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RESUMO: Ao longo dos tempos, as sociedades empenharam-se em preservar as memórias            
de seu povo, seus costumes e suas tradições históricas, a fim de garantir o seu legado                
sócio-histórico-cultural. Nessa esteira de pensamento, uma questão inquieta-nos: qual a          
função social desempenhada pelas narrativas populares no processo de preservação da cultura            
popular e na constituição de uma consciência sociocultural e crítica em um grupo social. As               
narrativas populares, tradicionalmente materializadas por enunciados concretos, orais e/ou         
escritos, exercem fortes influências entre os sujeitos sociais de uma determinada comunidade,            
seja na manutenção dos saberes entre eles compartilhados, seja na ressignificação desses            
conhecimentos a partir de diferentes práticas sociais, nos mais variados contextos de            
interação. Diante das novas práticas discursivas impulsionadas pela tecnologia, em que as            
narrativas de memórias são minimizadas e pouco difundidas em detrimento aos           
acontecimentos do cotidiano, alguns grupos sociais se veem desafiados a adequar suas            
práticas linguageiras, visando ao engajamento sociocultural das novas gerações por meio de            
ações de sensibilização e do pertencimento histórico. Ainda que haja uma massificação de             
conteúdos culturais, os quais induziram uma revolução na produção cultural, pode-se perceber            
uma baixa aderência desses novos conteúdos no processo de representação da cultura popular,             
inviabilizando o resgate e a preservação dos saberes-fazeres emergidos das experiências           
vividas pelos povos tradicionais. Sendo assim, o objetivo desse simpósio é, a princípio,             
fomentar discussões e reflexões em relação à construção da história e da cultura de diferentes               
grupos sociais, em especial aqueles historicamente submetidos a processos de invisibilização           
social por grupos sociais dominantes, a partir de trabalhos de pesquisa ou práticas de ensino               
que tenham como objeto de estudo as narrativas populares de língua portuguesa, com um              
perfil teórico-metodológico que esteja atrelado à abordagem sociointeracionista e à          
perspectiva dialógica do discurso. Não caberá, nesse espaço de discussão e aprendizado, fazer             
juízos de valor acerca da produção cultural contemporânea, mas sim, suscitar o            
desenvolvimento de uma consciência crítica sobre os valores culturais do outro a partir da              
compreensão de seus próprios valores culturais. Após compreender a dinâmica de construção            
das narrativas populares, serão fomentadas possíveis estratégias de ensino a serem           
desenvolvidas na Educação Básica, que promovam a produção de narrativas, tanto escritas            
como orais, e que representem a cultura de determinado grupo social, a partir de uma               
perspectiva reflexiva, despertando um reconhecimento e a valorização de sua própria história,            
assim como da história e da cultura do outro, num olhar dialético e dialógico. 
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