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É visível, através de pesquisas e resultados de avaliações em larga escala, como o PISA, como o

Brasil se encontra em uma situação delicada em relação a leitura, visto que os resultados mostram

um grande problema na capacidade de compreensão de textos e reflexão crítica de crianças,

jovens e adultos participantes. Dessa forma, fica evidente uma necessidade de buscar estratégias

para a formação crítica e reflexiva diante de um texto. Assim, este projeto busca através do

ensino e uso da estratégia de compreensão leitora “conexão texto-texto” identificar se esta

ferramenta pode promover uma leitura com reflexão e pensamento crítico, através da relação

entre literatura e cinema, e a intertextualidade que permeia este meio. Para isso será realizada uma

pesquisa com crianças dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, a partir da leitura do livro “As

Crônicas de Nárnia: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” e de assistir ao filme baseado nesta

obra. Nessa perspectiva, essa pesquisa de natureza metodológica qualitativa pretende também

aproximar as crianças da literatura através da escolha de um livro com a temática da fantasia, que

muito interessa as crianças dessa faixa etária, e pela metodologia escolhida, além de promover o

ensino da estratégia de leitura conexão para uso consciente dela ao relacionar livro e filme,

levando-as, possivelmente, a exercer uma reflexão sobre as duas leituras.
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LITERATURA E CINEMA: AS CONEXÕES EM "AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: OLITERATURA E CINEMA: AS CONEXÕES EM "AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: O
LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA"LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA"

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Serão coletados dados teóricos, a partir de pesquisa bibliográfica. Além disso,  haverá dados

coletados  com crianças de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental sobre a leitura e visualização  do

livro e filme "As Crônicas de Nárnia: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa". 

Os dados serão coletados através da gravação das rodas de conversa com os participantes, e a partir

de questionários com questões abertas a serem respondidas por eles.

 

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os dados serão coletados por meio pesquisa bibliográfica, de questionários com questões abertas a

ser respondido pelos participantes, e através da observação da gravação das rodas de conversa com

os participantes. Estes dados serão arquivados de forma digital, e organizados em uma pasta no

Computador e Google Drive da pesquisadora. 

Os dados serão analisados através da metodologia de Análise de conteúdo. 

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Para a realização da pesquisa serão necessários documentos de autorização, sendo um do Comitê de

ética, por meio da Platafroma Brasil. Outro da Secretaria de Educação de Presidente Prudente para

realização da pesquisa na escola, e por último um dos responsáveis pelos participantes.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

O projeto será enviado ao Comitê de ética em Pesquisa (Plataforma Brasil) e a coleta de dados será

realizada apenas com a aprovação deste comitê. Também haverá necessidade de uma autorização da
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Secretaria da Educação de Presidente Prudente, e dos repsonsáveis pelos participantes. Além disso, 

os nomes verdadeiros da escola e das crianças participantes serão omitidos e os dados serão

armazenados com segurança em pastas protegidas por senha. 

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados bibliográficos serão devidamente referenciados ao serem utilizados no projeto. Os dados

obtidos com as crianças serão arquivados pela pesquisadora e protegidos por senha, e quando

utilizados não apresentarão o nome dos envolvidos. 

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

Os dados serão armazenados em pastas no computador pessoal da pesquisadora, e no Google Drive,

no qual a pesquisadora tem armazenamento suficiente, e os arquivos não correm risco de incidentes,

pois ficam salvos na nuvem. 

Essas pastas estarão protegidas por senha. 

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

Os dados estarão armazenados em pastas com senha de segurança, e só poderão ser acessados pela

pesquisadora e orientadora.

 

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os dados ficarão guardados durante 5 anos, e poderão ser utilizados para outros trabalhos

acadêmicos da pesquisadora dentro deste tempo. 

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados estarão salvos tanto no computador pessoal da pesquisadora, quanto no Google Drive, no

qual fica salvo na nuvem, seguro de incidentes. 
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Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os dados serão compartilhados principalmente através da dissertação de mestrado, mas também

poderão  fazer parte de artigos cientificos, capítulos de livros e apresentações de trabalhos em

eventos.  

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Os dados ficarão restritos à pesquisadora e orientadora, sendo compartilhados apenas na dissertação

ou outras escritas acadêmicas, com os cuidados éticos já citados. 

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

A pesquisadora será responsa ́vel pela coleta, ana ́lise, gesta ̃o, armazenamento e compartilhamento

dos dados e resultados da pesquisa.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Até o momento não foi definido. 
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