading, encouraging them to live the books and the world of literature. In addition to a healthy 

competition among the participants and the possibility of increasing the vocabulary of the students, 

helping them in the production of texts and even the encouragement of new authors. We had an excellent 

receptivity and lots of excitement from the students to the project. 

 

Keywords: Literary games. Reading. Reader. Library. 
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LEITURAS DE PEDRAS, LEITURAS DE SONHOS: GARIMPOS E GARIMPEIROS 

DE DIAMANTES NO CONTO “SUA ALMA, SUA PALMA”, DE BERNARDO ÉLIS 

 

Eixo temático 4 - Leituras de mundo pelo viés literário 
 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves11 

 

RESUMO 

 

A relação entre Geografia e Literatura apresenta aos geógrafos uma fonte inesgotável de leitura e 

interpretação do espaço, das paisagens, dos lugares e dos sujeitos. Acredita-se que uma das 

possibilidades desta interlocução está nos textos, romances e contos da literatura de natureza 

regionalista, com sua narrativa realista e cuidadosa da região. Sendo assim, nesta pesquisa apresentamos 

uma análise do conto Sua alma, sua palma, do escritor goiano Bernardo Élis. O objetivo é analisar as 

representações sobre o garimpo e os garimpeiros de diamantes presentes neste conto. Defende-se que a 

leitura do texto de Bernardo Élis destaca-se como fonte de interpretação lítero-geográfica do Sertão 

goiano e das expressões do folclore, das paisagens e do cotidiano do trabalho nos garimpos de diamantes. 

 

Palavras-chave: Geografia. Literatura regional. Sertão. Garimpeiros.  

 

READINGS OF STONES, READINGS OF DREAMS: SMALL SCALE MINING AND 

MINERS OF DIAMONDS IN THE TALE “YOUR SOUL, YOUR PALM”, BY BERNARDO 

ÉLIS 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between Geography and Literature presents geographers an inexhaustible source of 

reading and interpretation of space, landscapes, places and subjects. It is believed that one of the 

possibilities of this interlocution is in the texts, novels and short stories of regionalist literature, with its 

realistic and careful narrative of the region. Thus, in this research we present an analysis of the tale Your 

soul, your palm, by the goiano writer Bernardo Élis. The objective is to analyze the representations of 

the mining and the diamond prospectors present in this tale. It is defended that the reading of the text of 

Bernardo Élis stands out as a source of literary-geographical interpretation of the Goian Sertão and the 

expressions of the folklore, the landscapes and the daily life of the work in the diamond mining. 

 

Keywords: Geography. Regional literature. Sertão. Miners. 
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OLHARES PARA O CERRADO GOIANO A PARTIR DA LITERATURA DE HUGO 

DE CARVALHO RAMOS E BERNARDO ÉLIS 

 

Eixo temático 4 - Leituras de mundo pelo viés literário  
 

  Maria Aparecida de Castro12 , Mariana Simões de Almeida13, Maria Angélica Peixoto14,  

Nisval Ferreira Guimarães15, Renato Araújo Teixeira16 

 

RESUMO  

 

Através da hermenêutica de textos literários dos goianos Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis, com 

o aporte teórico da História, da Geografia, da Sociologia e outras áreas do conhecimento, realizamos 

uma breve análise de aspectos das mudanças que impactaram o cerrado goiano posto a mostra nos 

contos: Ninho de periquitos de Hugo de Carvalho Ramos, e A enxada de Bernardo Élis. Nosso intuito é 

identificar aspectos das alterações no cerrado goiano de ontem exposto nos textos dos dois literatos em 

relação ao cerrado de hoje. Olhamos o cerrado na literatura, enquanto território ficcional que tem como 

fonte a realidade do mundo rural goiano do século XIX e meados do XX, marcado pela opressão 

coronelista sobre os pobres do campo. Olhamos para o cerrado hoje, século XXI, enquanto espaço do 

agronegócio, dos agrotóxicos, do desmatamento. É uma demanda contemporânea a conservação da 

riqueza da biodiversidade, da cultura, não só do cerrado, mas também de outros biomas, no caso 

brasileiro, citamos a mata atlântica, o pantanal, a caatinga. Assim a partir da literatura de Ramos e Élis 

destacamos que as profundas transformações propiciadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico 

sem precedentes que vivenciamos nos últimos séculos põe em evidencia o desafio de conciliar 

desenvolvimento urbano capitalista hiperconsumista e preservação de ecossistemas ancestrais, como o 

cerrado goiano, tanto em seu aspecto natural que engloba a riqueza de sua fauna, flora e águas, quanto 

em suas características humanas e socioculturais.  

 

Palavras-chave: Literatura. Cerrado. Goiás. 

 

LOOKS FOR CERRADO GOIANO FROM THE LITERATURE OF HUGO DE CARVALHO 

RAMOS AND BERNARDO ÉLIS 

 

ABSTRACT  

 

Through the hermeneutics of literary texts of Goiás Hugo de Carvalho Ramos and Bernardo Élis, with 

the theoretical contribution of History, Geography, Sociology and other areas of knowledge, we 

performed a brief analysis of aspects of the changes that impacted the cerrado goiano put to the show in 

the tales: Nest of parakeets of Hugo de Carvalho Ramos, and The hoe of Bernardo Élis. Our intention is 

to identify aspects of the changes in the cerrado of Goiás of yesterday exposed in the texts of the two 

literati in relation to the cerrado of today. We look at the cerrado in literature as a fictional territory that 

has as its source the reality of the rural Goian world of the nineteenth and mid twentieth centuries, 

marked by colonelist oppression over the rural poor. We look at the savannah today, 21st century, as a 

space for agribusiness, agrochemicals, deforestation. It is a contemporary demand for the conservation 

of the richness of biodiversity, of the culture, not only of the cerrado, but also of other biomes, in the 

Brazilian case, we mention the Atlantic Forest, the Pantanal, the Caatinga. Thus from the literature of 

Ramos and Elis we emphasize that the profound transformations brought about by the unprecedented 

scientific and technological development that we have experienced in the last centuries brings out the 

challenge of reconciling hyperconsumer capitalist urban development and preservation of ancestral 
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ecosystems, such as the Goian cerrado, both in its natural aspect that encompasses the richness of its 

fauna, flora and waters, and in its human and socio-cultural characteristics. 

 

Keywords: Literature. Thick. Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Café com Leitura e IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito 
Tema Central “Leitura: Informação, Técnica e Sociedade” 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Câmpus Aparecida de Goiânia, 20 e 21 de junho de 2018 

 

26 
 

POESIA, FILOSOFIA E VISÃO DE MUNDO: 

AUGUSTO DOS ANJOS E A POESIA COMO VONTADE E REPRESENTAÇÃO 

 

Eixo temático 4 - Leituras de mundo pelo viés literário  
 

Paola Nunes de Souza 

 

RESUMO  

 

Neste artigo, procuramos observar alguns aspectos da poesia lírica de Augusto dos Anjos e sua 

manifestação compreensiva do mundo, partindo da hipótese de que existe nessa poética um diálogo 

bastante expressivo com a filosofia de Arthur Schopenhauer. A partir de uma interlocução 

interdisciplinar, é possível perceber que o vate paraibano criou uma lírica que extravasa a estrutura 

formal do poema e alcança o âmbito de uma representação de mundo que tem na filosofia de seu tempo 

um ponto fundamental de apoio. Assim, partimos das observações acerca da poética augustiana e 

também de algumas características da filosofia de Schopenhauer, para estabelecer uma análise da 

representação lírico-filosófica presente em algumas poesias de Augusto dos Anjos. Nesse sentido, 

conclui-se que há uma importante ressonância das ideias filosóficas do século XIX na poesia augustiana, 

sobretudo das ideias de Arthur Schopenhauer. Dialogando com a epistemologia, a ontologia e a estética 

novecentista, essa poesia traz em si um reflexo de muitas discussões presentes na filosofia de seu tempo 

e aponta para uma constante interrogação acerca do destino do homem no mundo e para o esfacelamento 

do sujeito diante de um mundo dotado de negatividade e sofrimento, tendo como pedra de toque a 

filosofia de Arthur Schopenhauer. Altamente influenciado por uma reflexão de cunho pessimista, 

Augusto dos Anjos estabelece uma profunda e singular relação com as ideias do filósofo alemão em sua 

lírica. E é um pouco dessa visão lírico-filosófica de mundo que é analisada neste artigo. 

Palavras-chave: Augusto dos Anjos. Poesia. Filosofia. Representação. Schopenhauer. 

 

POETRY, PHILOSOPHY AND VISION OF THE WORLD: 

AUGUSTO OF ANGELS AND POETRY AS WILL AND REPRESENTATION 

 

ABSTRACT  

 

In this article, we try to observe some aspects of Augusto dos Anjos' lyric poetry and its comprehensive 

manifestation of the world, starting from the hypothesis that there is in this poetic a very expressive 

dialogue with the philosophy of Arthur Schopenhauer. From an interdisciplinary interlocution, it is 

possible to perceive that the poet created a lyric that goes beyond the formal structure of the poem and 

reaches the scope of a representation of the world that has in the philosophy of its time a fundamental 

point of support. Thus, we start from the observations about the Augustian poetics and also from some 

characteristics of the philosophy of Schopenhauer, to establish an analysis of the lyrical-philosophical 

representation present in some poems of Augusto dos Anjos. In this sense, it is concluded that there is 

an important resonance of the philosophical ideas of the nineteenth century in the Augustian poetry, 

mainly of the ideas of Arthur Schopenhauer. Dialoging with epistemology, ontology and a nineteenth-

century aesthetic, this poetry is itself a reflection of many discussions present in the philosophy of its 

time and points to a constant interrogation about the destiny of man in the world and the shattering of 

the subject before a world endowed with negativity and suffering, having as touchstone the philosophy 

of Arthur Schopenhauer. Highly influenced by a pessimistic reflection, Augusto dos Anjos establishes 

a deep and singular relation with the ideas of the German philosopher in his lyrical. And it is a bit of 

this lyrical-philosophical view of the world that is analyzed in this article. 

 

Keywords: Augusto dos Anjos. Poetry. Philosophy. Representation. Schopenhauer. 

                                                           
 Bacharela em Letras (Universidade Federal de Goiás), Mestra em Literatura (Universidade Federal do Paraná). Atualmente, 

é mestranda em Filosofia (Universidade Federal de Goiás). E-mail: paolansouza@hotmail.com  

mailto:paolansouza@hotmail.com


IX Café com Leitura e IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito 
Tema Central “Leitura: Informação, Técnica e Sociedade” 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Câmpus Aparecida de Goiânia, 20 e 21 de junho de 2018 

 

27 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LETRAMENTO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: 

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE A ALUNOS INDÍGENAS 

 

Eixo temático 3 - Leituras fragmentadas e preconceitos em leitura 
 

Michelle Soares, Renísia Filice ** 

 

RESUMO  

 

O presente ensaio tem por objetivo analisar as políticas públicas de letramento voltadas aos alunos 

indígenas da Universidade de Brasília. Este ensaio foi uma proposta de avaliação do curso de mestrado 

em Educação do Departamento de Educação, na disciplina políticas públicas em educação. Refletir 

sobre essas políticas nos faz pensar e repensar aspectos da acessibilidade e manutenção de um grupo de 

estudantes que não têm a língua portuguesa formal como principal linguagem. O sujeito, indígena, 

indentificado como participante do contexto educativo sentem-se realmente pertecentes? Não temos o 

objetivo de dar conta de uma questão tão ampla, assim como não buscaremos descrever aspectos 

particularmente simbólicos das questões ligadas à cultura indígena como forma de justificar este 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Letramento; políticas públicas; identidade social. 

 

LITERACY PUBLIC POLICIES IN THE UNIVERSITY OF BRASÍLIA: ACCESSIBILITY 

PROGRAM FOR INDIGENOUS STUDENTS 

 

ABSTRACT  

 

The present essay aims to analyze the public literacy policies directed at the indigenous students of the 

University of Brasilia. This essay was a proposal of evaluation of the master's course in Education of 

the Department of Education in the discipline public policies. Reflecting on these policies makes us 

think and rethink aspects of the accessibility and maintenance of a group of students who do not have 

the formal Portuguese language as their main language. Does the subject, indigenous, identified as a 

participant in the educational context feel really relevant? We do not intend to deal with such a broad 

question, nor will we attempt to describe particularly symbolic aspects of issues related to indigenous 

culture as a way of justifying this work. 

 

Keywords: Literacy; public policy; social identity. 
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RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS NA BIBLIOTECA: 

POTENCIALIDADES NO COMPARTILHAMENTO E DIFUSÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Eixo temático 8 - Bibliotecas escolares 
 

Maria Aparecida Rodrigues de Souza, Lais Pereira de Oliveira 

 

RESUMO  

 

A comunicação aborda os recursos educacionais abertos no contexto da biblioteca. Objetiva discutir as 

potencialidades dos recursos educacionais abertos no compartilhamento e difusão da informação. 

Constitui um estudo exploratório-descritivo com enfoque qualitativo, de releitura dos dados publicados 

em trabalho de conclusão de especialização em Letramento Informacional, realizado mediante pesquisa 

de campo com bibliotecários da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica da 

Região Centro-Oeste. Para a releitura, selecionou-se quatro Institutos da Região Centro-Oeste, tendo 

por critério a disponibilização de recursos educacionais abertos por bibliotecas dessas instituições. Os 

resultados indicam que o compartilhamento e difusão de recursos educacionais abertos por bibliotecas, 

para estudantes de ensino médio, ainda são incipientes devido à falta de formação de bibliotecários/as 

sobre essa temática. As informações contidas nos recursos educacionais abertos que são compartilhadas 

e difundidas pelas bibliotecas com mais frequência são artigos de revistas e repositórios. Conclui-se que 

os profissionais percebem o potencial dos REA para compartilhar e difundir informações, mas falta 

formação para sua efetivação. 

 

Palavras-chave: Recurso educacional aberto. Biblioteca escolar. Compartilhamento de informação.  

 

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN THE LIBRARY: 

POTENTIALITIES IN THE SHARING AND DIFFUSION OF INFORMATION 

 

ABSTRACT  

 

The communication addresses the open educational resources in the library context. It aims discusses 

the potential of the open educational resources in sharing and diffusion of information. It is an 

exploratory-descriptive study with a qualitative approach, of re-reading of the data published in the work 

of conclusion of specialization in Information Literacy, carried out through field research with librarians 

of the Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica da Região Centro-Oeste. 

Selected for re-reading four institutes in Midwest region that provide open educational resources through 

their libraries. The results indicate that sharing and diffusion of open educational resources by libraries 

for high school students still incipient, because there is no training for librarians about this subject. The 

open educational resources sharing and diffunded by the libraries more frequently are journal articles 

and repositories. It concludes that librarians perceive the potential of the open educational resources to 

share and disseminate informations but lack of training for its effectiveness. 

 

Keywords: Open educational resources. School library. Information sharing.  
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SUPERLATIVOS DA VOVOZÍSSIMA 

 

Eixo temático 1 - Espaço e leitura 
 

Eguimar Felício Chaveiro, Daisy Luzia do N. Silva Caetano, Rusvênia Luiza B. R. da Silva  

 

RESUMO  

 

Para produzir um trabalho acadêmico ou um texto precisamos nos dedicar ao processo da escrita. 

Escrever sobre este próprio ato e pensar como se coloca a ação dele e os seus desencadeamentos é o que 

pretendemos. Apresentamos os desafios de pôr os pés no chão para produzir um texto, criticando as 

textualidades etéreas que eximem de um pensamento sobre a vida real e burocratizam a produção 

acadêmica. É possível associar ciência e vida, fomentando a imaginação científica e para isso perder o 

medo da escrita é essencial. Escrever é coragem. E a militância estilística pautada na leitura de poesias 

para combater uma dicção domesticada também é uma forma de posicionamento perante as luzes e 

sombras da escrita que nos acometem. O regime de vigilância produtivista pode adoecer e gerar crises, 

mas acreditamos que é possível produzir ciência sem sofrimento, afinal escrever acossadamente é uma 

sujeição inglória. Por fim, apresentamos o mundo que escreve em nós e a necessidade do letramento e 

da educação. 

  

Palavras-chave: Escrita. Leitura. Produção de Texto. 

 

SUPERLATIVES OF THE BIG GRANDMOTHER  

 

ABSTRACT  

 

To produce an academic work or a text we need to devote ourselves to the writing process. Writing 

about this very act and thinking about how to put its action and its triggers is what we intend. We present 

the challenges of putting our feet to the ground to produce a text, criticizing the ethereal textualities that 

exempt from a thought about real life and bureaucracy the academic production. It is possible to 

associate science and life, fostering the scientific imagination and for this to lose the fear of writing is 

essential. Writing is courage. And the stylistic militancy based on the reading of poetry to combat a 

domesticated diction is also a form of positioning before the lights and shadows of the writing that affect 

us. The productivist surveillance regime may be ill and create crises, but we believe that it is possible to 

produce science without suffering, after writing harassment is an inglorious subjection. Finally, we 

present the world that writes in us and the need for literacy and education. 

 

Keywords: Writing. Reading. Production of Text. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PRÁTICA DO SERVIÇO DE 

BIBLIOTECA HUMANA NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL PIO VARGAS 

 

Eixo temático 1 - Espaço e leitura 
  

Mychelle Cristhiny Lima Moreira, Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva 

 

RESUMO  

 

Aborda o serviço de biblioteca humana como uma prática que visa utilizar pessoas como livros humanos 

a serem emprestados aos usuários da biblioteca como forma de trocar informações e conhecimentos 

entre ambos. Ressalta que este serviço propõe discutir temas atuais e polêmicos, como forma de difundir 

o conhecimento dentro das bibliotecas públicas brasileiras e permitir a construção de uma sociedade 

mais crítica e igualitária. Objetiva expor a experiência da prática do serviço de biblioteca humana na 

Biblioteca Pública Estadual Pio Vargas. Delimita-se como objetivos específicos estudar de maneira 

aprofundada a temática da biblioteca humana e suas aplicações; entender como a biblioteca humana 

pode contribuir com o papel que as bibliotecas exercem na vida das pessoas atualmente com base em 

experiências já existentes; e verificar a aplicabilidade do serviço de biblioteca humana no âmbito da 

biblioteca pública por meio de uma prática do serviço na Biblioteca Pública Estadual Pio Vargas. Utiliza 

como metodologia, um procedimento formal com método de pensamento reflexivo, com caracterização 

exploratória, por meio de um método quanti-qualitativo de natureza básica, aplicada através de um 

estudo de caso. Conclui que a biblioteca humana pode se tornar um serviço oferecido pelas bibliotecas 

públicas brasileiras, visto que por meio da experiência aplicada, a Biblioteca Pública Estadual Pio 

Vargas tornou-se mais atrativa para seus usuários e para a sociedade em si devido a difusão de 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Biblioteca humana. Biblioteca pública. Serviço de biblioteca. Leitura. 

 

A REPORT OF EXPERIENCE ON THE PRACTICE OF THE HUMAN LIBRARY SERVICE 

AT THE PIO VARGAS STATE PUBLIC LIBRARY 
 

ABSTRACT  

 

It addresses the human library service how a practice that aims to use people like human books to be 

loaned to library users as a way of exchanging information and knowledge between them. It emphasizes 

that this service proposes to discuss current and controversial issues, as a way of disseminating 

knowledge within Brazilian public libraries and allowing the construction of a more critical and 

egalitarian society. It aims to expose the experience of the practice of the human library service in the 

Pio Vargas State Public Library. It is defined as specific objectives to study in depth the theme of the 

human library and its applications; understand how the human library can contribute to the role libraries 

play in people's lives today based on existing experiences; and verify the applicability of the human 

library service within the public library through a service practice at the Pio Vargas State Public Library. 

It uses, as methodology, a formal procedure with reflexive thinking method, with exploratory 

characterization, through a quantitative qualitative method of basic nature, applied through a case study. 

It is concluded that the human library can become a service offered by public libraries in Brazil, since 

through the applied test, the State Public Library Pio Vargas has become more attractive for its users 

and for the society itself due to the diffusion of knowledge. 

 

Keywords: Human library. Public Library. Library service. Reading. 
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UMA ANÁLISE SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO USO INSTITUCIONAL DE 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS AMADORES DE FLAGRANTES POLICIAIS NOS 

SÍTIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS E G1 GOIÁS 

 

Eixo temático 7 - Leitura: imagem e imaginário 
 

Rafael Delfino Rodrigues Alves17 

 

RESUMO  

 

O artigo busca problematizar a utilização de fotos amadoras tiradas por policiais militares do Estado de 

Goiás, que expõem fatos das ocorrências policiais durante o exercício da função operacional, como 

publicações oficiais para o site institucional da corporação, e replicadas, conforme a origem, pelo site 

G1Goiás. O objetivo é examinar até que ponto o não tratamento técnico-profissional-jornalístico das 

fotos institucionalizadas implica em prejuízos para a imagem institucional da Polícia Militar de Goiás 

(PMGO), a partir de categorias que considerem a técnica do fotojornalismo e os valores e as diretrizes 

da PMGO. A análise técnica fotográfica, a semiótica comunicacional e a ética profissional das 

fotografias amadoras e seus tratamentos posteriores das duas instituições dão base metodológica para 

uma consideração que as fotografias amadoras têm um caráter institucionalizado e são usadas com um 

teor mais jornalístico pelo portal G1 Goiás do que pelo portal PMGO. 

 

Palavras-chave: Foto amadora. Fotojornalismo. Semiótica. Ética. Polícia Militar do Estado de Goiás. 
 

AN ANALYSIS ON THE IMPLICATIONS OF THE INSTITUTIONAL USE OF AMATEUR 

PHOTOGRAPHIC RECORDS OF POLICE FLAGRANTS IN THE  SITES OF POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS AND G1 GOIÁS 
 

ABSTRACT  

 

The article quests to problematize the use of amateur photos taken by military police officers from the 

State of Goiás, Brazil, who present facts of police incidents during the exercise of the operational 

function, such as official publications for the institutional website of the corporation, and replicated, 

according to origin, by the site G1Goiás. The objective is to examine to what extent the non-technical-

professional-journalistic treatment of institutionalized photos implies damage to the institutional image 

of the Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), based on categories that consider the technique of 

photojournalism and the values and guidelines of PMGO. Photographic technical analysis, 

communication semiotics and professional ethics of amateur photographs and their subsequent 

treatments of the two institutions provide a methodological basis for a consideration that amateur 

photographs have an institutionalized character and are used with a more journalistic content by web 

portal G1 Goiás than by the PMGO web portal. 

 
Keywords: Amateur photo. Photojournalism. Semiotics. Ethic. Polícia Militar do Estado de Goiás. 
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UMA REFLEXÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS QUE 

ESTÃO SENDO UTILIZADOS NOS ESTUDOS DE BIBLIOTERAPIA NO BRASIL 
 

Eixo temático 6 - Interfaces da leitura 

 

Letícia Batista do Nascimento, Erinaldo Dias Valério** 

 

RESUMO  

 

Afirma que a biblioterapia é uma forma terapêutica praticada através da leitura, que auxilia no 

tratamento de distúrbios nervosos, psicológicos ou físicos de diversos pacientes. Tem como objetivo 

geral, identificar os procedimentos metodológicos que estão sendo usados no estudo da biblioterapia no 

Brasil, a partir dos artigos indexados na Base de Dados de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI). E como objetivos específicos, apresentar a importância do estudo da 

biblioterapia na biblioteconomia; elencar as principais metodologias utilizadas para pesquisas em 

biblioterapia e identificar os principais autores que produzem sobre o tema no país. Estabelece como 

metodologia, características de pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, com delineamento 

qualitativo e quantitativo. Aplica a cientometria como método utilizado para realização da pesquisa. A 

partir dos dados coletados na base de dados, apresenta os procedimentos metodológicos utilizados em 

39 artigos indexados na BRAPCI no período de 1975 a 2017. Foi constatado na maioria dos artigos 

analisados, que os estudos foram realizados em hospitais e asilos, utilizando o método qualitativo com 

característica de pesquisa exploratória. Conclui que para a atuação como biblioterapeuta, é necessário 

que o bibliotecário passe por um preparo mais específico na sua formação ou se dedique por meio de 

uma educação continuada e trabalhe juntamente com os profissionais da saúde, para assim, receber apoio 

na aplicação das práticas de leituras com os pacientes. 

 

Palavras-chave: Biblioterapia. Bibliotecário. Terapia-leitura. 

 

A REFLECTION ON THE METHODOLOGICAL PROCEDURES WHICH ARE BEING 

USED IN THE BIBLIOTHERAPY STUDIES IN BRAZIL 

 

ABSTRACT 

  

It states that bibliotherapy is a therapeutic form practiced through reading, which assists in the treatment 

of nervous, psychological or physical disorders of several patients. It has as general objective, to identify 

the methodological procedures that are being used in the study of bibliotherapy in Brazil, from the 

articles indexed in the Database of Periodicals in Information Science (BRAPCI). And as specific 

objectives, to present the importance of the study of bibliotherapy in librarianship; to list the main 

methodologies used for research in bibliotherapy and to identify the main authors who produce on the 

subject in the country. It establishes as methodology, characteristics of exploratory, descriptive and 

bibliographic research, with qualitative and quantitative delineation. Applied Scientometrics as the 

method used to conduct the research. From the data collected in the database, it presents the 

methodological procedures used in 39 articles indexed in the BRAPCI from 1975 to 2017. It was found 

in the majority of articles analyzed that the studies were performed in hospitals and nursing homes, using 

the qualitative method with exploratory research characteristic. Concludes that for the practice as a 

bibliotherapist, it is necessary that the librarian undergoes a more specific training in his education or 

dedicates himself to a continuing education and works together with the health professionals, in order 

to receive support in the application of the practices of patient readings. 

Keywords: Biblioterapia. Librarian. Therapy – Reading. 

                                                           
 Bacharela em Biblioteconomia, Universidade Federal de Goiás, Email: leticiabn365@gmail.com. Goiânia, GO. 

** Professor do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Email: erinaldodiasufc@yahoo.com.br. 

Goiânia, GO. 

mailto:leticiabn365@gmail.com
mailto:erinaldodiasufc@yahoo.com.br


IX Café com Leitura e IV Seminário de Leitura, Espaço e Sujeito 
Tema Central “Leitura: Informação, Técnica e Sociedade” 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Câmpus Aparecida de Goiânia, 20 e 21 de junho de 2018 

 

33 
 

VIOLÊNCIA ESCOLAR E BULLYING: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DA 

BIBLIOTECÁRIA ESCOLAR COM UM OLHAR ANTI-HOMOFÓBICO 
 

Eixo temático 8- Bibliotecas escolares 
 

Sarah Gomides, Elisângela Gomes 

 

RESUMO  

 

A bibliotecária em exercício no ambiente escolar ao se propor discutir mecanismos de inclusão dos 

grupos historicamente oprimidos, promove a cidadania e a diversidade subvertendo uma hierarquia de 

poder alicerçada no preconceito. Desta forma, este trabalho analisa as possibilidades de atuação da 

bibliotecária como agente socializadora da temática bullying e violência escolar através do estudo do 

projeto Escola Sem Homofobia, proposto em 2004 pelo governo federal. Trata-se uma pesquisa 

qualitativa descritiva, tipo documental. A partir da análise do projeto e da investigação das ações nele 

propostas constatou-se a ausência da bibliotecária e até mesmo do espaço da biblioteca. Entretanto, a 

análise também possibilitou a percepção de inúmeras possibilidades para a atuação da profissional 

bibliotecária. Portanto sugere-se a aplicação dessa proposta anti-homofóbica em alguns serviços como: 

desenvolvimento de acervo, alfabetização digital, preservação da memória e da oralidade, e ação 

cultural. Acredita-se que a formação acadêmica e ética na biblioteconomia deve corresponder às 

demandas sociais de inclusão de todos os sujeitos respeitando suas identidades, postura indispensável 

para o combate e prevenção à violência escolar, consequência das manifestações de preconceitos. 

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Violência. Bullying. Homofobia. Atuação profissional.  

 

SCHOOL VIOLENCE AND BULLYING: POSSIBILITIES OF THE SCHOOL LIBRARIAN 

ACTIVITIES WITH AN ANTI-HOMOPHOBIC LOOK  

 

ABSTRACT  

 

The practicing librarian in the school environment, when proposing to contemplate the mechanisms of 

inclusion of historically oppressed groups, promotes citizenship and diversity by subverting a hierarchy 

of power based on prejudice. In this way, this work analyzes the possibilities of librarianship as a 

socializing agent of bullying and school violence through the. This is a descriptive qualitative research, 

documentary type. From the analysis of the project and the action of the actions placed on it, there is a 

lack of librarianship and even the space of the library. However, an analysis also made it possible to 

perceive the possibilities for the professional librarian. The following is suggested an anti-homophobic 

proposal in some services such as: data development, digital literacy, preservation of memory and 

orality, and cultural action. It is believed that an academic and ethical training in librarianship must be 

demanded for its social characteristics, including the identification of children, the impres- sion 

indispensable for school education, the conclusion of manifestations of prejudice. 

 

Keywords: School Library. Violence. Bullying. Homophobia. Professional performance. 
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WEB SCRAPING APLICADO À CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS TEXTUAIS 

A PARTIR DE BIBIOTECAS DIGITAIS: UM ESTUDO DE CASO NA BIBLIOTECA 

DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

Eixo temático 6 - Interfaces da Leitura 
 

Renata Moreira Limiro18, Kátia Kelvis Cassiano19, Douglas Farias Cordeiro20 

 

RESUMO  

 

A abertura de dados, de forma geral, se refere à ideia de socialização dos dados, de modo que estes 

possam estar disponíveis para acesso, uso e manipulação. Entretanto, ao se trazer os conceitos que 

permeiam os dados abertos para a ciência, ainda há muitos obstáculos a serem explorados. Um dos 

pontos que demanda considerável atenção é a necessidade de análise acerca da publicação científica, 

através, por exemplo, de técnicas de mineração de dados. Existe uma série de portais e páginas na Web 

que disponibilizam trabalhos, porém, em sua maioria em formatos que não permitem processamento 

computacional, o que acaba por tornar complexa a realização de análises estatísticas e computacionais. 

A partir disso, este trabalho apresenta o web scraping como uma solução para extração de dados em 

portais científicos, destacando ainda a aplicação na extração de dados da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas digitais. Ciência aberta. Web scraping. Mineração de textos.  

 

WEB SCRAPING APPLIED TO THE CONSTRUCTION OF TEXTUAL DATABASES FROM 

DIGITAL LIBRARIES: A CASE STUDY AT THE BRAZILIAN DIGITAL LIBRARY OF 

THESES AND DISSERTATIONS 
 

ABSTRACT  

 

The opening of data is, in general, the idea of socialization of data, in the way that, this data can be 

available to access, use and manipulation. However, bringing the concepts of open data to science, there 

are still obstacles to be explored. In this context, the analysis of scientific publications is emphasized, 

through, for example, data mining techniques. There are many websites and webpages that have 

available research, but, the most are not in a format that allows computing processing, what become 

complex the realization of statistical analyses and computer analyses. From this, this work presents the 

Web Scraping as a solution for data extraction in scientific portals, also highlighting the data extraction 

application of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations. 

 

Keywords: Digital libraries. Open science. Web scraping. Text mining. 
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