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LINHA DE PESQUISA

Leitura, História, Políticas e Práticas 

Objetivo: Desenvolver estudos e pesquisas no campo da leitura envolvendo o 

mundo da leitura, dos leitores, do livro e sua escolarização. 

CONQUISTAS DO EDULE 
Apesar de ser um grupo recente, nascido em 2010, o EDULE já

apresenta as seguintes conquistas:

• Publicação do livro “Leitura: história, políticas e práticas” (PRELO)

• Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), PIBIC,

PROLICEN e monografias de Especialização.

• Participação em Bancas de Mestrado.

• Participação e apresentação de trabalhos em congressos

nacionais e internacionais.

• Participação ativa de pesquisadores do EDULE na construção do

projeto de Mestrado em Educação – UFG/CAC, aprovado pela

Capes em 2010.

• Intercâmbio com o grupo de pesquisa da UFU - GEPLEL (Grupo

de Estudos e Pesquisa em Leitura, Escrita, Literatura: história,

políticas e ensino).

METAS E DESAFIOS

• Estender parcerias com outros grupos de pesquisa, no intuito de 

promover a interação entre os pesquisadores do EDULE com 

pesquisadores de diferentes grupos e instituições; 

• promover colóquios sobre a temática leitura tendo como objetivo 

divulgar o resultado de nossas pesquisas e propiciar a interação com 

pesquisadores de outras instituições; 

• incentivar os pesquisadores do EDULE a concorrer a projetos 

financiados; 

• incitar os pesquisadores à participação em eventos científicos, 

principalmente, que tratem da temática leitura; 

• organizar um banco de dados sobre leitura; 

• incentivar a comunidade catalana (sociedade civil e órgãos públicos 

responsáveis) a discutir e elaborar o Plano Municipal Livro e Leitura. 
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