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RESUMO

Este estudo deriva de um projeto de pesquisa de iniciação científica, vinculado ao curso de Pedagogia. O projeto intenciona construir uma cultura 
leitora, da qual decorre a formação de um procedimento investigativo que conduzirá o estudante universitário à prática de pesquisa. O Plano de 
trabalho, de aluna participante do projeto de IC, intitula-se: "Leitura: da teoria à prática, uma atividade de pesquisa, cultura e recreação" e 
objetiva pesquisar, de modo consistente e fundamentado, as técnicas para se formar um contador de histórias.  Justifica-se a relevância deste 
estudo por entender que a iniciativa está comprometida com três pilares fundamentais para a formação de um leitor: o gosto, o ensino e a 
pesquisa. Construir um contador de histórias requer profundo envolvimento com a pesquisa, ou seja, com o conhecimento minucioso das bases 
linguísticas. A pesquisa está em fase inicial de coleta de dados para a compreensão das técnicas e estratégias linguísticas que favorecem a boa 
expressão estilística para contar uma história. Ademais, a escolha do tema é também exercício de muita pesquisa, quando se torna necessário 
uma investigação que pense: texto-autor-leitor. A história escolhida deve encantar seu público tanto pela forma, quanto pelo conteúdo. Com isso, 
espera-se obter - como resultado deste estudo - a formação de um grupo de contação de histórias que tenha uma performace consistente e 
muito bem fundamentada. Um grupo que possa despertar o interesse pela leitura não apenas dentro do ambiente acadêmico, mas também na 
comunidade em que se está  inserido, com apresentações de contação de histórias e  palestras acadêmicas sobre o ato de contar histórias em 
escolas próximas ao  Centro Universitário. Metodologicamente o procedimento discursivo dissertará criticamente acerca dos temas escolhidos 
relacionando-os ou não com questões atuais e polêmicas na busca de um entendimento crítico sobre a sociedade. Os encontros no grupo de 
pesquisa podem ainda ser assistidos por alunos que não estão vinculados ao projeto de pesquisa, mas queiram participar de alguma edição do 
grupo de contação de histórias como colaborador/voluntário. Quanto ao procedimento de coleta de dados a pesquisa será qualitativa, pois 
buscará no aprofundamento das interfaces existentes entre diferentes áreas compreensão e profundidade, relativizando as preocupações e não 
generalizando ou objetivando (como seria o caso de uma pesquisa quantitativa). Logo, interessa a causalidade local, circular e simbólica do 
problema levantado, sendo  objeto básico e principal para a análise as palavras e ideias. Serão estudados textos literários instrumentos deste 
procedimento. Ressalta-se que este Plano de Trabalho encontra-se em fase inicial e espera-se que, até a data do IX Seminário da Estácio/RJ, 
tenhamos mais dados para apresentação.
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