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170. Matriz de Referência do SAEB e a Formação do Leitor Crítico: Possibilidades Didáticas 

 Josiane dos Anjos Guimarães Silva; Rosana Ferreira Alves 

171. Os Letramentos Múltiplos e Perspectiva Crítica no Projeto “LETRAJOVEM” 



 

 

 Joyce de Souza Silva; Giovanna Barros Gualberto 

 

172. Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional para o ensino de Língua Portuguesa 

 Julia Rodrigues Chagas Cabral; Jacqueline Teixeira 

 

173. Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional para o ensino de Língua Portuguesa 

 Julia Rodrigues Chagas Cabral; Jacqueline Teixeira 

174.  Mediação: desafio nas práticas de leitura 

 Juliana Behrends de Souza 

 

175. A Construção de Sentidos do Texto 

 Juliana Carlos Fernandes Gurgel 

176. Estratégias de indeterminação do sujeito: ampliando os horizontes do ensino de gramática 

 Juliana Marins; Camilla Wippel Demartini 

177. O papel do educador e do educando em Freire versus a função do professor e do aluno em 

documentos oficiais 

 Juliana Zanco Leme da Silva 

 

178. Imagens e Discursos na Amazônia Paraense  

 Jurema da Silva; Ezilda Maciel da Silva  

179. O gênero textual POP como mecanismo de instrumentalização da língua: uma experiência 

didática no Curso Técnico Subsequente em Química. 

 Juzelly Fernandes Barreto Moreira; Andrea Claudia Oliveira Silva 

180.  Desgarramento de Cláusulas Hipotáticas  

 Karen Pereira Fernandes de Souza; Rachel de Carvalho Pinto Escobar Silvestre 

 

181. Uso-reflexão-uso: a perspectiva cíclica do trabalho com o texto em sala de aula 

 Karine Oliveira Bastos 

 

182. Um galo sozinho não tece uma manhã: atividades de produção textual coletiva na EJA-

Manguinhos 

 Karine Oliveira Bastos 

183. A produção de sentidos na formação de leitores na rede pública de ensino: linguagens, 

significados e diálogos possíveis.   

 Karine Regina Luiz de Oliveira 

 



 

 

184. Estratégias pedagógicas para o ensino de Literatura: o texto literário e a realidade social 

contemporânea  

 Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar 

 

185. O Ensino da Arte Literária Sob o Olhar do PIBID 

 Kelly Mara de Abreu 

186.  Estratégias de impessoalização no português brasileiro escrito por meio das construções tem- 

se e temos 

 Ketislene Ramos Duarte 

 

187. Fichas complementares no ensino básico. O que é? como elaborar? 

 Ketislene Ramos Duarte 

 

188. O Fio de Ariadne: Tessituras Metedológicas Sobre a Prática de Retextualização no Ensino 

Médio 

 Keyla Silva Rabêlo 

 

189. Haicai: leitura em expansão 

 Kleber Mazione Lima Ferreira 

 

190. Os fundamentos teóricos do ensino de língua portuguesa nas séries finais do ensino 

fundamental- análise de uma prática 

 Lauane Matos e Silva; Tatiane Castro dos Santos 

 

191. A Construção da Referenciação em Produções Escritas de Alunos Quilombolas da 

Comunidade de Mata Cavalo – MT 

 Leila Figueiredo de Barros 

 

192. A Autoria nas crônicas da Olimpíada da Língua Portuguesa: Um olhar no material didático 

alternativo e nas produções escritas 

 Leila Figueiredo de Barros 

193. Estereótipos: Uma Representação Coletiva Cristalizada? – Sugestões de como Trabalhar com 

os Estereótipos em Sala de Aula de Língua Estrangeira 

 Leonardo Rodrigo Soares 

194. Produção escrita como atividade motivada: a abordagem por tarefas 

 Lia Abrantes Antunes Soares 

 

195. A Intertextualidade na Sala de Aula 



 

 

 Lidiane dos Santos Madureira 

 

196. Uma proposta didática viável: o ensino do eu/mim (sujeito) e me/mim (objeto) 

 Lílian de Sant’Anna Maia; Profa. Dra. Gessilene Silveira Kanthack 

197. A formação do professor de língua portuguesa na Educação Primária em Timor-Leste: 

desafios no planejamento e desenvolvimento de um curso intensivo no âmbito da cooperação 

brasileira 

 Livia Ferre; Rosane Lorena de Brito 

198. A Prática da Leitura Através da Atuação dos Bolsistas PIBID/Pedagogia: Estratégias para 

Formação de Leitores na Escola 

Liz Daiana Tito Azeredo da Silva; Jackeline Barcelos Corrêa; Iago Pereira dos Santos; 

Dhienes Charla Ferreira; Eliana Crispim França Luquetti 

199. Mergulho no tema: multimodalidade na Metodologia Sociocultural  

 Loise Amaral Soares 

 

200. Um olhar sobre crenças linguísticas: posicionamentos discentes acerca da língua materna 

 Lorena Nascimento de Souza Ribeiro 

201. O apagamento do –R em coda silábica: considerações sobre produções textuais de estudantes 

do ensino básico na cidade de Salvador 

 Lorena Nascimento de Souza Ribeiro 

202. O “Textão de Rede Social”: argumentação em práticas online e no ensino de língua materna. 

 Lucas Matos 

 

203. Letramento e Ensino Superior 

 Lúcia Inês Freire de Oliveira 

204. A Relevância da Linguística na Capacitação de Professores para a Formação de Leitores na 

Escola 

 Luciana da Silva Almeida; Rysian Lohse Monteiro;Eliana C. França Luquetti 

205. A Reescrita Textual: Uma Proposta para o Desenvolvimento da Produção Escrita de Alunos 

do 6º Ano do Ensino Fudamental II 

 Luciana Pechir de Oliveira 

206. Ensino de Gramática e Variação: uma diagnose dos Cadernos Pedagógicos do município do 

Rio de Janeiro. 

 Luiz Felipe da Silva Durval 

207. Oficina Literária Ato Zero: literatura ou escritura ou práticas literárias produzidas por 

estudantes do ensino médio 



 

 

 Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa 

 

208. Análise Funcionalista das Cláusulas Comparativas em Manuais de PL2E 

 Luiz Herculano de Sousa Guilherme 

209. Referenciação Cognitiva: Compreendendo e praticando. 

 Manoel Felipe Santiago Filho 

 

210. Referenciação e ensino: uma análise contrastiva de fábulas 

 Manuela Colamarco 

 

211. Gramática e gêneros textuais: estratégias para o ensino reflexivo  

 Marcela Martins de Melo 

212. Das Leituras de (In) Formação 

 Marcela Tavares de Mello; Felipe da Silva Ferreira 

 

213. Cláusulas paritárias sem Juntores Explícitos: Um Espaço para a Recepção do Romance de 

Folheto 

 Marcelo da Silva Amorim 

214. Ensino de Língua Portuguesa em contexto de exclusão social: uma experiência de letramento 

crítico 

 Marcia Lisbôa Costa de Oliveira 

 

215. O Texto Literário e a Construção do Protagonismo Social do Leitor 

 Marcos Neves Fonseca; Dr. João Carlos de Souza Ribeiro 

 

216. A Multimodalidade Textual e o Fortalecimento da Identidade em Turmas de EJA 

 Marcos Neves Fonseca; Dr. João Carlos de Souza Ribeiro 

 

217. Reflexões Sobre o Ensino da Oralidade e suas Contribuições para a Formação da Prática 

Docente 

 Marcos Salviano Bispo Queiroz 

218. Referenciação em campo: o gênero notícia esportiva 

 Margareth Andrade Morais 

219. Semântica e léxico: o estudo do significado em novos paradigmas   

 Maria Aparecida Lino Pauliukonis 

 

220. Letramento na EJA: quando uma leitura revela (outras) leituras 



 

 

 Maria Cecília Sousa de Moraes 

 

221. O léxico campista urbano - um estudo diacrônico e sincrônico das palavras pertencentes aos 

substantivos e aos adjetivos 

 Maria Isadora Caldas Ferreira; Anna Carolina Baur 

 

222. A Autobiografia e o Desenvolvimento da Escrita: Uma Proposta de Intervenção 

 Maria Luiza Oliveira Galvão 

 

223. É preciso transver o mundo: a leitura, a literatura e a arte em sala de aula  

 Maria Mariana Lima Castro; Josiane de Sousa Soares 

 

224. Os Aspectos Sintáticos na Leitura e Produção de Textos Científicos Jurídicos: O Papel da 

Disciplina no Curso de Graduação em Direito 

 Maria Carolina Ferreira Rei 

225. A substituição de haver por ter em sentenças existenciais na escrita: o caso das resenhas na 

internet 

 Mariana Marinho 

 

226. Duas Esperanças, Muitos Adjetivos: Clarice Lispector na Sala de Aula 

 Mariana Morais de Oliveira 

 

227. O papel do ensino a distância na formação de professores de língua portuguesa  

 Mariana Vianna Abramo da Cruz;  Giovanna Marina Gifonni; Fabiana Costa  

 

228. As estratégias de indeterminação do agente: o tratamento dado na escola e a influência da fala 

espontânea 

 Marianna Maroja Confalonieri Cardoso 

 

229. Ensinando a ensinar nos institutos federais 

 Marilia Siqueira da Silva Professora 

 

230. O lugar da oralidade nas aulas de Língua Portuguesa 

 Marinazia Cordeiro Pinto 

 

231. Consciência Metassintática e Ensino de Período Composto: Um estudo de Caso 

 Mario Mangabeira 

 

232. A confluência entre o criador, a criação e os estudos da linguagem. 



 

 

 Marizete Grando 

 

233. Retextualização e ensino de língua portuguesa: doartigo ao pôster acadêmico 

 Marli Hermenegilda Pereira 

 

234. Quem (Re) Conta um Conto, Aumenta um Ponto: Revendo Machado de Assis 

 Prof. Dra. Marta Rodrigues 

 

235. Homofobia e Referenciação: Um Estudo de Caso 

 Matheus Odorisi Marques 

 

236. Reflexões sobre o bilinguismo, a diglossia e os aspectos relacionados à variação linguística no 

livro didático do Ensino Fundamental  

 Michele Cristine Silva de Sousa 

 

237. A PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS EM TEXTOS FICCIONAIS Contos de suspense e terror 

 Michele Pereira dos Santos 

 

238. O Caso da Onça que Deu Literatura: Uma Proposta de Ensino de Literatura a Partir da 

Correspondência de Veríssimo de Melo 

 Michelle Patrícia Paulista da Rocha 

 

239. Atitudes Linguísticas: Rikbaktsa e Português 

 Mileide Terres de oliveira 

 

240. Uma experiência de retextualização: (re) conhecendo as modalidades do gênero entrevista  

 Nádia do Rosário Duarte 

 

241. É possível ler imagens e ver textos? Uma proposta de análise de fotografias e legendas de 

jornais populares impressos 

 Nadja Pattresi de Souza e Silva 

 

242. Verbo “dar”: gramaticalização e ensino 

 Nahendi Almeida Mota; Gessilene Silveira Kanthack 

 

243. A visão do bolsista ID: influências do Pibid Ufac no processo de formação 

 Naiara Martins da Costa; Profa Dra Rosane Garcia Silva 

 



 

 

244. Análise do Livro Didático do 6º ano: O Desenvolvimento da Oralidade e da Gramática a 

Partir dos Gêneros Textuais 

 Natália Penitente 

 

245. As Construções Subjetivas Avaliativas  

 Nilza Barrozo Dias 

 

246. Contos de Fadas Tradicionais e Modernos: Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional 

para um Letramento Literário Crítico no Ensino de Língua Portuguesa 

 Odete Firmino Alhadas Salgado; Adriana Nogueira Accioly Nóbrega 

 

247. Construções com verbo-suporte DAR e o ensino de Língua Portuguesa  

 Pâmela Fagundes Travassos; Marcia dos Santos Machado Vieira 

 

248. O Processo de Recomposição na Teoria Multissistêmica 

 Patricia Affonso de Oliveira 

 

249. Processo de Letramento Acadêmico dos Alunos do Curso Superior de Educação Física do 

IFSULDEMINAS- Câmpus Muzambinho 

 Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho 

 

250. Da Sala de Aula às Ruas: Um Relato de Experiência com Carta Aberta no Ensino Médio 

 Patricio de Albuquerque Vieira 

 

251. O Discurso Ideológico nas Manifestações Anti-PT e Pró-PT: A Leitura como Formação da 

Consciência Individual do Aluno 

 Paula Lustosa; Andreza de Oliveira 

 

252. O Ensino de Língua como Formação Crítica do Aluno: Uma Proposta de Intervenção 

 Paula Lustosa 

 

253. Livro infantil para crianças autistas: uma proposta de ensino 

 Paula Gonçalves de Araújo Oliveira; Ana Cristina dos Santos Malfacini 

 

254. Como Assim Levar em Consideração as “Condições de Produção da Leitura?”  

 Paulo Rogério de Oliveira 

 

255. A Leitura deleite no PNAIC/PB: concepções de professores em formação continuada  

 Paulo Vinícius Ávila Nóbrega 

 

256. Expressividade e Intencionalidade Discursiva na Formação de Palavras 



 

 

 Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal 

 

257. O papel do estágio supervisionado na formação de professores de Língua Portuguesa 

 Priscila Petian Anchieta 

 

258. Variação de concordância verbal - Uma análise na produção de alunos de escolas do Rio de 

Janeiro 

 Queila de Castro Martins Memoria 

 

259. Procedimentos argumentativos em Redações nota 1000 do Enem 2014 

 Rafael Guimarães Nogueira 

 

260. A Fala-em-Interação e o Ciberespaço na Sala de Aula de Língua Portuguesa  

 Raquel Olímpio Isaías 

 

261. Letramento e Identidade numa escola do campo 

 Raquel Pontes Avila 

 

262. Morfologia : a adequação vocabular na comunicação oral e escrita 

 Regina Célia Cabral Angelim 

 

263. Residência Docente: refletindo e aprimorando o 'fazer docente' 

 Renata Amaral de Matos Rocha 

 

264. Passado, presente e futuro de experiências do PIBID de Língua Portuguesa sobre variação 

linguística na escola 

 Ricardo Joseh Lima 

265. Reflexos de identidades: uma análise semiolinguística de canções de Jorge Drexler e Arnaldo 

Antunes 

 Roberta Viegas Noronha 

 

 

266. A Produção do Material Didático do Professor: Interface entre Linguística e Literatura 

 Robson Borges Rua 

 

267. Nem Biquíni, Nem Sunga: o Estilo Manifestado na Resenha Acadêmica 

 Rodrigo Albuquerque; Cíntia Pacheco 

 



 

 

268. Meu Marido Virou uma Onça: a Consciência Metaformulaica na Co- Construção de Atos 

Impositivos Modalizados no Contexto de L2 

 Rodrigo Albuquerque 

 

269. Contextos quadro a quadro: Uma análise do papel do contexto cultural na leitura e produção 

do gênero Tirinha 

 Rodrigo Costa dos Santos 

 

270. Estratégias de ensino do texto dissertativo-argumentativo a partir do modelo ENEM: um 

relato de experiência 

 Rodrigo Peixoto de Abreu 

 

271. Literatura juvenil na contemporaneidade: texto, ilustração, gêneros e recepção  

 Rosa Maria Cuba Riche 

 

272. Gênero Textual: Crônica Narrativa como Forma de Ensino da Língua Portuguesa 

 Rosenita Fernandes Braga 

 

273. O Tratamento da Ordem Sintática com Verbos Inacusativos no Português 

 Shélida da Silva dos Santos; Thainá Santanna Felix 

274. O Texto argumentativo do estudante de periferia como desencadeador do modelo de ensino de 

Produção textual.                                                                                        

 Silvia Adélia H. Guimarães 

 

275. Trabalhando a notícia: uma proposta de sequência didática 

 Simone Aleixo Avellar 

276. Charge: O verbal e o não verbal em sala de aula 

 Simone dos Santos P. de Assumpção Vieira 

 

 

277. Chegando à casa da madrinha: reflexões sobre a presença da literatura nas aulas de língua 

portuguesa no ensino fundamental  

 Simone Lopes Benevides 

278. Argumentatividade e ensino: uma proposta para a abordagem linguístico-discursiva dos 

adjetivos nos gêneros notícia e crônica 

 Simone Lopes Benevides 

 



 

 

279. Gêneros textuais, currículo e ensino: uma proposta de trabalho com a carta do leitor e a carta 

resposta 

 Stefanio Tomaz da Silva; Andressa Cristina Oliveira 

 

280. A interface gramática, texto, criatividade e heterogeneidade no processo de aquisição da 

enunciação escrita 

 Suelen Érica Costa da Silva 

 

281. A linguagem sob a ótica da teoria gerativa: conceitos basilares 

 Suelen Érica Costa da Silva 

282. Pedagogia da variação linguística: Funcionalismo e Gramaticalização no ensino de língua 

materna  

 Suéli Aparecida Levandoski; Profª Drª Fernanda Rosário de Mello 

 

283. A Prática Pedagógica no Ensino de Língua Portuguesa no Projeto de Extensão: Diálogos 

Solidários com Emigrados: Trocas Linguísticas e Comunicativas Através da Língua 

Portuguesa 

 Taiane Pereira de Moura 

 

284. Formação Docente: O PIBID e as Oficinas de Produção Textual 

 Taila Jesus da Silva Oliveira 

 

285. Intercompreensão no Ensino de Língua Portuguesa: olhar a língua do outro para refletir sobre 

a própria língua 

 Talita Yosioka Collacio 

 

286. Escrita.com: por um ensino de língua materna conectado às novas tecnologias 

 Tamires Souza Luz; Elizete Maria de Souza 

 

287. Avaliação dos conhecimentos linguísticos no Novo ENEM 

 Tatiana Simões e Luna 

 

 

288. Uma análise dos problemas de escrita na alfabetização 

 Tatiane Castro dos Santos; Evanilza Ferreira da Silva 

 

289. Os Desafios Metodológicos nas Oficinas de Língua Portuguesa do Projeto LETRAJOVEM Destinadas 

aos Jovens e Adultos em Situação de Restrição e Privatização de Liberdade  

 Thalita Amil do Carmo 

 



 

 

290. O gênero conto e a sistêmico-funcional: aprimorando a leitura literária por meio do sistema de 

transitividade 

 Thamara Santos de Castro Goulart 

 

291. O “Internetês” e a Questão dos Gêneros no Âmbito Digital 

 Tharlles Lopes Gervasio 

292. Refletindo sobre estrutura sintática e mudança linguística: o caso das construções de tópico-

sujeito 

 Ulli Santos Bispo Fernandes 

 

293. Leitura e Intertextualidade 

 Profª Drª Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano 

 

294. Estratégias de pessoalidade e impessoalidade no gênero redação escolar 

 Vanessa Candida de Souza 

295. Práticas Linguísticas na Escola Básica: Perspectiva Funcional 

 Vania Lúcia Rodrigues Dutra; Magda Bahia Schlee 

 

296. O Desgarramento de Orações Adverbiais nos Roteiros de Cinema 

 Violeta Virginia Rodrigues; Andressa Matheus Fontes 

 

297. A Importância da Leitura no Ensino da Língua Portuguesa para os Alunos na Educação 

Básica 

 Vitor Hugo de Souza Gomes 

 

298. Gêneros Textuais e Processos de Retextualização: Uma Proposta Didática para o 

Aprimoramento das Competências Escritoras de Alunos da Educação de Jovens e Adultos 

 Viviane de Araújo Nascimento 

 

299. Subjetividade e argumentatividade em textos de informação midiática 

 Viviane Mara Vieira Cardoso 

 

300. Proposta de intervenção pedagógica para estudo e uso dos pronomes relativos e das sentenças 

relativas / adjetivas no ensino fundamental. 

 Viviane Mendes da Cunha 

301. A formação do professor de português e literatura frente à Era Digital: desafios e 

responsabilidades 

 Welton Pereira e Silva; Lucca de Resende Nogueira Tartaglia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Profissionalidade em Foco: Um estudo a Partir do Perfil dos Professores de Língua 

Portuguesa das Sé Ries Finais do Ensino Médio 

Ádila Lira Souza- UFAM 

adilalirasouza@gmail.com 

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio- UFAM/UFRJ 

ligiane@ufam.edu.br 

Gilvânia Plácido Braule- UFAM  

gilvaniabc@gmail.com 



 

 

Neste trabalho, são apresentados os resultados de uma pesquisa que objetivou diagnosticar o perfil do 

professor de Língua Portuguesa dos dois últimos anos do Ensino Médio de uma escola do município 

de Benjamin Constant, Amazonas.  Para tanto, identificamos algumas características que constituem 

esse professor como um actante, cuja profissionalidade diz respeito ao ensino e à aprendizagem, 

especificamente, de Língua  Portuguesa,   sendo   ele   um   sujeito   articulador   deste   processo. O 

estudo fundamentou-se em, dentre outros autores, Antunes (2003, 2009 e 2014), Tardif (2005,2011), 

Lessard (2005), Santos, Riche, Teixeira (2013), Travaglia (2002) e Nóvoa  

(2008). A investigação foi feita por meio da aplicação de questionários e observação não-participante  

em  turmas  do  segundo  e  terceiro  ano  do  Ensino  Médio. Cabe, ainda, ressaltar que os 

professores participantes fizeram um relato de história de vida.  

Contemplando a formação escolar e acadêmica, bem como a avaliação dessa trajetória por parte 

deles. Os dados investigados nos permitiram conhecer alguns dos elementos  

que  constituem  a  profissionalidade  do  professor  de  Língua Portuguesa  sujeito  da  

pesquisa  e  os  elementos  identificados  ajudam  a  delinear  o perfil  deste  profissional.  Os 

resultados  apontam  que  existem  elementos  internos  ao  professor,  como  motivação, confiança,  

satisfação;  e  externos,  como  formação acadêmica, salário,  ambiente  escolar que contribuem para 

a formação do perfil profissional dos professores investigados. 

  

Palavras-chave: Professor de Língua  Portuguesa;  Perfil;  Profissionalidade; Formação; Ensino. 

 

Ensino da Leitura: O papel da imagem na compreensão do gênero anúncio publicitário  

 

Adriana Aparecida da Silva Cardoso- UFMG  

adrianasilva.cardoso@yahoo.com.br 

 

O objetivo deste trabalho é compreender o papel da  imagem  na construção do anúncio  

publicitário  e  intervir  no  processo  de  compreensão  de  anúncios  publicitários  de  alunos do 

ensino fundamental para que eles atentem para o papel da linguagem mista (verbal e não  verbal)  

nesses  textos  e  desenvolvam  capacidades  de  leitores  críticos.    Busca-se responder a seguinte 

pergunta: até que ponto atividades sistematicamente orientadas na escola podem  contribuir  para  que  

o  aluno  do  ensino  fundamental  construa  sentidos  na leitura do anúncio publicitário que a utiliza a 

linguagem mista? 

 A hipótese inicial é a de que as capacidades acionadas pelos alunos nas leituras dos anúncios 

publicitários com a mediação do professor estejam  mais consolidadas do que as  capacidades que os 

alunos já  possuíam  sem  a  mediação  do  professor.  A metodologia  de  pesquisa  adotada  será a 

qualitativa.  A coleta dos dados será  feita em uma escola pública  no  município de Belo Horizonte.  

O corpus da  pesquisa  será constituído  por  questionário,  teste  de  leitura  de anúncios  publicitários  

sem  a  mediação  do  professor  e  teste  de  leitura  de  anúncios publicitários depois da leitura 

mediada de anúncios publicitários. A mediação recorrerá a roteiros  para  leitura  de  imagens  me  

anúncios  publicitários propostos  por  Santaella (2012), como: a) o ponto de vista das qualidades 

visuais, dos  índices e das convenções culturais;  b)  estratégias comunicativas da  linguagem 

publicitária: sugestão, persuasão e sedução.  Serão  feitas  análises  comparativas  das  capacidades  

acionadas  pelos  alunos antes  e  depois  da  mediação  do  professor.  As  análises  serão  feitas  

considerando  a linguagem enquanto  interação,  a  leitura  enquanto  um  processo  social  e  

cognitivo  e  a intervenção/mediação  enquanto  o  uso  de  estratégias  que  mobiliz 



 

 

am  capacidades  ainda não  acionadas  pelos  alunos.  Toma-se  com  referencial  t 

eórico  autores  como  Bakhtin ([1929]  2003), Cafiero  (2005,  2010),  Kleiman  (2004,  2013),  Lara  

(2010),  Santaella (2007, 2012), Solé (1998),   Vygotsky (1991, [1984] 2007), entre outros.  

 

Palavras-chave: ensino, leitura, anúncio publicitário, mediação. 

 

 

Advérbios Locativos em Leads do Jornal Folha de São Paulo: Usos e Funções  

 

Adriana Castro Xavier- UESC 

dicadecastro@hotmail.com 

 

Gessilene Silveira Kanthack- UESC 

gskanthack@yahoo.com.br 

Este trabalho visa apresentar uma análise descritivo-teórica dos advérbios circunstanciais de lugar em 

situações reais de uso, mostrando que, diferente do que é comumente proposto pelas gramáticas de 

orientação normativa, essa classe gramatical  desempenha um comportamento multifuncional. Para 

tanto, a partir de leads do Jornal Folha de São Paulo de circulação impressa nacional, do mês de 

agosto de 2015, buscamos demonstrar que esses advérbios são utilizados, frequentemente, em sua 

forma composta e apresentam mobilidade sintática, ocorrendo em diferentes lugares de uma 

sentença. Para este estudo, nos pautamos nos conceitos e pressupostos fundamentados na corrente 

funcionalista, a partir da concepção do caráter heterogêneo da língua, a qual se molda às práticas 

sociais, às intenções comunicativas do falante que recorre às formas já existentes, atribuindo-lhes 

novas funções e novas regras. Tomamos como base, também, as descrições sobre as inúmeras 

propriedades dos advérbios apresentadas por Neves (1997; 2011) e Castilho (2014). Numa 

perspectiva de interfaces, espera-se que o presente trabalho possa contribuir para as pesquisas de 

cunho linguístico e, em particular, para o ensino do advérbio, tendo em vista a necessidade de um 

tratamento adequado para essa classe gramatical que apresenta uma funcionalidade relacionada a 

fatores diversos, sendo seus usos, muitas vezes, determinados pelos propósitos comunicativos dos 

interlocutores.  
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Nota-se, em análises de textos orais e escritos, formais e informais, uso(s) do conector onde 

diferente(s) daquele(s) descrito(s)/prescrito(s) pela tradição gramatical, ou seja, como pronome 

relativo e/ou advérbio, cujo antecedente nominal veicula o conteúdo semântico de lugar.  

O presente trabalho adota o aporte teórico funcionalista, mais especificamente os trabalhos de Decat 

(2011), Hopper (1991) e Neves (1997) e na área de gramática aplicada ao ensino e ao texto, adotam-

se os trabalhos de Franchi (2006) e Marcuschi (2008), objetivando analisar como alunos em fase final 

de letramento no ensino médio utilizam o conetivo onde. 

Parte-se aqui da hipótese de que onde parece ser tão multifuncional quanto o conector que, 

reconhecido tradicionalmente como conectivo universal. Para testarmos tal hipótese, elaboramos 

atividades em se que solicitava dos alunos a produção de textos de três gêneros: (i) roteiro curta 

metragem, (ii) campanha publicitária e (iii) artigo de opinião com a expectativa de ainda comprovar 

que os usos de onde independem da formalidade do gênero textual utilizado.  

Em nossa análise, verificamos que dos 11 dados encontrados no corpus, 9 são de uso não padrão e 2 

de uso padrão, sendo onde empregado nos três gêneros textuais investigados: 2 casos  em campanhas 

publicitárias, 4 nos roteiros curta metragem e 5 nos artigos de opinião. 

Os resultados encontrados mostram que o uso de onde independe do grau de letramento e da 

influência do ensino da gramática tradicional na escola, não estando seu(s) uso(s) associado(s) a 

gêneros mais ou menos monitorados, demonstrando que onde é um conector multifuncional e, por 

isso, é utilizado por falantes em diferentes gêneros e contextos de interação. 
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A construção de sentidos em um texto, guiada pelos pressupostos interacionais de linguagem, é 

resultado de um processo que será desencadeado por uma negociação entre o produtor e o 

ouvinte/leitor, em meio a uma situação comunicativa. Assentado nesse fundamento, o interlocutor 

utiliza estratégias que busquem manter a focalização, a continuidade e o acréscimo de novas ideias 

em um texto, sempre intentando cumprir um propósito previamente estabelecido. A progressão 

textual referencial é um processo que garante a organização de sentidos em um texto sob uma 



 

 

perspectiva contínua, com a retomada de elementos em sua superfície, bem como com o acréscimo 

de novas informações. Esta pesquisa é orientada pelos seguintes questionamentos: como se apresenta 

a progressão referencial em textos de alunos do ensino superior? Como a retextualização, enquanto 

exercício, pode auxiliar o aluno a desenvolver sua habilidade de escrita? Para respondê-las, definimos 

como objetivo geral analisar a progressão referencial e a retextualização em textos de alunos do 

ensino superior. Utilizamos, portanto, a retextualização como um processo de operações complexas, 

cuja função é o desenvolvimento linguístico, cognitivo e social, o que amplia a competência 

comunicativa do sujeito. Como corpus, coletamos textos de alunos do ensino superior de uma 

Instituição Particular de Manaus. A fundamentação teórica está baseada nos estudos de Koch & 

Marcuschi (1998), Koch (2008, 2011); Koch & Travaglia (2011), Koch & Elias (2008, 2009), 

Cavalcante (2013), Cavalcante et al (2014), para progressão referencial; Marcuschi (2008), Marquesi 

(2011), Travaglia (2013), para a retextualização. Os resultados preliminares apontam para a 

utilização da retextualização como um processo profícuo de desenvolvimento textual, principalmente 

no que tange o ensino superior. Outrossim, a atenção minuciosa aos mecanismos de progressão 

referencial constitui-se como ímpar no desenvolvimento crítico do próprio produtor, alicerçando a  

construção dos sentidos a serem sinalizados no texto. 

 

Palavras-chave: Texto. Progressão Referencial. Retextualização. 

 

Literatura e linguagens: uma proposta para o ensino de leitura e língua portuguesa 

 

Adriana Lacerda Medeiros Cedran- IFFluminense 

adrianalacerdaletras@gmail.com 

Anna Carolina Baur- IFFluminense 

anabaur1@gmail.com 

O ensino de literatura, redação e língua portuguesa ainda é trabalhado de forma dissociada em muitas 

escolas da educação básica. “Literatura e linguagens” é um projeto que pretende contribuir para a 

redução das fronteiras que ainda separam tais disciplinas e tem sido desenvolvido na Escola Estadual 

Julião Nogueira, em Campos dos Goytacazes, como parte das atividades do Pibid.  Utiliza o texto 

literário desdobrando-o em atividades voltadas para a produção textual, contemplando os conteúdos 

de língua portuguesa propostos pelo currículo mínimo das escolas do estado do Rio de Janeiro; 

contudo sem deixar de explorar a fruição do texto como objeto estético. O projeto é desenvolvido 

utilizando como corpus os livros Max e os Felinos, de Moacyr Scliar; Capitães de areia de Jorge 

Amado e Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. Primeiramente, ocorre a apresentação da obra e 

do autor, em seguida a apreciação dos aspectos estéticos e literários (linguagem, composição, 

enredo), exploração dos conteúdos do currículo mínimo e, por último, são desenvolvidas atividades 



 

 

de desdobramentos da linguagem literária e verbal em outras linguagens como teatro, cinema, artes 

visuais. No âmbito da produção textual, a leitura do romance possibilitou a escrita de outros gêneros 

como resenhas, poemas e contos. Como orientação teórica, utilizaram-se as propostas metodológicas 

e estratégicas sugeridas pela professora e pesquisadora Suzana Vargas, em seu livro Literatura: uma 

aprendizagem de prazer, onde a autora propõe um ensino de leitura partindo do que define como 

“pedagogia da diversidade do texto literário”. Esta comunicação apresenta os resultados parciais 

dessa experiência. 
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O objetivo desta pesquisa é propor uma reflexão crítica acerca do posicionamento autoral em 

redações de alunos do terceiro ano do ensino médio e suas possíveis contribuições para práticas de 

letramento crítico no ensino de língua portuguesa. A partir da análise de redações, damos ênfase à 

investigação dos recursos linguísticos que reproduzem sentidos avaliativo-ideológicos e aos 

consequentes apagamentos no processo de reconstrução de identidades sociais dos escritores. 

Desenvolvida na área da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996; VIAN JR., 2013) e adotando 

uma visão de letramento como atividade cultural, social e linguística, que promove a inclusão social 

(KLEIMAN, 1995; SCHLEPPEGRELL e COLOMBI, 2002), a pesquisa toma por base a perspectiva 

sociossemiótica de linguagem proposta pela Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2014), em interface com a visão de discurso como prática social, adotada pela 

Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992), e com os estudos socioconstrucionistas de 

identidade, de acordo com Moita Lopes (2002) e Duszak (2002). A partir de uma metodologia 

qualitativa de pesquisa (DENZIN e LINCOLN, 2006), três redações, produzidas por alunos de 

escolas públicas do Rio de Janeiro, foram investigadas com foco nos elementos avaliativos, 

utilizando-se o ferramental para análise textual sugerido pelo Sistema de Avaliatividade (MARTIN e 

WHITE, 2005), especialmente os recursos de julgamento. As análises sugerem que, ao refletirem em 

seus textos sobre a importância (ou não) do ensino de língua portuguesa na escola para a inclusão 

social: (i) os alunos reproduzem e mantem discursos hegemônicos quanto ao valor e uso da língua, 

criando significados avaliativo-ideológicos que criam apagamentos de suas realidades sócio-

históricas e (ii) o processo de reconstrução identitária ilustrado nas redações é formado por 

avaliações que constroem o posicionamento autoral do discente e dão origem à construção de 

múltiplas identidades, voltadas à importância da escrita para o alcance do sucesso, seja em termos 

profissionais, pessoais e/ou sociais. 
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Esta comunicação é o resultado de uma pesquisa que se voltou para o estudo das relações entre 

literatura e cinema, para as formas de recepção do texto cinematográfico e sua contribuição para o 

desenvolvimento da linguagem verbal escrita. A realização dessa tarefa fez-se a partir de uma análise 

do intertexto presente no filme Shrek (2001), escolhido como corpus básico, e do estudo 

bibliográfico de autores que teorizaram sobre o intertexto, o cinema e a estética da recepção. O 

objetivo do trabalho é colaborar com as discussões sobre a formação de um novo tipo de leitor-autor: 

o que transita num mundo onde a intertextualidade se faz presente na maioria das produções 

culturais. Inicialmente, foi apresentado um estudo do intertexto amparado no conceito de dialogismo 

preconizado pelo filósofo Mikhail Bakhtin e no de intertextualidade introduzido pela crítica francesa 

Julia Kristeva. Em seguida, apresentou-se uma análise dos signos que compõem as obras em questão 

e das significações que o espectador pode atribuir às referências literárias presentes nos roteiros, 

quando não dispõe de informações acerca da origem de tais referências, destacando o papel das 

instituições de ensino na formação do leitor. Como a obra escolhida elabora paródias, paráfrases, 

citações e alusões a clássicos da literatura infantil e do cinema, a conclusão do trabalho se deu com a 

elaboração de uma metodologia de ensino de produção textual transpondo a gramática do filme para 

a de diferentes gêneros textuais de ficção. 
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Como sabemos, um dos objetivos do ensino da escola é levar o aluno ao domínio da língua padrão 

em situações concretas de interação. É necessário, do mesmo modo, que o indivíduo tenha percepção 

clara das diferenças entre as formas de expressão, de acordo com as situações em que se encontre. A 

grande dificuldade do professor é motivar o aluno para a produção de um texto. Nesse sentido, 

acreditamos que a criação de situações que levem o aluno ao sentimento de prazer pela leitura e 

produção de um poema seja um elemento facilitador inicial para o sucesso das aulas de produção 

textual. Nosso trabalho pretende fazer o relato de atividades de leitura e produção do gênero poesia 

desenvolvido em turmas de sexto ano do Ensino Fundamental, com vistas ao prazer estético e 

motivação para a criação de textos. O projeto, desenvolvido em turmas de sexto ano do Ensino 

Fundamental, baseou-se nos fundamentos da teoria semiótica de extração peirciana (PEIRCE, 1975), 

bem como nos estudos de Marcuschi (2008) sobre produção textual e nos apontamentos de Zumthor 

(2010) sobre a poesia oral  e, ainda, nos estudos de Castilho (1990) e Ramos (1997) relacionados à 



 

 

importância do trabalho com a oralidade em sala de aula. Tivemos também a contribuição das ideias 

de  Negreiros( 2014) sobre a oralidade e a poesia no espaço escolar, entre outras obras de estudiosos 

e poetas que muito  auxiliaram na condução das atividades relatadas e da elaboração de nosso texto. 
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A Escola Sesc de Ensino Médio tem como objetivo um ensino integrador e voltado para a construção 

de um indivíduo crítico que tenha a possibilidade de desenvolver as mais variadas competências, 

dentre as quais está a potencialização do olhar sensível para o mundo e o entendimento do lugar 

social que o indivíduo ocupa. No ano de 2014, então, implementou-se um plano de curso organizado 

por temas, a fim de construir um currículo integrado entre as disciplinas de Literatura e Arte. Seguiu-

se uma proposta cuja orientação deixou de ser pela sequência das escolas literárias, como estava 

sendo feito desde a fundação da escola, em 2008, e que passava a ser orientada por grandes eixos 

temáticos. Dentro desse novo cenário, o trabalho com as estéticas que, comumente, eram estudadas 

em cada série não foi descartado. Houve uma adaptação desse conteúdo para que fossem estudados a 

partir de temáticas que os aproximasse. Pensou-se, então, na possibilidade de reunir o trabalho que já 

era feito com essa nova visão. Na primeira série, por exemplo, foram estudados temas como a 

literatura de cordel e as presenças negra e indígena na formação da literatura nacional, o que 

possibilitou a valorização das variações regionais, aspecto presente em nossa escola, devido à sua 

peculiaridade de receber alunos de todo o Brasil. Já a segunda série, por exemplo, um dos temas 

estudados foi a construção do herói. A partir desse ponto de vista, foram analisados textos desde a 

Antiguidade, passando pela Idade Média, com as novelas de cavalaria, os heróis românticos, e 

chegando aos super-heróis. O resultado foi bastante interessante já que tivemos uma grande 

motivação dos alunos para a leitura e uma visão mais abrangente da literatura como uma linguagem 

artística.  

Palavras-chave: ensino – literatura – eixos temáticos 

 

 

O Ensino de Literatura e o Uso de Recursos Tecnológicos no Ensino Médio: Reflexões e Ações 

Possíveis  

 

Alberto Hércules dos Santos Coelho Barbosa - UFRRJ 



 

 

 

Este trabalho, fruto do Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Educação Tecnológica, 

do CEFET/RJ, busca descrever de que forma o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

doravante TICs, podem contribuir para o ensino de Literatura e, consequentemente, para o ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, são 

discutidos aspectos das tecnologias aplicadas à educação, o papel da Literatura e da Língua 

Portuguesa no Ensino Médio e formas de utilização da tecnologia nas aulas dessas disciplinas, 

buscando ações, associações e referências que dinamizem o trabalho com o texto literário. Conclui-se 

que os recursos tecnológicos nas aulas de Literatura são capazes de promover diversas maneiras de 

ler o texto literário em diferentes suportes, além de contribuir para a formação crítica do leitor, à 

medida que o mesmo pode ser utilizado como mote de diversas discussões. Ademais, pode contribuir 

para produção do aluno, seja escrita/oral, melhorando seu desempenho enquanto usuário competente 

da língua. Assim, estabelece-se uma aproximação maior do aluno com seu objeto de estudo e uma 

atualização do trabalho docente, consciente das demandas sociais e atuais do aprendiz, estabelecendo 

um ensino de Língua e Literatura que vai ao encontro do contexto de vida do aluno.  
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Esta pesquisa tem porobjetivo verificar, por meio das regularidades discursivas, as recorrências dos 

aspectos linguísticos em diferentes textos de alunos do 6º ano do Sistema Colégio Militar do Brasil 

(SCMB), que permitem caracterizar diferentes grupamentos considerando diferentes níveis de 

letramento e que guardam similitudes que permitem ao docente um trabalho diferenciado em sala de 

aula. Parte da discussão presente neste artigo é resultado da dissertação de mestrado: Níveis de 

letramento na escrita: a interseção discurso-gramática. Pretende-se abordar dois aspectos, a saber: i) 

as regularidades discursivas existentes no corpus analisado (ii) o conceito de letramento.  Visando à 

apresentação ao docente de estratégia positiva para o trabalho com o texto na sala de aula, de modo a 

favorecer os multiletramentos. 
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Estratégias para o Ensino de Literatura  na Escola 

Alessandro Erivelton Souza- UFRRJ                                      prof.alessandro10@outlook.com 

O presente trabalho se propõe a analisar as estratégias para o ensino de leitura comumente 

encontradas na escola, apresentando em seguida alternativas para o aperfeiçoamento do processo e 

formação de leitores na Educação Básica. Essa preocupação com a metodologia adotada pela 

instituição escolar justifica-se pelo baixo rendimento dos alunos brasileiros em avaliações nacionais e 

internacionais as quais são submetidos, como a Prova Brasil e o PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes, na sigla em inglês). A apresentação do presente trabalho se dará em duas 

etapas. Na primeira delas, será realizada de forma sucinta uma análise do paradigma da decodificação 

e como o professor de língua materna pode retardar o processo de formação de alunos-leitores 

quando restringe as atividades de leitura e compreensão de texto apenas as práticas de decodificação. 

Além da decodificação, serão abordadas ainda neste primeiro momento as atividades de interpretação 

de texto que se limitam a solicitar que os alunos copiem fragmentos do texto, não os levando a 

refletir sobre os aspectos semânticos do texto enquanto unidade de significância global. Na segunda 

etapa deste trabalho, serão apresentadas questões relacionadas ao processo de realização de 

inferências para a compreensão do texto, demonstrando ainda o quanto as estratégias de 

inferenciação podem contribuir para a formação de leitores na escola. 
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O presente trabalho se propõe a realizar uma breve análise de como se dá a relação entre os estudos 

gramaticais e o texto na escola. Em um primeiro momento, se fará a apresentação sucinta de algumas 

estratégias comumente adotadas pelo professor de língua materna para o ensino das categorias 

gramaticais aos alunos da Educação Básica. Após a apresentação das referidas estratégias para o 

ensino de gramática na escola, será realizada uma análise crítica de como esses conhecimentos 

gramaticais adquiridos nas aulas de Português têm contribuído para a formação linguística do aluno. 

Para tal, deverá ser levado em consideração não só a apreensão das normas gramaticais que regem o 

uso da língua como também em que medida esse aluno tem sido capaz de utilizar esses 

conhecimentos para potencializar sua capacidade de compreensão de texto. Em um segundo 

momento, serão expostas algumas estratégias linguísticas que podem ser adotadas pelo professor de 

língua materna para o estabelecimento de uma relação entre o ensino de gramática e o 

aperfeiçoamento da capacidade de ler e interpretar textos do aluno da Educação Básica. O trabalho 

será finalizado com a apresentação de uma proposta didática que contempla essa relação entre a 

gramática e o texto, demonstrando assim a possibilidade da realização de um trabalho no qual os 

mecanismos gramaticais da língua possam contribuir de forma significativa para o processo de 

formação de leitores. 
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É consenso entre professores de Redação que a informatividade textual é um fator de textualidade 

importante na constituição das redações do tipo dissertativo-argumentativo dos estudantes do Ensino 

Médio. Como se trata de uma dimensão voltada para a realidade extralinguística, a informatividade 

textual apresenta diferentes problemas de tratamento formal, os quais, talvez, tenham inibido a 

observação mais sistemática de como ela se materializa no texto. Para fins de análise, propomos, 

neste trabalho, um gênero do tipo textual dissertação-argumentativa que chamaremos 

provisoriamente de gênero dissertação-argumentiva escolar. Considerando esse recorte, 

descreveremos dois problemas ligados à análise da informatividade textual desse gênero escolar: a) a 

produção, ancorada no produtor do texto, que estabelece configuração linguística do conteúdo a ser 

veiculado, e b) a recepção, ancorada no receptor do texto, que julgará o grau de informatividade do 

conteúdo veiculado. Para a realização de tal empreendimento, apresentaremos o diálogo já existente 

sobre informatividade textual dentro dos Estudos da Linguística Textual e acrescentaremos os 

achados teóricos da Metagonição, buscando maior compreensão dos processos cognitivos arrolados 

no momento em que o aluno produz um texto. O corpus será constituído de textos dissertativos-

argumentativos escolares de estudantes do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola privada do 

interior do Estado do Rio de Janeiro.  A metodologia empregada foi a experimental. Decorreu dessa 

opção a constituição de dois grupos, um controle e outro experimental. Uma vez realizada a descrição 

dos problemas, acreditamos ser possível o estabelecimento de estratégias de ensino de produção de 

texto do gênero em tela. 
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Este trabalho traz os resultados parciais de nossa pesquisa de iniciação científica, que, por sua vez, é 

uma continuação de pesquisa anterior (Sznicer, 2014), em que foi investigada a atuação de 

professores de língua portuguesa em séries iniciais do Ensino Fundamental. Por meio dela, constatou-

se certa deficiência na formação inicial desses educadores em se tratando da teoria sociolinguística.  

A Sociolinguística é uma área que pode proporcionar significativas mudanças no cenário educacional 

brasileiro no que se refere ao ensino de língua materna. Entende-se, assim, que professores de séries 

iniciais devam receber uma formação inicial apropriada em se tratando da teoria sociolinguística, 

para que posteriormente possam apresentar práticas pedagógicas adequadas a um ensino realmente 

produtivo (BORTONI-RICARDO, 2004). A proposta da atual pesquisa é, por meio de uma pesquisa 

qualitativa de base etnográfica, colaborativa, busca implementar uma reflexão que gere ações 

pedagógicas comprometidas com um ensino de língua amplo e plural, investigando o envolvimento 

que professores de língua materna em formação inicial, mais especificamente no curso de Pedagogia,  

mantêm com as concepções da Sociolinguística Educacional. São objetivos da pesquisa: analisar a 

grade curricular dos cursos de Pedagogia investigados; analisar de que modo as disciplinas relativas 

ao ensino de língua materna têm organizados e conduzidos seus saberes; verificar de que forma as 

disciplinas que incluem em seu programa o ensino de Sociolinguística são organizadas. Os dados 
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parciais obtidos até o momento são relativos a questionários aplicados a turmas de formandos em 

Pedagogia e a entrevistas com professores que ministram no curso disciplinas de língua portuguesa. 

Os resultados mostram que o conhecimento dos alunos em relação à Sociolinguística é restrito a 

questões gramaticais e que os professores conhecem relativamente a teoria, mas são unânimes em se 

queixar da carga horária destinada aos estudos sociolinguísticos no curso.  

 

Palavras-chave: ensino de língua; Sociolinguística educacional; Pedagogia.  

 

 

Literatura e Língua Portuguesa no Ensino Médio – práticas e reflexões 

Alexssandro Ribeiro Moura- UFG/IFG 

alexssandro.moura@ifg.edu.br 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o ensino de literatura e língua portuguesa na educação 

básica. Nossa proposta surge de experiências de leitura, interpretação e produção textual com alunos 

de cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás, do Câmpus de Aparecida de Goiânia. Utilizando como referência a obra 

poética de Cecília Meirelles, será feita uma análise da importância do contato com a linguagem 

literária para o desenvolvimento do processo de aprendizagem de discentes que convivem com 

regime de ensino em tempo integral. O trabalho com a linguagem poética permite, entre outras 

possibilidades, o desenvolvimento da escrita criativa e da produção textual dissertativo-

argumentativa, a compreensão de conceitos como intertextualidade, interdiscursividade, modalidade 

formal e variedades linguísticas, além do rico movimento interdisciplinar que os poemas realizam 

com a sociologia e a filosofia, importantes áreas do conhecimento para a formação do currículo do 

ensino médio. As práticas e reflexões aqui apresentadas fazem parte das discussões do núcleo de 

estudos e pesquisas em linguagem, inovação e discurso científico (NUPELID). O Núcleo busca 

integrar a formação profissional à formação humana, discutindo como o estudo de língua e de 

linguagens pode ser importante nesse percurso de integração entre a educação básica e as áreas 

técnicas de formação, típicas dos institutos federais. 

Palavras-chave: Literatura, Língua Portuguesa, linguagem, interdisciplinaridade. 

 

Considerações Sobre Estratégias de Leitura Aplicada em texto Literário no Ensino Médio 

Aline C. Cruz e Lima- UERJ 

alineccruz@yahoo.com.br 
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danibastosjf@hotmail.com 

 

 

A apropriação da escrita e das práticas sociais libertadoras que dela decorrem, principalmente pela 

leitura literária, leva o aluno/leitor a perceber que a produção de sentido de uma língua só é capaz de 

ocorrer, com todas as possibilidades, dentro dos textos literários. Assim, a leitura literária é um 

processo de interação contínuo e de formação leitora nos moldes do letramento, em que o texto 

transforma o leitor e o leitor transforma o mundo a sua volta. A presente comunicação objetiva, 



 

 

portanto, levantar importante reflexão acerca do ensino de leitura de textos literários no Ensino 

Médio da Educação Básica brasileira. Valemo-nos, pois, do suporte teórico a respeito de Estratégias 

de Leitura como a conexão, a inferência, a visualização, a sumarização e a síntese, abordadas em 

Solé (1998), Kleiman (2011) e Girotto & Souza (2010), autoras que adotam o conceito de leitura sob 

a perspectiva interacionista da linguagem. Entendemos, enfim, que o letramento literário deve ocorrer 

na escola, sendo esse espaço muitas vezes o único a permitir o encontro do aluno com o livro através 

da mediação do professor. Esperamos contribuir com docentes interessados, na sua prática, em 

questões essenciais a respeito do ensino de leitura e escrita, buscando respostas quando se trata do 

desinteresse do aluno pela leitura na escola. Diante desse quadro, consideramos que a aplicação das 

estratégias de leitura possa contribuir sobremaneira para a formação de leitores aptos para o exercício 

efetivo da cidadania, ao conceber a leitura a partir de procedimentos que permitam aos alunos buscar, 

analisar, selecionar, relacionar e organizar informações em um texto, aplicando as estratégias de 

leitura, com o fim de promover habilidades que os levarão a um patamar de leitores proficientes, 

capazes de compreender qualquer leitura dentro de seu contexto, dando-lhes oportunidades de 

posicionarem-se criticamente, formando, de fato, seres pensantes.  

 

Palavras-Chave: Ensino de Língua Portuguesa, Estratégias de Leitura, Leitura do Texto Literário, 

Ensino Médio. 

 

A Produção do Texto Escrito na Escola: Uma Proposta Dialógica  

 

 Aline de Azevedo Gaignoux- UERJ 

    alinegaignoux@yahoo.com.br 

 

O ensino de Língua Portuguesa, atualmente, é pautado em dois eixos principais: leitura e escrita. 

Nessa visão, o principal objetivo das aulas de língua materna é capacitar o aluno a ler e escrever 

satisfatoriamente. Tal objetivo é consenso entre professores e pesquisadores da área. Não se discute a 

importância do trabalho com a leitura e a escrita na escola, a forma como esse trabalho deve se dar é, 

contudo, tema de diversas pesquisas e discussões acadêmicas. Se ensinar a ler é tarefa laboriosa, que 

exige estudo, planejamento e disposição, ensinar a escrever parece ser empreitada ainda maior. 

Operar com textos é uma forma de se inserir em uma cultura e dominar uma língua. O discurso 

escrito, por sua vez, é um dos modos de organizar e articular o pensamento, além de ser forma 

valiosa de agir na sociedade. Dessa forma, defende-se, neste artigo, que a escrita é um trabalho no 

qual o sujeito tem algo a dizer e o faz sempre em relação a um outro (o seu interlocutor/leitor) com 

um propósito. A partir do seu objetivo comunicativo e das condições de produção apresentadas, o 

escritor elabora um projeto de dizer e desenvolve-o, recorrendo a estratégias linguísticas, textuais, 

pragmáticas, cognitivas, discursivas e interacionais, vendo e revendo, no próprio percurso da 

atividade, sua produção. O presente artigo traz, por conseguinte, reflexões acerca da produção do 

texto escrito no espaço escolar e sugestões de propostas didáticas. Defende-se, nestas páginas, que o 

diálogo entre professor e aluno, a partir da produção escrita do estudante, e a reescritura de textos 

podem ser valiosos aliados para o trabalho com a produção do texto escrito na escola. 

 

Palavras-Chave: Ensino. Produção de texto escrito. Correção dialógica. Reescrita.  

 

 

Gênero textual: Notícia como objeto de ensino dos substantivos 

Aline dos Anjos Borges- UFPA 
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Neste trabalho será feita uma análise de um plano de aula direcionado ao 7º ano do ensino 

fundamental, usado na escola Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva, localizada no 

município de Tomé açu-PA. O objetivo principal deste artigo será fazer algumas observações de 

melhorias no que diz respeito ao desenvolvimento e metodologia usada pelos professores no ensino 

dos substantivos. Tivemos como textos de apoio Irandé Antunes 2003, que incentiva o uso dos 

substantivos como atividades para referir às pessoas e coisas do seu universo, e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para saber se os professores estão utilizando corretamente. Os métodos de 

ensino encontrados no plano de aula resultou o uso continuo de frases soltas, tornando o ensino 

inflexível, sem contexto, sem sujeitos e interlocutores para a construção de saberes, isso comprova 

que o plano de aula não apresenta suporte suficiente para o ensino de regras gramaticais. A partir 

disso foi criada uma proposta de intervenção para mostrar a função referencial que os substantivos 

desempenham dentro do gênero textual notícia. Dessa forma, foi possível constatar quais entidades 

estão se referindo e levamos para sala de aula um gênero textual usado socialmente, assim tivemos 

requisitos pertinentes para o ensino dos substantivos.  

 

Palavras-chave: Gramática, Gênero textual, Ensino-aprendizagem. 

 

 

 

Uma Reflexão Sobre a Construção da Competência Leitora na Aula de Língua Portuguesa a 

Partir da Análise dos Enaquadres Internacionais  

Aline Salucci Nunes- PROFLETRAS 

alinesalucci@yahoo.com.br 

Orientadora: Profª Drª Carolina Scali Abritta 

Coorientadora: Profª Drª. Marcia Lisbôa Costa de Oliveira 

 UERJ/ FFP 

 

O presente trabalho discute aspectos relacionados ao ensino de leitura através da análise dos 

enquadres interacionais propostos durante atividades pré-textuais desenvolvidas em uma turma do 

quarto ano do ensino fundamental, em uma escola pública da rede municipal de Itaboraí, no ano de 

2015. O objetivo da proposta foi promover um ensino reflexivo da língua, aprimorando a 

competência leitora a partir da primeira das estratégias de leitura apresentadas por Isabel Solé (1998): 

“Para Compreender... Antes da leitura”, que propõe que se estabeleçam previsões e perguntas dos 



 

 

alunos sobre o texto a ser lido. Essa proposição vai ao encontro do pensamento de Kleiman (1989) 

acerca dos três tipos de conhecimento prévio que devem ser ativados antes da leitura – o linguístico, 

o textual e o de mundo – sem os quais a compreensão torna-se impossível. As atividades aconteceram 

no momento que se consolidou na rotina escolar desse grupo: a Roda de Conversa. A proposta de 

analisar enquadres em uma aula, cujo foco é uma atividade de leitura se sustenta no paradigma de 

que o conhecimento é um construto dos sujeitos na interação. Logo, a forma como os interagentes 

negociam os enquadres pode revelar a maneira como a interpretação de textos é construída por eles. 

Nesse sentido, tem-se a análise de um pequeno trecho da transcrição da aula gravada, onde se 

pretende entender como os alunos se posicionam e negociam enquadres, a fim de compartilhar 

conhecimentos e cooperar na atualização e construção de saberes, promovendo o que se costuma 

chamar de interpretação de texto. Os resultados da experiência indicam que para formar um leitor 

competente é preciso haver interação entre o saber prévio do aluno e os recursos linguísticos e 

paralinguísticos que compõem o texto e que é papel do professor planejar atividades de leitura, de 

modo que consiga evidenciar essa estratégia necessária à compreensão. 

Palavras-chave: enquadres interacionais, estratégias de leitura, competência leitora, ensino reflexivo, 

conhecimento prévio. 

 

As estruturas existenciais de tópico-sujeito: a diátese de ter existencial 

 

Amanda Alves- IC-UFRJ 

amanda_alves5@hotmail.com 

 

A tradição gramatical descreve ter como verbo transitivo de sentido possessivo. O presente trabalho 

examina o comportamento do verbo ter em sentenças existenciais no português brasileiro (PB), nas 

quais tal verbo exibe dois argumentos, mas se afasta da semântica possessiva, à qual tal estrutura está 

vinculada tradicionalmente. O padrão sentencial focalizado no trabalho, ilustrado em (1), vem sendo 

chamado de sentença existencial de tópico-sujeito (MARINS 2013),  

 

(1) O meu quarto tinha mofo nas paredes. 

 

Mostramos que, semelhante ao que ocorre com estruturas inacusativas, em (2), em que um SN pode 

ser alçado de dentro do argumento interno, o PB passa a contar com duas estratégias para indicar 

existência: sentenças com ter monoargumental, sem qualquer elemento na posição de sujeito, como 

em (3a), e as sentenças existenciais de tópico-sujeito, em (3b), em que há um SN que sai do interior 

do constituinte locativo para a posição de sujeito. A análise de dados busca evidências empíricas da 



 

 

emergência das sentenças existenciais de tópico-sujeito, observando os contextos linguísticos que 

estariam por trás da sua realização. 

 

(2)  a. Arrebentou a trava das portas. 

b. As portas arrebentaram a trava. 

 

(3) a. Tinha mofo nas paredes do quarto. 

 b. O quarto tinha mofo nas paredes.  

 

A amostra em análise provém de sites de reclamação e de resenhas de viagem, veiculados livremente 

na internet. Esta investigação se apoia na Teoria de Princípios e Parâmetros, na sua versão não 

lexicalista (CHOMSKY 1995), assumindo que o PB tornou-se uma língua cujo estatuto EPP de T é 

phi-independente, o que, grosso modo, implica a projeção da posição de sujeito e o consequente 

movimento de um SN - argumental ou não.  

 

Palavras-chave: ter exitencial; sentenças existenciais de tópico-sujeito; Parâmetro do Sujeito Nulo; 

sintaxe de concordância. 

 

A Interface Sintático-Discursiva no Ensino de Língua Portuguesa  

 

Amanda Heiderich Marchon- UFRJ / CIAD-RIO 

 claraeamanda@hotmail.com 

 

Este trabalho analisará os mecanismos que ligam sintática, semântica e pragmaticamente as cláusulas 

umas com as outras. Nessa perspectiva, discutiremos como estas se combinam, no português 

brasileiro em uso, baseando-nos em um dos aspectos que contribuem para a organização 

argumentativa do discurso, a hipotaxe circunstancial.  

Objetivando uma análise mais abrangente, partiremos das postulações de Hopper e Trauggot (1993) 

sobre a classificação das cláusulas,  priorizando tanto a semântica quanto a sintaxe. Como o tipo de 

relação proposicional que emerge da relação de cláusulas independe do conector que as une, 

debruçar-nos-emos sobre os efeitos de sentido que as estruturas hipotáticas mantém com as porções 

de discurso em que estão inseridas, conforme postulações de Matthiessen & Thompson (1988) e de 

Halliday (2004). Nesse sentido, consideraremos não só o nível microtextual – estudo apoiado na 



 

 

Semântica Argumentativa de Ducrot (1987) –, mas também o nível macrotextual – análise baseada na 

Semiolinguística, de Charaudeau (2009) –, na tentativa de ampliar os parâmetros da Gramática 

Tradicional no tratamento das cláusulas hipotáticas, bem como de contribuir para um ensino da 

Língua Portuguesa mais proficiente, fato que justifica um estudo que promove uma interface entre 

Funcionalismo e Análise do Discurso.  

Partindo da hipótese de que as estruturas hipotáticas revelam um matiz argumentativo, constituíram 

como corpus de análise desta pesquisa artigos de opinião publicados, aos sábados, pelo jornal Folha 

de São Paulo, na coluna Tendências e Debates, entre os meses de janeiro e outubro de 2014.  

A análise preliminar apontou que quanto maior a necessidade de comprovação de um argumento, 

mais produtivas são as estratégias para explicitar as relações hipotáticas entre as partes do texto. 

 

Palavras-Chave: Hipotaxe circunstancial, discurso, argumentação, ensino.  

 

O Ensino de Língua Portuguesa Para Fins Específicos: Estratégias Docentes e Representações 

Discentes 

 

Amanda Maria Bicudo de Souza Almeida 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

amandamarya@yahoo.com.br 

 

A presente pesquisa tem como objetivo relatar a experiência docente e as representações 

discentes dos alunos e professora envolvidos em um curso de formação continuada voltado para o 

estudo de língua portuguesa para fins específicos, dentro do contexto de preparação para concursos 

públicos. A proposta fundamenta-se nos pressupostos teóricos de Cintra e Passarelli (2008) que 

argumentam sobre a importância do ensino de Português para fins específicos, cujo processo de 

ensino ocorre através de estratégias que atendam as reais necessidades do aluno com relação ao uso 

da língua materna num contexto específico.  O curso foi realizado nas dependências do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Caraguatatuba e teve a carga horária de 60 

horas.  O curso propôs uma revisão de conteúdos diversos de língua portuguesa e trabalhou aspectos 

gerais da produção escrita. Os alunos, ao final, demonstraram amadurecimento pessoal, 

desenvolveram mais autonomia para coordenarem suas estratégias de ensino e aprendizagem da 

língua materna e assimilaram a maioria dos conteúdos estudados, além de terem aprimorado suas 

habilidades de escrita.  

Palavras-chave: língua portuguesa, fins específicos, alunos, professora. 

 



 

 

“Sequestraram Minha Sogra, Bem Feito Para o Sequestrador...” - Uma Proposta de Produção 

de Material Didático de Língua Portuguesa para Refugiados a Partir do Gênero Canção  

Amanda Mesquita- UERJ 

amandab.mesquita@gmail.com 

Ana Cecília Rebelo- UERJ anacecilia.rebelo@gmail.com 

Larissa Guida- UERJ guidalarissa@hotmail.com 

 

As condições político-econômicas mundiais, além do cenário de guerras e perseguições encontrado 

em diferentes países, trazem para primeiro plano a questão de milhares de pessoas que precisam 

deixar seus países por correrem risco de vida. O Brasil tem se tornado uma importante rota de fuga 

para essas pessoas, segundo dados da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Para tais 

indivíduos, a língua portuguesa é ferramenta fundamental no processo de reinserção social. A 

Cáritas-RJ oferece, entre outros serviços emergenciais, um curso gratuito de português para 

refugiados e solicitantes de refúgio, em parceria com a UERJ. O Instituto de Letras – do qual as 

autoras deste trabalho fazem parte como alunas do Mestrado em Linguística – participa de tal 

parceria com a elaboração de material didático a ser utilizado nas aulas do curso de português 

mencionado, levando em consideração as especificidades do público-alvo. Para fundamentar tal 

processo de elaboração, recorremos ao conceito de espaço de enunciação (Guimarães, 2002 e Zoppi-

Fontana, 2010). Além disso, as preparações das atividades partem das propostas sócio-interacionistas 

de Bakhtin (língua) e Vygotsky (ensino/aprendizagem) uma vez que, para tais indivíduos, deve-se 

levar em consideração situações reais de interação. O foco do presente trabalho é apresentar 

atividades, usando o gênero canção, voltadas para a discussão da cultura brasileira e formação de 

estereótipos familiares, confrontando e refletindo pontos de contato e diferenças entre as diversas 

culturas envolvidas (Paraquett, 2010; Moita Lopes 1998, 2002). 

Palavras-chave: elaboração de material didático; português para refugiados; multiculturalismo. 

 

Conector DAÍ QUE Em Abordagem Funcionalista Centrada no Uso  

Ana Beatriz Arena- FFP/UERJ & SME/RJ 

bia.arena@gmail.com 

Neste trabalho, o objetivo foi investigar a rota de evolução de daí que como conector lógico-

argumentativo, como se vê em: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele” (Paulo Freire, 

19811). Daí que trata-se de elemento linguístico de uso recente na língua portuguesa, seja na variante 

brasileira, seja na variante europeia: o registro mais antigo, em nossos dados, data de 1954. 

Empregado em contextos que expressam resultado, daí que pode articular relações tanto de 

causalidade factual, como argumentativas, expressando consequência ou conclusão, respectivamente. 

Apresenta-se, assim, como um conector pragmaticamente ambíguo, fortemente relacionado com as 

situações discursivas nas quais é empregado pelos usuários da língua. Em face desse quadro, 

                                                           
 



 

 

justifica-se daí que não constar dos compêndios que se orientam pela tradição gramatical, pois foge 

ao escopo da proposta normativa. Mesmo sendo arrolado em obras com clara preocupação semântica, 

a taxonomia gramatical dicotômica está latente: daí que ou se alinha à coordenação, ou se alinha à 

subordinação. Portanto, trazer para o debate acadêmico a origem, a fixação de daí que como conector 

e seus usos contribui não só para os estudos de linguagem, como também para o ensino de língua 

materna, especificamente no que se refere às questões pertinentes à combinação de cláusulas e à 

gramaticalização de conectores.  

Palavras-chave: conectores, gramaticalização, combinação de cláusulas.  

 

Literaturas Africanas: subsídios para a legitimação de identidades historicamente silenciadas  

 

Ana Cristina Viegas – CPII 

Daniéla Ramos Vieira - CPII 

 

A presente pesquisa deriva do anseio em incluir na dinâmica da aprendizagem literária produções 

africanas. Desenvolvemos nossa proposta com alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede Estadual de 

São Gonçalo-RJ. Nosso estudo foi embasado por círculos de leitura, apresentados por Rildo Cosson 

em sua obra Círculo de leitura e letramento literário. A fim de suscitar a valorização das 

contribuições culturais das populações negras buscamos os teóricos Kabengele Munanga (2008 e 

2012) e Franz Fanon (2008) em suas respectivas obras: Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: 

identidade nacional versus identidade negra; Negritude, usos e sentidos; Pele negra, máscaras 

brancas. Como produto final, desenvolvemos um Caderno Didático. Os resultados dessa pesquisa 

indicam que é possível romper paradigmas preconceituosos e valorizar a cultura de uma etnia com 

expressivo número de descendentes nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, assim como 

gradativamente desconstruir estereótipos pela ressignificação da aprendizagem literária.   

 

Palavras-chave: aprendizagem literária, africanas, círculos de leitura 

 

 

 

A Formação do Leitor Literário no Ensino Fundamental 

 

Ana Carolina da Conceição Figueiredo– UERJ/FFP 
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Este trabalho é um recorte teórico de uma pesquisa desenvolvida e apresentada à coordenação do 

curso de Letras, como cumprimento parcial das exigências para a conclusão do curso de Licenciatura 

plena em Português e Literaturas de Língua Portuguesa da UERJ/FFP. O objetivo do trabalho em 

questão é discutir a importância do incentivo à leitura de textos literários no ensino fundamental. Para 



 

 

tal, consideramos o PCN (1998), que menciona o fracasso na leitura como um dos principais 

problemas encontrados pela escola nos anos iniciais. Na pesquisa, ressaltaremos a pertinência da 

leitura das obras literárias na escola, já que tais obras apresentam caráter estético e humanizador. 

Consideramos que no ensino fundamental a criança está passando por um processo de formação da 

personalidade, por isso tal período é ideal para propiciar momentos que possibilitem o gosto pela 

leitura de textos literários. Com base nas discussões de Jouve (2012) e Zilberman (2010) sobre 

literatura e ensino, apresentaremos propostas que contribuam de forma significativa para despertar o 

interesse dos alunos pela leitura e com isso minimizar o fracasso da escola nesse sentido. Assim, 

compreendemos que esta pesquisa é relevante, uma vez que, por meio dela, repensamos acerca da 

necessidade de incentivar a leitura de textos literários na escola, como também refletimos sobre as 

funções lúdica e estética da literatura. 

 

Palavras-chave: leitura, literatura, experiência estética, ensino  

 

 

Memórias Poéticas do Vale Iguaçu: A Disseminação de Literatura e o Ensino de Oficinas 

Poéticas e Cartoneras  
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O projeto Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, que integra o PIBID de Letras/Português da 

UNESPAR (Campus de União da Vitória), intenta mapear investigar e disseminar a produção 

literária de escritores da cidade de União da Vitória – PR. Seu objetivo principal é contribuir para a 

formação de professores, estreitando laços entre a comunidade acadêmica e escolas públicas. Ao 

valorizar o ensino da literatura em sala de aula por meio do trabalho com escritores locais, bem como 

a divulgação de suas obras, os bolsistas acabam por mergulhar no universo poético união-vitoriense, 

tornando-se mediadores culturais. Tal aspecto é potencializado pela introdução da poesia local nas 

escolas parceiras por meio de oficinas poéticas que promovem a iniciação à docência. O presente 

relato almeja apresentar uma das formas de mediação utilizada no projeto, as cartoneras, inspiradas 

na editora de livros artesanais Eloisa Cartonera, situada na Argentina, que produz seus exemplares, 

confecionados com capas de papelão pintadas à mão. O projeto Memórias Poéticas criou, então, a 

coleção Therezinha Cartonera, nome inspirado na poeta Therezinha Thiel Moreira, de União da 

Vitória. Os livros são produzidos também em papelão, com as capas pintadas e confeccionadas pelos 

próprios bolsistas e distribuídas em intervenções poéticas feitas pela cidade. Therezinha Cartonera 

intenta devolver potência à literatura de ilustres desconhecidos escritores regionais. As cartoneras são 

uma forma de se trabalhar leitura, escrita e oralidade de forma dinâmica, os alunos sentem-se 

motivados para ler, produzirem e socializarem suas poesias, é tão bom ser autor, brincar com a nossa 

língua, nosso vocabulário. Para realizar o trabalho em sala de aula, partimos da leitura de obras de 

poetas locais e de teóricos da literatura como Daniel Pennac, Fernando Paixão, Octavio Paz, Michêle 

Petit, Tzvetan Todorov, Lena Lois, Luzia de Maria, entre outros.  
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O artigo apresenta uma reflexão sobre o ensino da escrita na escola pública, ao longo de algumas 

décadas, analisando diferentes posicionamentos teóricos de alguns autores que, com contribuições 

relevantes no campo das Ciências Cognitivas e Linguística Aplicada ao ensino de línguas, 

promoveram avanços pedagógicos consideráveis nos estudos da escrita promovida nas escolas. A 

perspectiva de compreensão do texto a partir do estudo de gêneros nos PCN (1998) também é 

analisada, assim como o tratamento dado à escrita em alguns manuais didáticos adotados pelas 

escolas, o foco cognitivo para o desenvolvimento das habilidades do aluno frente ao texto, a 

promoção do letramento na escola, no que tange à produção escrita dos alunos.  Então, o presente 

artigo busca refletir, através dos estudos realizados também no campo da Didática e Estudos de 

Letramento, uma proposta de trabalho com a escrita, através de sua didatização, numa abordagem 

mais sistematizada, isto é, a escrita subentendida como um processo e não apenas como um produto. 

Ao final do artigo, apresenta-se uma proposta de sequência didática que visa a colaborar com o 

trabalho do ensino da escrita em sala de aula, de forma mais proficiente, a partir do estudo de um dos 

aspectos essenciais do ato de escrever, neste caso, o plano semântico, associado às reflexões 

linguístico-discursivas promovidas pelas atividades contidas na sequência didática, com a finalidade 

de contribuir para o desenvolvimento de habilidades que visem a um letramento do aluno. Enfim, a 

proposta que segue focaliza a escrita produzida através de atividades de reescrita, por vezes através 

da retextualização, numa sequência didática que contemple o uso do discurso, intencionando à 

adequação ao grau de formalidade de um texto, exigido por determinado gênero. 

Palavras-chave: gêneros textuais, escrita, ensino, cognição, sequência didática. 
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Os estudos acadêmicos sobre gêneros textuais no âmbito do ensino aprendizagem de Língua 

Portuguesa são cada vez mais comuns, entretanto, a grande maioria concentra-se na esfera da 

Educação Básica. Os cursos de Letras enquanto campo de formação de futuros professores, em geral, 

ainda adotam muito timidamente nas suas práticas docente metodologias didáticas que visem ao 

trabalho com os gêneros textuais na sala de aula. Nesse sentido, pensamos a implantação deste 

trabalho que objetivou analisar as relações intertextuais e polifônicas em gêneros textuais, a partir das 

atividades desenvolvidas na disciplina de Prática de Análise Linguística e Literária no Curso de 

Letras de uma universidade pública no estado do Maranhão com alunos do quarto período. Nossas 

premissas foram sustentadas pelas contribuições teóricas de Marcuschi (2008), Bakhtin ([1979] 



 

 

2003), Bronckart (1999, 2006), Schneuwly e Dolz (2004), Machado (2009) entre outros, com foco 

nas questões que abordam o trabalho com os gêneros textuais sob o contexto do interacionismo 

sociodiscursivo (ISD). Essa perspectiva sugere uma nova configuração nas aulas de língua 

portuguesa e uma mudança de postura da escola como um todo em relação ao trabalho com a 

linguagem. Assim, após as exposições e problematizações acerca das características relativamente 

estáveis dos gêneros que iríamos analisar (publicitários, poemas, capas de revistas e letras de 

música), a turma de vinte alunos foi sistematizada em quatro equipes; as quais analisaram o papel da 

intertextualidade e da polifonia na construção discursiva dos seus respectivos gêneros e, 

posteriormente, apresentaram os resultados em forma escrita, por meio de um ensaio, e também em 

formato oral num evento acadêmico realizado pela universidade. Vale destacar a importância da 

reescrita no processo de análise dos gêneros por parte dos discentes, assim como no processo de 

correção feedback por parte da professora. Por fim, almejando perceber como nossa proposta foi 

efetivamente apreendida pelos futuros professores, elaboramos questões abertas, que no formato de 

questionário, foram disponibilizadas aos discentes. Após a análise e sistematização das respostas, 

observamos que o trabalho real desenvolvido com os gêneros textuais na formação inicial de 

professores contribuiu significamente na apreensão dos conceitos bakhtinianos relacionados aos 

gêneros, como também possibilitou aos discentes a visibilidade do estudo didatizado  destes. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Formação inicial de professores; Ensino de Língua portuguesa.   
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 Mediante o contato com textos de alunos do Ensino Fundamental II, observamos que o uso 

variável das preposições que regem os verbos de movimento é bastante recorrente. Contudo, sabemos 

que a escola não dá um tratamento adequado à variação linguística, pois costuma privilegiar a 

variante padrão, e o que foge a essa regra é considerado “erro”. É de suma importância que o aluno 

tenha o conhecimento da diversidade linguística existente em nosso país, logo, faz-se necessário um 

ensino produtivo no ambiente escolar, que inclua modos de falar e escrever que não são abordados 

pela disciplina gramatical. Para tanto, propomos uma atividade de intervenção que visa proporcionar 

ao aluno a identificação e a conscientização da variação linguística, trabalhando especificamente com 

o fenômeno em questão, o uso variável das preposições que regem os verbos de movimento. Trata-se 

de um Caderno de oficinas de produções textuais, que será fundamentado na teoria Sociolinguística 

Variacionista, uma perspectiva teórica que nos possibilita compreender a heterogeneidade da língua e 



 

 

sua relação com a sociedade, e em estudiosos como Bortoni-Ricardo, que versa sobre a relação da 

Sociolinguística e a prática educacional Essa proposta didática tem o intuito de contribuir com um 

ensino mais adequado da variação na sala de aula, e através da diversidade de gêneros textuais, 

aguçar a capacidade linguística dos alunos. 

Palavras-chave: Variação. Sociolinguística. Regência verbal. Preposição. Proposta didática. 
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O objetivo principal é discutir a relação que há entre a concepção de linguagem que o professor 

abraça em sala de aula, seja inconsciente, seja conscientemente, e a sua postura diante de atividades 

ligadas ao ensino de gramática, leitura e de produção de texto, que compõem a base curricular dos 

Ensinos Fundamental e Médio. Nesse sentido, parte-se do princípio de que a linguagem é uma 

atividade constitutiva, ou seja, uma forma de ação por meio da qual professores e alunos concretizam 

suas vivências históricas e socioculturais, sob condições de produção específicas. Apesar desse 

aparato teórico, o professor de língua portuguesa ainda vê a língua como um sistema estanque, 

homogêneo e sem funcionalidade, visto que ainda se estuda a língua em uma abordagem prescritiva, 

considerando-se apenas o que é aceitável, sob a ótica da norma padrão, e rejeitando uma abordagem 

produtiva, na qual os alunos e os professores se veem como sujeitos dos processos de reflexão e de 

conhecimento linguísticos. Para alguns estudiosos, essa rejeição à abordagem produtiva se deve à 

dificuldade de operacionalizar a análise linguístico-textual em sala de aula, sob diferentes conteúdos. 

Para tornar mais clara essa perspectiva, mostrar-se-ão estratégias que relacionem a teoria à prática.  

Palavras-Chave: concepção de linguagem, aula de português, abordagem produtiva. 
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O livro ilustrado apresenta, como característica essencial, a composição de uma narrativa por meio de 

dois sistemas semiológicos diferentes: o verbal e o visual. No livro ilustrado, os sentidos são 

calculados de forma complementar: através da incitação de imagens mentais pela parcela verbal do 

texto, e também pela codificação de ideias, que a parte visual oferece através de imagens plásticas.  

Como todo bem cultural, o livro ilustrado está inserido na dinâmica de práticas simbólicas, que se 

revelam na conformidade que o verbal e o visual adquirem nessas obras.  Nesta pesquisa, busca-se, 

não só investigar o modo como os imaginários sociodiscursivos são projetados no texto verbovisual, 



 

 

mas também construir subsídios que possam auxiliar o trabalho com a leitura realizado na escola. 

Como consequência, espera-se contribuir, também, para o desenvolvimento da competência leitora e 

da criticidade do aluno. Para esta pesquisa, serão tomados como pressupostos as noções da 

Semiolinguística que tratam de competência leitora, imaginários sociodiscursivos e contrato de 

comunicação, postulados por Charaudeau (2008, 2006); como também os conceitos de  referenciação 

e de objetos de discurso, propostos por Mondada e Dubois (2003), além dos estudos acerca de livros 

ilustrados realizados por Hunt (2010), Nicolajeva e Scott (2011) e Linden (2011). O corpus compõe-

se de livros ilustrados publicados no Brasil nos últimos cinco anos.  

 

Palavras-chave: Texto verbovisual; Semiolinguística; imaginário sociodiscursivo; referenciação; livro 

ilustrado. 
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Este trabalho centraliza suas atenções para as práticas de ensino de Língua Portuguesa, destacando-se 

as possibilidades de uma escolarização mais assertiva em turmas de séries iniciais do Ensino 

Fundamental da Literatura Afro-brasileira. O objetivo principal refere-se à investigação das 

potencialidades de a literatura afro-brasileira auxiliar no combate ao racismo e na formação 

identitária de crianças negras de comunidades que se localizam à margem geográfica e 

socioeconômica do centro urbano de Belo Horizonte e, concomitantemente, verificar as 

possibilidades de o trabalho com essa literatura contribuir ainda quanto à consolidação de sujeitos 

produtores de textos orais e escritos mais críticos e autonomamente mais capazes de se expressarem.  

A partir de uma abordagem qualitativa, esta pesquisa-ação lança mão das noções de espaço em 

Milton Santos, entendendo-o como categoria em constante processo de construção, bem como 

mantém uma relação dialógica com os estudos de Henri Lefebvre para o qual o conceito de margem 

não se limita à periferia, nem apresenta uma visão estática, mas plena de mobilidade em relação ao 

centro. Pautando-se ainda nas pesquisas de Stuart Hall e Zilá Bernd acerca da questão identitária, 

pretende perpassar pela literatura afro-brasileira, auxiliando o aluno na apreensão da capacidade de se 

reconhecer nas diversas e amplas margens, ressignificando a própria identidade negra, não pelo 

ressentimento ou purismo, mas por um movimento antropofágico, apropriando-se de outros espaços e 

(re) significando, desse modo, o espaço de sua margem física e social. Nesse sentido, essa pesquisa se 

torna relevante porque, além de atender ao cumprimento da determinação da lei 10.639/2003 que 

trata da obrigatoriedade do ensino da temática étnico-racial, também apresenta esta temática que é 

uma dimensão, ainda pouco privilegiada na Educação Básica, suscitando e propondo responder 

questões presentes no contexto de ensino/aprendizagem de língua materna e da literatura afro-

brasileira.  
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Neste texto, faço uma reflexão acerca do ensino de língua portuguesa, focalizando a estrutura e o 

funcionamento de três aspectos linguísticos no âmbito da sintaxe: a concordância, a regência e a 

colocação pronominal. Minha finalidade é mostrar que esses mecanismos compartilham não só 

características de gramáticas em competição, mas também paradoxos de ordem sociopolítica, o que 

justifica, assim, as propostas de Kato (1986, 2005), Franchi (1996), Perini (1997), Matos & Silva 

(2006). Para tanto, mapeei estruturas que participam desse processo em jornal veiculado na cidade de 

Jequié e região, evidenciando o caráter variável da língua e possibilidades de tratar fenômenos dessa 

natureza na área do ensino, a fim de assegurar sua contribuição no desenvolvimento de habilidades 

mais amplas como a leitura e a compreensão de textos. Mais especificamente, focalizo causas 

prováveis da não-realização da concordância, da regência e da ordem dos clíticos, fatos que, a meu 

ver, estão diretamente vinculados às gramáticas utilizadas na escrita dos textos midiáticos, que ora 

refletem a gramática aprendida por meio do processo de aquisição do português brasileiro, ora 

espelham as regras da gramática normativa aprendida por meio do processo de escolarização. 
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A seguinte comunicação tem por intuito apresentar um relato de experiência pedagógica com o 

ensino de Língua Portuguesa aliado ao ensino de Literatura em turmas de sétimo ano do EF no 

Colégio de Aplicação da UFRJ. Apostamos no trabalho aliado entre literatura e gramática como um 

meio apropriado para despertar o interesse dos alunos para elementos intrínsecos e extrínsecos do 

texto, de modo que se aplique um estudo não estruturalista da língua, mas aplicado ao uso e visando à 

formação crítica do leitor (Cf. Chiappini, 2005). Nesse sentido, a experiência com a narrativa policial 

e de suspense serviu de mote para um trabalho lúdico, nos termos de Johann Huizinga (1938), com a 

morfossintaxe, em que os alunos foram colocados na posição de detetives do texto com o objetivo de 

desvendar as funções sintáticas dos termos das orações. Fugindo da abordagem aplicada pela tradição 

gramatical, preocupada com a memorização de conceitos da Nomenclatura Gramatical Brasileira, o 

desafio consiste em mediar o ensino de língua adequando-se à faixa etária do seriado dentro de uma 

abordagem reflexiva, como propõe a abordagem didático-metodológica discutida por Maria E. 

Duarte (2007). Assim, apresentaremos os positivos resultados do “jogo de detetive”, que consiste em 

um jogo metafórico na apropriação de conceitos da literatura policial para o ensino de sintaxe: um 

“crime” compreende o caráter predicador da ação verbal e pode atuar sobre agentes internos (vítimas) 

e externos (criminosos). Sendo o CAp UFRJ um campo de estágio voltado para a formação de 

professores e marcado pelo caráter de experimentação, a atividade foi desenvolvida por licenciandos 

alocados nas turmas do seriado sob a supervisão do professor regente. Assim, ao final da 

apresentação, traremos para o debate o papel da formação de professores inicial para se refletir sobre 

novas metodologias no ensino de língua materna. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua, Ensino de literatura, Formação de professores, Morfossintaxe, 
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O texto literário possui particularidades que o diferencia dos demais textos, já que em sua construção 

são utilizados jogos de palavras, figuras de linguagem, duplos sentidos, entre outros recursos, que 

fazem com que ele seja único no processo de construção da significação. Diversos autores já 

apontaram a relevância do texto literário para o pleno desenvolvimento cognitivo e social de um 

indivíduo, tais como Orlandi, Cosson, Chartier, Bakhtin, entre outros. Orlandi (1999) define que 

apenas o contato com esses textos completos permite a transformação de um nível de leitura inferior, 

chamado de leitura parafrástica, para um nível superior e completo, denominado leitura polissêmica. 

De acordo com essa autora, portanto, o texto literário é de suma importância para efetivar uma plena 

relação do leitor com os significados textuais mais complexos. Apesar disso, vemos que muitas vezes 

o texto literário e, por sua vez, a ciência literatura são deixados em segundo plano na escola. Por 

conta da carga horária insuficiente e de outros problemas, a escolha da maioria dos professores 

geralmente fica na parte gramatical, deixando o literário a mercê de pequenas interações, quando elas 

acontecem. O grande problema é que, de acordo com Cosson (2006), diferente dos demais tipos, o 

letramento literário é exclusivamente dependente da escola para se desenvolver, sendo assim, é 

fundamental que pensemos o papel da escola e dos professores no processo de letramento literário 

dos discentes.  Diante disso, o presente trabalho pretende compreender de que maneira o letramento 

literário está sendo encarado na educação brasileira, já que se pretende diferenciado na inserção da 

literatura na escola. 
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Este trabalho refere-se a um trabalho feito no Instituto |Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos 

Índios, revelando a recepção e as percepções dos graduandos em engenharia civil do referido 

campus, no que diz respeito à necessidade de aulas de Comunicação e Expressão no curso. O norte 

do estudo considera a RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, que dispõe que a 

formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional de conhecimentos múltiplos e que este 

profissional deve comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Consideramos 

também o perfil que o mercado de trabalho deseja para o profissional da engenharia, um engenheiro 



 

 

gestor, isso significa que a habilidade\competência da fala e da escrita serão fundamentais para um 

desempenho eficaz do engenheiro em sua atuação profissional. O curso de engenharia civil do Ifal – 

Campus Palmeira dos Índios, foi fundado em maio de 2013, conta com 186 alunos distribuídos em 7 

períodos. As aulas de Comunicação e Expressão são ministradas no primeiro período e, de acordo 

com a ementa da disciplina, são priorizados o estudo de gêneros textuais corporativos, com 

desenvolvimento de atividades práticas de oralidade e escrita. A coleta de dados foi feita através de 

questionários e com graduandos que assistiram, entre 2013 e 2015, às aulas da disciplina em questão. 

Os resultados demonstraram que a maioria dos discentes são favoráveis à inserção das aulas de 

Comunicação e Expressão, em cursos de engenharia, pois perceberam que, além da necessidade de 

aprimorar as habilidades linguísticas na forma oral e escrita, perceberam também as exigências do 

mercado corporativo e que o engenheiro que é hábil na fala e na escrita, tem mais chances de 

sucesso.  
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     Ratificando as pesquisas que tomam o texto como unidade de ensino, o objetivo deste trabalho foi 

promover o reconhecimento das especificidades dos gêneros da ordem do relatar, com alunos do 7º 

ano do ensino fundamental, visando associar as categorias de gênero, texto e gramática, de maneira a 

efetivar modos de execução de análise linguística (AL) que contribuam para a ressignificação da 

prática escolar, no que concerne ao ensino de leitura e escrita de gêneros textuais. Como percurso 

didático para alcançar tal objetivo partiu-se da acepção de Sequência didática, apresentada por Dolz, 

Schneuwly e Noverraz. A professora-pesquisadora que aplicou este estudo é mestranda do Profletras 

e docente da rede pública. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de caráter qualitativo, traçada pela 

pesquisa-ação, que discute o ensino da gramática (logo, as práticas de análise linguística), 

focalizando-o na produção escrita dos alunos e nas atividades de leitura textual. O texto produzido 

pelo aluno constitui-se o elemento norteador das ações desencadeadas no processo investigativo, 

visto ser a unidade de ensino elementar para o trabalho com a escrita. As bases teóricas que 

fundamentam o estudo assentam-se no PCN, na concepção de gênero (VOLOCHINOV e 

BAKHTIN), na concepção de aprendizagem (VYGOTSKY), na prática da análise linguística 

(GERALDI), na sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY), nos estudos de leitura 

e compreensão (KOCH E ELIAS), no Intercacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART), dentre 

outras produções que versam sobre o tema. As ações desenvolvidas visam possibilitar a efetivar uma 

prática voltada à realidade, com vias possíveis de ser aplicada nas aulas de língua portuguesa, que 

reconhece que AL possibilita articular os conhecimentos gramaticais ao estudo do texto e à 

aplicabilidade do gênero, promovendo uma melhora nas práticas de leitura e escrita dos textos dos 

alunos que, dessa forma, podem desenvolver seu papel de cidadão mais plenamente em uma 

sociedade letrada. 

Palavras-chave: Gramática, gêneros do discurso, sequência didática, análise linguística, ensino. 

 



 

 

Multimodalidade: por um ensino mais produtivo da Língua Portuguesa na Escola Básica 

 

Ane Caroline Souza dos Santos – UERJ 

anecarolinesantos@ig.com.br 

Isabela Azevedo de Souza – UERJ 

isa-souza@oi.com.br 

É fato que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) orientam que as aulas de Língua Materna 

devem ser planejadas a partir de um olhar mais detalhado sobre determinados gêneros discursivos. 

Esse olhar mais qualificado é o responsável por possibilitar ao aluno as condições necessárias para 

desenvolver competências de leitura e de escrita diversificadas, além daquelas que ele já possui. A 

fim de que isso se concretize, cada vez mais, docentes utilizam as chamadas tirinhas em sala de aula, 

mostrando que essas vão muito além do mero entretenimento. Este trabalho parte dessa perspectiva e 

apresenta uma análise sobre tal gênero textual como objeto de ação pedagógica no ensino de Língua 

Portuguesa. É inegável que um texto multimodal, como as tirinhas, traz consigo certas ideologias, 

que refletem alguns posicionamentos políticos, nem sempre de forma explícita. Mais que isso: a 

identidade discursiva construída tende a ser reproduzida por sujeitos que não conhecem ou não 

reconhecem os sentidos ideológicos que emergem do cruzamento da imagem e do texto, formando 

uma rede de sentidos conectados. Assim, o presente artigo busca fazer uma reflexão sobre tirinhas da 

personagem Mafalda, de Quino, como ferramenta para o desenvolvimento de uma consciência crítica 

no processo de aprendizagem de uma língua. Para isso, foram analisados os diversos significados 

presentes em exemplares desse gênero a partir da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 

1994) e da Gramática do Design Visual (GDV), de Gunther Kress e Theo van Leeuwen (1996, 2006). 

  

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Multimodalidade; Linguística Sistêmico-Funcional. 

 

Referenciação e ensino: teoria e prática 

Antônio Anderson Marques de Sousa –UFRJ 

antonio.sousa19@yahoo.com 

Neste trabalho, pretendo conciliar a pesquisa acadêmica sobre referenciação com o ensino de língua 

portuguesa. Com base em estudiosos do texto, como SANTOS (2015), SANTOS & CAVALCANTE 

(2012) e CAVALCANTE et al (2010), discutirei a noção de referenciação e as suas estratégias 

anafóricas de representação: anáfora direta, anáfora indireta e anáfora encapsuladora. Com base nos 

estudos acadêmicos, também será exposta a diferença entre referenciação e coesão referencial. Em 

seguida, explicarei como as aulas de língua portuguesa podem se beneficiar dos avanços da pesquisa 

em linguística textual sobre esse tópico. Para tanto, apresentei duas propostas de atividades que 

podem ser realizadas em sala de aula. As atividades evidenciam como a referenciação constitui um 



 

 

processo indispensável para a construção de sentido textual, pois, além de funcionar como um 

mecanismo de ligação entre as partes do texto, é também uma forma de evidenciar as 

intencionalidades do texto. As atividades, portanto, são excelentes estratégias de trabalhar 

criticamente as práticas de leitura e também de escrita, pois em certo ponto, os alunos são convidados 

a assumirem o papel de escritor do gênero textual “fábula”, gênero selecionado como base das 

atividades.  

Palavras-chave: Referenciação; Ensino; Anáfora.  

 

O papel da escola na reflexão sobre a linguagem dos jornais populares 

Antônio José da Silva- UFAM  

hustoun@gmail.com 

 

 A linguagem propagada nos jornais do segmento popular da imprensa escrita ainda causa 

certo estranhamento em vários setores sociais, inclusive na escola tradicional, onde esses produtos 

não têm, em circunstâncias normais, espaço para abordagem e reflexão. A utilização de expressões 

populares e termos considerados chulos para o discurso jornalístico são implicadores dessa 

compreensão. Entretanto, a partir de referências da Sociolinguística, com as contribuições de 

BAGNO (2003, 2004 e 2011), bem como SOARES (1991) e GERALDI (1996), dentre outros 

autores, desenvolvemos, no âmbito da comunicação desenvolvida pelos jornais populares, o 

entendimento de que há um "lugar" de fala nesses periódicos, bem como um discurso que é diálogo 

entre os jornais e seu público, um discurso de representação, de evidenciação das realidades 

subalternas de comunidades periféricas, mas também um discurso representativo da linguagem de 

populações por vezes  desconsideradas nos estudos científicos, especialmente por conta das 

coloquialidades e informalidades. A partir de três periódicos da cidade de Manaus ("Dez Minutos", 

"Manaus Hoje" e "Agora"), foi possível perceber a força da linguagem de tais impressos, bem como 

as diversas situações que representam. Nesse cenário, o propósito maior desse trabalho é refletir 

em que instâncias a escola pode (e deve) ser capaz de refletir sobre essa manifestação linguística 

específica, entendendo suas motivações e nuances, apontando-se, aqui, um passo significativo 

para a concretização da escola inclusiva, contempladora das diversas faces da linguagem. Sendo 

assim, o trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, serve à compreensão da linguagem como 

produto social vivo, com riquezas diversas, prontas à observação e análise, mas especialmente presta-

se ao papel de entender a linguagem como representatividade e reflexão. 

Palavras-Chave: Linguagem - Imprensa Popular - Escola - Sociolinguística. 

 

A leitura de capas de revistas como um recurso pedagógico 

 

Antonio Marcos Vieira de Oliveira / UERJ 
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 Este estudo tem como objetivo averiguar como ocorre o processo de construção de sentidos 

em capas de revistas e mostrar como as estratégias linguísticas e cognitivas presentes no 

processamento da leitura podem auxiliar o professor em sua prática pedagógica.  A leitura, como 

prática sociocultural, propicia ao indivíduo formas de inserção e de participação social em todos os 

meios pelo qual circula. Nesse prisma, cabe ao professor, em sua tarefa de aprimoramento da 

competência textual-comunicativa de seus alunos, fazer com que eles leiam e compreendam 

adequadamente diferentes gêneros textuais, em especial, as capas de revistas. Assumiremos, neste 

estudo, o conceito de leitura oriundo das ciências cognitivas (psicolinguística). Nessa visão, a 

natureza cognitiva da leitura revela-se no fato de a construção de sentidos do texto ser realizada na 

mente do leitor, onde há uma interação entre vários tipos de conhecimento, a saber, conhecimento de 

mundo, conhecimento linguístico e conhecimento textual (KLEIMAN, 2004). Nesse panorama 

teórico, a leitura remete à noção da produção de sentidos constituídos no contexto de interação entre 

autor e leitor via texto, os quais se expressam diferentemente, de acordo com a subjetividade do 

leitor: seus valores, suas experiências, seus conhecimentos. Buscamos, nesta comunicação, em um 

primeiro momento, averiguar a importância do conhecimento prévio e descreveremos as estratégias 

linguísticas e cognitivas que auxiliam na construção de sentidos das capas que serão analisadas. No 

segundo momento, observaremos como as estratégias linguísticas e cognitivas podem auxiliar o 

professor em sua prática pedagógica. Os dados que constituem o “corpus” compõem-se de duas capas 

de revistas de grande circulação nacional, a saber, uma capa da revista Veja e uma capa da revista 

Época. 

 

Palavras-chave: leitura, construção de sentidos, conhecimento prévio, estratégias linguísticas e 

cognitivas, capa de revista.  

 

 

Transgredindo os gêneros do discurso: apresentação de uma proposta para o ensino 

 

Bárbara Amaral da Silva- UFMG  

barbara.amaral87@gmail.com 

 

O ensino de gêneros discursivos nas escolas se tornou obrigatório pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa. Entretanto, a forma de trabalhar o tema ainda é muito discutida e 

problematizada por professores e pesquisadores da área, dado que a abordagem dos gêneros por 

vezes é feita de forma estritamente normativa. Isto é, frequentemente os gêneros são trabalhados 

apenas a partir de suas características prototípicas, desconsiderando-se sua maleabilidade já descrita 

por Bakhtin. Foi pensando nesta situação-problema que em 2010 a professora dra. Glaucia Muniz 

Proença Lara, da Faculdade de Letras, da UFMG, juntamente com quatro de suas orientandas, 

publicou a obra intitulada Transgredindo os gêneros do discurso: entre a teoria e a prática2. Nesse 

projeto, financiando pela Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG e do qual fiz parte, 

utilizamo-nos da teoria Bakhtiniana sobre a transgressão de gêneros discursivos para apresentar 

análises que poderiam ser utilizadas por professores para trabalhar o tema de maneira mais dinâmica 

e produtiva para os alunos. Nesse sentido, recuperamos as noções de conteúdo temático, estrutura 

composicional e estilo verbal, e buscamos analisar possíveis efeitos de sentido decorrentes da 

transgressão genérica. Com o objetivo de divulgar nossa proposta de trabalho, será apresentada a 

análise de um convite de casamento transgredido sob a forma de uma notícia de jornal. Asseveramos, 

                                                           
 



 

 

pois, seguindo Marcuschi (2002)3, que o gênero é determinado por sua função e não por sua forma. 

Com este trabalho, acreditamos ampliar as possibilidades da abordagem de gêneros na escola, de 

modo a gerar mais reflexão nos alunos e possibilitá-los uma maior compreensão dos sentidos e das 

estratégias usadas nos diversos gêneros para alcançar determinados efeitos.  

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Transgressão; Convite; Notícia. 

 

 

O gênero crítica de cinema na escola: uma abordagem sistêmico-funcional 

Bárbara Tavela da Costa (UERJ) 

btavela@gmail.com 

 

A presente pesquisa tem por objetivo contribuir com o ensino de Língua de Portuguesa na 

educação básica por meio da elaboração de um material de referência do gênero crítica de cinema a 

partir das noções de a) variáveis do contexto de situação (campo, relações e modo); b) estrutura 

potencial de gênero (Hasan, 1989), relevantes para a linha teórica que escolhemos – a Linguística 

Sistêmico-Funcional. Nossa pesquisa estuda o gênero crítica de cinema em dois veículos distintos: o 

jornal e a revista eletrônica especializada. Os dois veículos estão ao alcance dos alunos e professores 

da educação básica gratuitamente, facilitando assim seu uso como material de estudo em sala de aula. 

Atualmente, as resenhas críticas de filmes em linguagem verbal no registro escrito são publicadas em 

diferentes veículos. Elas facilmente são encontradas em jornais (tanto nas versões impressas quanto 

nas virtuais), em revistas eletrônicas especializadas (publicações exclusivas do ambiente virtual), em 

redes sociais (ambiente exclusivamente virtual) e em blogs (também virtual). O corpus da presente 

pesquisa é composto por críticas de cinema publicadas em revistas eletrônicas especializadas 

(Cinética – Rio de Janeiro e Interlúdio – São Paulo) e críticas de jornais na sua versão online (O 

Globo e Folha de São Paulo). O gênero textual crítica de cinema, no entanto, consagrou-se nos 

jornais impressos de todo Brasil. Sendo assim, é oportuno compararmos as características do gênero 

nesses dois veículos distintos. Em um breve levantamento dos estudos em LSF, identificamos que o 

conceito de gênero é fundamental para as teorias que consideram a língua em uso, contextualizada e 

produtora de textos completos dotados de sentido. Pretendemos comprovar com nosso estudo que os 

preceitos da LSF podem ser fundamentais para um estudo do gênero crítica de cinema. 

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional, crítica de cinema, ensino. 

 

Ensino de Língua Portuguesa na modalidade a distância: uma experiência. 

Beatriz Pacheco – Centro Universitário de Barra Mansa 

beatriz.pacheco@ubm.br 

                                                           
 



 

 

Este trabalho relata a experiência de ensino de Leitura e Produção de Textos, em cursos de Ead, 

modalidade semipresencial, em cursos de graduação no Centro Universitário de Barra Mansa (RJ), 

para turmas iniciantes de diversos cursos. A educação a distância (EaD) no Brasil vem crescendo 

consideravelmente, fenômeno caracterizado pelo avanço e maior uso das tecnologias digitais. A Web 

2.0 potencializou as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações e 

ampliou os espaços para interação entre os participantes do processo.  Num ambiente colaborativo, 

valoriza-se a história, as ideias, o conhecimento, enfim, a identidade de cada sujeito envolvido. Há 

uma outra lógica de comunicação. Partindo desse pressuposto, a experiência relatada ancorou-se nos 

estudos de linguística textual, que se apresentaram eficazes uma vez que entendem que as relações 

textuais são muito mais do que um somatório de itens ou sintagmas. Fundamentou-se, também, em 

Fávero e Koch (1994), que entendem que o texto é apresentado a partir de inúmeras conceituações 

que partem de um enfoque muito amplo que o entende como toda e qualquer forma de comunicação, 

incluindo até uma abordagem bem restrita como a unidade linguística desde que dotada de sentido e 

de forma e de extensão variável, ou seja, de “textualidade”. No sentido de levar os alunos a ler e 

produzir textos com mais proficiência, lançou-se mão de estratégias cognitivas e metacognitivas, 

baseadas em estudos de aspectos cognitivos da leitura introduzidos no Brasil por Mary Kato e Angela 

Kleiman, para fundamentar o material específico criado e utilizado para o público-alvo em questão. 

Tal material, junto à experiência, também é objeto deste artigo. 

Palavras-chave: EAD – Ensino – Língua Portuguesa 

 

O Texto e os Gêneros Textuais na Sala de Aula: Práticas de Leitura. Produção e Análise 

Linguística  

Bianca Ariane Bernardini- UNESPAR  

 bianca.grafica@yahoo.com.br 

Este trabalho aborda a importância do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa a partir do 

texto e as inúmeras possibilidades de trabalho com os gêneros textuais. Considerando a concepção de 

gênero de Bakhtin (1992), evidenciada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de 

língua portuguesa (1998) e constituída de três elementos - conteúdo temático, construção 

composicional e estilo -, buscamos tomar a noção de gênero, constitutiva do texto, como objeto de 

ensino. Para isso, organizamos duas sequências didáticas baseadas no tema “bullying”, sendo uma 

delas para aplicação no 7º ano A do Ensino Fundamental e a outra para aplicação no 3º ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Dr. Lauro Müller Soares, situado em União da Vitória, no Paraná. 

Selecionamos para serem estudados os gêneros infográfico e reportagem no 7º ano e o gênero artigo 

de opinião no 3º ano. O estudo ocorreu através de práticas de leitura, produção textual (oral e escrita) 

e análise linguística. Primeiramente, foram realizadas leituras de vários textos e de diferentes gêneros 



 

 

que se relacionavam com o tema central abordado para, em seguida, chegar ao gênero foco do estudo. 

A produção textual foi trabalhada através do gênero oral diálogo argumentativo, e da produção 

coletiva de uma reportagem com infográfico (pelos alunos do 7º ano) e de um artigo de opinião 

(pelos alunos do 3º ano). O trabalho com a análise linguística ocorreu pelo estudo da coesão textual, 

permitindo aos alunos o reconhecimento dos aspectos de coesão por substituição e elipse (no 7º ano), 

e dos aspectos de coesão por sequenciação (no 3º ano). Através do estágio supervisionado realizado 

nas duas turmas citadas, foi possível promover um trabalho com as práticas de linguagem como 

fenômeno social visando ao aprimoramento da competência discursiva dos alunos. 

 

Palavras-chave: Texto. Gêneros textuais. Práticas de linguagem. Competência discursiva. 

O ensino de gramática - O tratamento da variação na expressão da concordância verbal na sala 

de aula de português 

Bismarck Zanco de Moura- UFRJ 

dezanco@hotmail.com 

Esta proposta de comunicação tem por objetivos (i) Refletir acerca do fenômeno variável da 

concordância verbal em português e (ii) Fornecer sugestões pedagógicas que auxiliem o professor no 

desenvolvimento de um trabalho satisfatório com relação ao ensino da concordância. Nas escolas, o 

tema da concordância verbal costuma desenvolver-se nas aulas de gramáticas, mas tem poucas 

repercussões nas de redação, nas quais mais devia ser trabalhado, uma vez que o objetivo maior do 

ensino de português consiste na formação de competentes leitores e autores de textos. 

Recomendamos, nessa apresentação, a realização de um trabalho com a concordância que contemple 

diferentes estruturas, desde as mais simples, as que o aluno, certamente, já conhece, às mais 

complexas, que tendem a não conhecer. Utilizar-se-á 42 textos do gênero escolar redação como fonte 

de construções em que há ou não aplicação da regra de concordância verbal. Essas estruturas serão 

usadas para fins de exemplificação e explicação (i) das diferentes estratégias de que a língua não 

padrão dispõe para marcar a concordância verbal, conforme relatam estudos de Vieira (2011), 

Castilho (2014) e (ii) Contribuir com o processo de legitimação das estruturas não padrão, de perfeita 

eficiência comunicativa nas comunidades brasileiras. 

Palavras-chave: Variação – Concordância – Ensino. 

 

PIBID, Literatura Sob Novas Perspectivas. 

Bruna Maria Ferraz dos Santos- UFPA 

bru.fsco@gmail.com 

O objetivo deste trabalho é descrever as atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, na Universidade 

Estadual do Paraná - campus de União da Vitória. O projeto tem como um de seus principais 

objetivos o trabalho com a literatura regional nas escolas, levando aos alunos textos de poetas de 

nossas cidades e região. Tenciona-se o trabalho com as “oficinas poéticas”, que levam ao aluno 

atividades, algumas lúdicas, com o texto poético, trabalhando com o léxico da lingua portuguesa e 



 

 

com olhar artistico e criativo dos alunos. O intuito deste subprojeto é apresentar e aproximar os 

alunos à literatura regional, que por muitas vezes é mais acessível ao aluno e à sua comunidade. 

Nosso trabalho é embasado nos autores Daniel Pennac, Lena Lóis, Tzvetan Todorov, Fernando 

Paixão entre outros autores que visam à formação do leitor e ao letramento literário. Isso se dá por 

meio das oficinas literárias nas quais os alunos trabalham a leitura/oralidade, a interpretação e 

produção de textos poéticos. O subprojeto também confecciona a cada ano uma remessa de 

“cartoneras”, livros fabricados de maneira artesanal que são feitos com capa de papelão e 

diagramados pelos próprios bolsistas. As cartoneras apresentam textos poéticos dos escritores das 

nossas cidades e região. Esses livros são distribuídos gratuitamente para a comunidade em 

“Intervenções Poéticas”, realizadas em espaços públicos, onde a comunidade recebe as cartoneiras e 

pode compartilhar os poemas com a comunidade por meio da leitura. Pode-se dizer que o subprojeto 

visa pricipalmente à inclusão dos alunos e da comunidade no universo literário.  

 

Palavras-chave: PIBID, literatura, língua portuguesa. 

 

Projeto NarrativIdades: Resgatando a tradição oral na região do Alto Paraopeba – Minas 

Gerais 

Bruno de Assis Freire de Lima 

O projeto NarrativIdades foi desenvolvido por alunos do primeiro ano do ensino médio integrado ao 

ensino técnico do Instituto Federal de Minas Gerais, na cidade de Congonhas, região do Alto 

Paraopeba. O objetivo do projeto era resgatar a tradição oral dos casos ouvidos, vistos ou vividos 

pelos antepassados desses alunos. Para tanto, foi solicitado que cada aluno fizesse, preferencialmente 

com um de seus avós, um vídeo no qual o antepassado narrasse um desses casos. Os vídeos foram 

agrupados em um canal no YouTube, e foi criada uma página no Facebook para divulgação destes 

trabalhos. Aos alunos, restou a tarefa de retextualizar a história narrada para o código escrito 

(MARCUSCHI, 2010). Os textos – pertencentes ao gênero “causo” – estão reunidos para publicação 

na página da rede social. O trabalho possibilitou desenvolver noções de variação e mudança 

linguística, bastante patente no vocabulário dos mineiros dessa região (BORTONI-RICARDO, 

2004). Finalmente, os alunos também preencheram – juntamente com a pessoa que narrou o caso – 

uma ficha com informações socioeconômicas e culturais, o que permitiu o contato dos alunos com a 

pesquisa etnográfica. 

Palavras-chave: Tradição oral; Cultura popular; Gêneros textuais; Retextualização; Pesquisa 

etnográfica. 

 



 

 

Considerações sobre a exploração didática do gênero coluna social em sala de aula 

Bruno Silva Lopes- UERJ/CEFET-RJ 

brunolitter@hotmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar, em linhas gerais, que o gênero coluna social, comumente 

não contemplado nos livros didáticos, pode ser um importante objeto de exploração pedagógica nas 

aulas de português em razão de suas peculiaridades composicionais, estruturais e estilísticas. Como 

veremos, o uso constante do humor, a criteriosa seleção vocabular, as sugestões maliciosas, entre 

outros detalhes, exigem do leitor habilidades refinadas de leitura e do produtor do texto sensibilidade 

e destreza no que se refere ao trabalho com os recursos de linguagem. Tudo isso coloca as colunas 

sociais como campo fértil à exploração didática, visto que podem contribuir com o aperfeiçoamento 

das habilidades linguísticas dos discentes.   Para a consecução deste trabalho, adotaremos uma 

perspectiva que privilegia a dimensão interacional e discursiva da linguagem (Bakhtin, 2004 e 2011; 

Elias e Koch, 2013; Antunes, 2003 e 2010, entre outros). Buscar-se-á, assim, oferecer ao docente de 

língua materna, ainda que preliminarmente, alguns subsídios teóricos e prático-aplicativos para um 

trabalho sistemático e produtivo com tal gênero em sala de aula, a fim de que se possa concorrer para 

o desenvolvimento significativo da competência comunicativa dos alunos, sobretudo no que tange à 

leitura e à produção de textos escritos. 

 

Palavras-chave: ensino, gêneros textuais, coluna social.  

 

Literatura em Sala de Aula: Desafios na Contemporaneidade 

 

 

Camila Galvão de Sousa - UFV 

camigalvaos@gmail.com 

   

Esta comunicação tem o objetivo de discutir o processo de ensino aprendizagem de literatura na 

contemporaneidade. Dessa forma, serão abordadas questões que destacam primeiramente o papel do 

professor em sala de aula, como gestor do conhecimento, ao buscar estratégias e metodologias para 

inovar com o objetivo de proporcionar mudanças que ajudem os alunos a aprender mais e melhor, 

retomando o que já pensava Paulo Freire (2013) sobre a aprendizagem significativa. Para, em 

seguida, enfatizar a importância do ensino da disciplina Literatura, a partir dos teóricos Viktor 

Chklovski (1973) e Eliana Yunes (2002), e estratégias para aproximar, no contexto globalizado, aluno 

e texto literário, pensando nas considerações de Marc Prensky (2001) ao criar a expressão “nativos 

digitais”. Destacam-se, dentre essas possibilidades de ensino, o uso das tecnologias em sala de aula e 

alguns textos da literatura brasileira contemporânea que, nesse contexto, incorporam recursos 



 

 

tecnológicos na composição literária. Como exemplo, será apresentada a escritora brasileira Angélica 

Freitas (1973) que, na composição de seus poemas, no livro Um útero é do tamanho de um punho 

(2012), para tratar sobre o tema do feminino, utiliza como experimentação estética o recurso 

googlagens. Trata-se de sugestões do Google para otimizar as pesquisas que são reorganizadas por 

Angélica Freitas em forma de poemas a partir das expressões “a mulher vai...”, “a mulher pensa...” e 

“a mulher quer...”. Com essas possibilidades de ensino, a literatura, como representação e 

contemplação mas, principalmente, como intervenção da realidade, pode desencadear um processo 

prazeroso e contínuo para os alunos ao cumprir seu papel “de comover o leitor, de tirá-lo de seu lugar 

habitual de ver as coisas, de fazê-lo dobrar-se sobre si mesmo e descobrir-se um sujeito particular” 

(YUNES, 2002, p. 27). 

 

Palavras-chave: Ensino de literatura. Tecnologias. Literatura brasileira contemporânea.  

 

A Importância da Multimodalidade para o Ensino de Leitura e Compreensão de Textos 

 

Camila Nunes de Melo- UFRJ 

Camiiilanunes@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo maior definir o que venha ser multimodalidade, a origem de sua 

aplicabilidade no ensino de língua, sua relação com os gêneros textuais e a sua importância para o 

ensino de leitura e compreensão de textos. Para tanto, defini-se o conceito a partir das reflexões 

presentes em DIONISO, VASCONCELOS & SOUZA 2014; ROJO 2012; OTTONI 2010 e 

DIONISO& VASCONCELOS 2014 e se questiona o quão importante é que os profissionais da 

educação tenham a compreensão de tal conceito para que trabalhem de uma maneira mais eficiente o 

ensino de leitura e compreensão de textos em sala de aula. Além disso, questiono-se também a 

maneira como alguns livros paradidáticos se preocupam em adicionar em sua coletânea diversos 

textos multimodais, mas deixam de lado a maneira como tais textos constroem suas mensagens, 

muitas vezes utilizando essas coletâneas apenas como pretexto para trabalhar conteúdos 

exclusivamente gramaticais que nem sempre guardam uma relação estreita com o texto em questão, 

não explorando de forma adequeda a compreensão do gênero  abordado. Para tanto, alguns gêneros 

do livro paradidático Gramática Reflexiva  de CEREJA & MAGALHÃES 2009 serão    utilizados a 

título de exemplificação, assim como propagandas encontradas em  jornais e revistas de grande 

circulação, como a Veja, e charges encontradas em páginas de sites de relacionamento, como 

Facebook e sites de buscas, como Google.    

Palavras-chave: GÊNEROS TEXTUAIS, MULTIMODALIDADE, COMPREENSÃO DE TEXTOS. 

 



 

 

Algumas Considerações Sobre o Multiletramento e os Novos Desafios na Formação do Professor 

da Educação Infantil 

Carine Silva Souza 

Juvanete Ferreira Alves Brito 

caremftc@hotmail.com 

Os letramentos, vistos como práticas sociais de uso da leitura e escrita têm oportunizado discussões 

pertinentes visto que, ainda precisam ser inseridos na formação de professores. A ideia de 

multiletramento esclarece que as práticas sociais a que os sujeitos ficam expostos nas escolas ou fora 

delas são as mais variadas, os gêneros textuais que circulam nessas práticas também são diferentes 

quanto à estrutura, aos objetivos, às expectativas e, consequentemente, quanto à função que realizam. 

Deste modo, trabalhar leitura e escrita torna-se uma atividade que tem maior sentido quando 

enfocada nas práticas de letramento da sociedade, pois os alunos passam a se engajar em atividades 

significativas e diversas das práticas sociais.  O interessante é que o aluno aprenda a atuar nas 

distintas situações sociocomunicativas, não só sabendo ler, mas interagir com seu meio, ou seja, 

sabendo como ler e produzir os gêneros que realizam essas práticas. Neste sentido, surgem os novos 

estudos de letramento e multiletramento e com essas, novas concepções, as expectativas dos 

aprendizes e os conhecimentos trazidos por eles para a sala de aula precisam ser valorizados. Há, 

portanto, necessidade de mudança frente ao crescente panorama de avanços tecnológicos, 

responsáveis pelas constantes transformações da sociedade, que têm gerado novas necessidades de 

aprendizado e que demandam habilidades necessárias para atuação desse docente na atualidade e 

requer do educador contemporâneo uma postura cada vez mais participativa, reflexiva e exige um 

novo perfil profissional no Ensino Infantil, um facilitador que seja capaz de atender às demandas dos 

multiletramentos da sociedade atual. Sendo assim, é relevante uma reflexão acerca dos novos 

desafios para a formação de professores da educação infantil com foco no conceito de 

multiletramento. Em vista disso, o presente trabalho tem por objetivo tecer algumas considerações 

acerca das práticas deste multiletramento pedagógico, das reflexões sobre o papel das aulas na 

educação infantil e a necessidade de novas práticas e didáticas em uma sociedade globalizada. Para 

tanto, será necessário que o papel do professor seja de contribuição para um ensino crítico e 

emancipador.   

  

Palavra-Chave: Formação de professor, Ensino Infantil; Alfabetização; Ludicidade; Multiletramento. 

 

A Representação Social no Conto “Um Ladrão”, de Graciliano Ramos 

 

Carla Carolina Moura Barreto- UFRR  

carla.carolina18@gmail.com 

Rosangela Costa de Abreu- UFRR 

rosangela_letras@outlook.com 

O caráter social da literatura assume um importante papel na construção da capacidade reflexiva do 

leitor e visa despertar uma visão crítica da realidade na qual ele, leitor, está inserido. O presente 
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artigo tem como propósito levantar alguns aspectos críticos da escrita de Graciliano Ramos, 

especificamente em seu conto “Um ladrão”, da obra Insônia (1947), a fim de destacar a importância 

da literatura enquanto ferramenta para a crítica social - uma vez que a literatura não se limita a ser um 

mero instrumento de entretenimento, mas proporciona um retrato esteticamente elaborado da 

realidade - bem como expor a reflexiva literatura engajada de Ramos, a partir da análise do referido 

conto, no qual Ramos nos mostra como um indivíduo de classe baixa pode vir a sofrer rejeição por 

parte da sociedade. Levando em conta as considerações de Ramos na obra, podemos afirmar que o 

conto torna perceptível ao leitor a luta das classes sociais inferiores em busca de um espaço na 

sociedade, levando-o a uma maior reflexão acerca das injustiças sociais. Neste trabalho, analisamos 

brevemente o conto, com o fim de destacar marcas de uma literatura engajada e identificar a crítica 

social do autor na obra, uma vez que o conto apresenta denúncias sociais pautadas em um cotidiano 

de exclusão, onde as classes superiores eram privilegiadas e as inferiores eram marginalizadas, em 

um período no qual a sociedade vivia sob o governo ditador de Getúlio Vargas. Dessarte, destacamos 

críticas de Ramos em relação à opressão do governo vigente, às desigualdades sociais e às más 

influências como fatores que podem levar um sujeito à criminalidade.  

 

Palavras-chave: Graciliano Ramos; Crítica Social; Literatura Engajada; Influências Sociais. 

 

A relação existente entre a Consciência Fonológica e representação ortográfica de alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental 

 

Carla Cristina Silva Fernandes- UFRRJ 

carlawfi@bol.com.br 

Tainara Batista Ramos- UFRRJ 

tainarabramos@gmail.com 

 

Nas últimas quatro décadas, a consciência fonológica inspirou inúmeras pesquisas, principalmente 

nos Estados Unidos e na Europa, por exercer um papel importante na aprendizagem da leitura e da 

escrita. A partir da década de 80, iniciaram-se, no Brasil, os primeiros estudos sobre o assunto 

desenvolvidos por Cielo (1996, 2001), Cardoso-Martins (1995), Maluf e Barrera (1997), Menezes 

(1999), entre outros. A consciência fonológica é definida como uma competência metalinguística 

relacionada à capacidade de o aprendiz perceber, independente do significado, que a fala pode ser 

segmentada em unidades menores, possíveis de serem manipuladas. Observa-se, atualmente, que 

muitos alunos, por não terem uma consciência fonológica bem estimulada no período da 

alfabetização, chegam ao Ensino Fundamental II com muitas dificuldades em leitura e em escrita. 

Muitos chegam a esse nível de ensino sem escrever adequadamente – apresentando diversos desvios 

ortográficos – e com um letramento incipiente, que os torna incapazes de fazerem uso competente da 

leitura e da escrita em seu cotidiano e de se envolverem nessas práticas sociais. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivo comparar o desenvolvimento da consciência fonológica com os 

processos de alfabetização e analisar sua participação no processo de letramento, por se entender que 

não há como se falar em representação ortográfica nos anos finais do Ensino Fundamental sem 

abordar questões que envolvem o início do processo de aprendizagem da escrita e da leitura.  Para 

tanto, analisará a interdependência dos processos de alfabetização e letramento, ao mesmo tempo que 

possuem uma conceituação individual; posteriormente, refletirá sobre a consciência fonológica como 

competência útil para esses processos; e, por fim, discutirá a importância do desenvolvimento de 
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atividades adequadas de consciência fonológica, tendo em vista a melhoria da representação 

ortográfica dos alunos pertencentes aos anos finais do ensino fundamental. 

 

Palavras-chave: Consciência fonológica. Alfabetização. Letramento. Ensino fundamental. 

 

 

Coesão textual: a consciência como base de escolhas. 
 

Carla MacPherson Garcia de Paiva / Uerj 

cmgpaiva@yahoo.com.br 

 

Resumo: Escrever é uma atividade complexa e um ato autoral de um sujeito em atividade de 

interação social. Como representação simbólica do universo interno de um enunciador, a produção de 

textos exige a tomada de decisões e de ações conscientes de linguagem, reveladoras de habilidades e 

competências para a escrita, ambas resultantes de operações cognitivas complexas desenvolvidas ao 

longo da educação básica. Entre os fatores de textualidade, coesão e coerência são elementos 

fundamentais para a bem-sucedida articulação entre as partes e a construção de sentidos do texto. No 

entanto, a observação de redações dissertativo-argumentativas produzidas por alunos em preparação 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) indica problemas relativos à consciência do uso de 

mecanismos de coesão textual, podendo afetar também a coerência. De modo geral, os alunos têm a 

noção da necessidade de interligar as partes de um texto, mas apresentam repertório reduzido de 

recursos coesivos, inadequações semânticas e dificuldades de sequenciação. Na base dessa questão, 

pode estar a dissociação entre a prática de leitura e a produção de texto, especialmente do gênero em 

tela, devido a um ensino mais voltado para a repetição de regras gramaticais do que para a reflexão 

crítica sobre os elementos formadores da tessitura textual. Este estudo tem o objetivo de analisar os 

recursos de coesão referencial e sequencial mais recorrentes nas redações de um grupo de cinco 

alunos em preparação para o Enem, a fim de verificar a pertinência das escolhas para a produção 

coerente de sentidos. Para suporte teórico do estudo da coesão, elegemos a Linguística Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004; HALLIDAY e HASSAN, 1976), especialmente a 

metafunção textual, com auxílio da Linguística Textual, por entendermos que as escolhas são marcas 

reveladoras da consciência do autor e que, nesse sentido, ensinar a escrever textos é ensinar 

procedimentos de autoria. 

 

Palavras-chave: Redação dissertativo-argumentativa; coesão textual; Linguística Sistêmico-

Funcional. 

 

 

O resgate da identidade de discentes da E.J.A. por meio do gênero memórias. 

Carlos André da Silva Souza 

Programa de Residência Docente Colégio Pedro II 

carlosandred@gmail.com 



 

 

O receio que permeia a relação entre educando e escrita pode estar entre os maiores problemas 

enfrentados por docentes da disciplina de Língua Portuguesa nas escolas do país.  Encontrar um 

método que sirva como agente facilitador desse processo que possa ser aplicado em qualquer sala de 

aula é o desejo de todo professor da língua materna. Porém, o que se vê, ano após ano, é a 

ineficiência do sistema em formar leitores e escritores capazes de seguir as regras gramaticais, 

respeitando as especificidades de cada gênero textual.  Os questionamentos são inúmeros, e, quase 

sempre, indicando como réu o aluno contemporâneo, que, em sua maioria, é desinteressado, não lê, 

sem perspectiva de futuro e com descrédito da educação como agente modificador.  Trabalhar a 

escrita de forma estanque, com temas desinteressantes ou desconhecidos, pode trazer à relação aluno-

produção textual barreiras intransponíveis.  Tornar o processo de escrita prazeroso, por meio da 

ressignificação do conteúdo, aproveitando a bagagem vivencial e sua contribuição na formação do 

indivíduo pode ser o único meio de se obter algum sucesso, mas não é garantia.  Desse modo, iniciar 

o processo através da autonomia do educando em expor suas histórias vivenciadas pode servir como 

propulsor para o trabalho com o gênero memórias, pois ser autor e protagonista de sua história o faz 

perder o receio de escrever.  Nesse Sentido nosso trabalho pretende fazer o relato do projeto 

desenvolvido com alunos da E.J.A., em que se procurou demonstrar a importância de cada um na 

construção do coletivo, exaltando suas histórias de vida e ressaltando o valor de cada passagem na 

personalidade do indivíduo social.    

Palavras-chave: Resgate de identidade; memórias; narrativa. 

 

Do impresso ao digital: uma proposta de atividade multimodal como estratégia para o estímulo 

da leitura e da produção escrita. 

Carlos Roberto Santos Oliveira- UNEB 

charlesrobert78@hotmail.com 

Ao percebermos, em nossa prática de sala de aula, que a escola pública, no que se refere ao tema da 

leitura literária, vive um momento de transição entre os suportes impresso e digital e que, muitas 

vezes, privilegia mais o suporte impresso, criando, assim, um descompasso com a prática digital que 

os alunos trazem como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, propomos este projeto visando 

entender como esse descompasso se constrói e, conforme for, pretendendo apontar uma possível 

solução para que esse problema possa ser minimizado tendo como base uma abordagem de 

intervenção pedagógica que privilegie a leitura literária e a  produção textual, valendo-se do auxílio 

de recursos multimodais, incluindo, em seu método, a utilização de diferentes suportes de 

comunicação a fim de estimular a prática de leitura e de escrita junto aos alunos do 9º ano do Ensino 



 

 

Fundamental II, do Centro Educacional Conrado Menezes da Silva, em Milagres, Bahia. As etapas de 

nossa proposta contemplarão a forma literária conto e o seu trânsito em diferentes mídias, com o 

intuito de levar o leitor a despertar o interesse pela literatura a partir de diálogos que podem ser 

estabelecidos entre os suportes impresso e digital. Trata-se de uma sequência didática que cria zonas 

de interseção entre um conto (mídia impressa), um curta-metragem baseado no conto (mídia 

audiovisual) e, posteriormente, a produção escrita final, como resultado do contato com as duas 

mídias anteriores, a ser exibida em um suporte de comunicação que faz parte do cotidiano dos 

estudantes, o aparelho de telefone celular (mídia digital). A ideia é tornar o processo de 

aprendizagem mais prazeroso e dinâmico, desenvolvendo o significado de que o texto literário não 

precisa e não pode ser algo enfadonho e distante do aluno, podendo fazer parte do cotidiano e das 

práticas de comunicação do dia a dia. 

Palavras chave: Literatura. Suporte impresso. Suporte digital. Aprendizagem. 

 

Os aspectos de brasilidade sociocultural: uma abordagem semiótica da canção popular de 

Lenine. 

 

Caroline Feitosa de Sousa- UERJ 

caroline-feitosa@hotmail.com 

 

O presente trabalho é oriundo de um curso de pós-graduação lato sensu em Língua Portuguesa, e aqui 

pretendemos apresentar alguns resultados parciais desta pesquisa. Intenciona-se, pois,analisar a 

potência de signos presentes nas canções popularesdo músico e compositor Lenine, com a 

preocupação em relação às temáticas social e cultural, observando, dessa forma, todo um sistema de 

significação figurativa que transborda da capacidade da linguagem musical em coadjuvar emoções 

e sentimentos do ser humano para entoar a valorização da simbologia cultural. Para isso, 

investigaram-se os aspectos socioculturais como característica e tema norteador no cancioneiro 

selecionadopara esta pesquisa, em que vigorasse uma leitura e análise semiótica à luz da teoria de 

Charles SandersPeirce, isto é, com base nas categorias fenomenológicas, a valer-se mais 

especificamente da concepção de signo e sua relação triádica entre o fenômeno da primeiridade, o da 

secundidade e o da terceiridade, e, apriori, sobre a segunda categoria, em que se examinam o 

símbolo, o índice e o ícone. Esta categoria serviu para explicar os fenômenos linguísticos e suas 

interpretações apresentados neste estudo: a relação entre representamen e objeto. Portanto, a 

semiótica peirceana veio contribuir com o desvelamento da força poética, em nível lexical e 

estrutural dos textos, evidenciando, dessa forma, a reflexão dos temas suscitados neste estudocom 

subsídios linguísticos e concretos em um exame mais aprofundado das canções, assim como também, 

alertar o leitor-ouvinte sobre as nuances da Língua Portuguesa para este gênero textual.  

Palavras-chave: Semiótica,Peirce, Estudos socioculturais,canção popular, Lenine 

 

Popularização do ensino da língua portuguesa por meio da Internet 

 



 

 

Caroline Mendonça da Cunha- UNIGRANRIO. 

portuguesparadesesperados@gmail.com 

 

O objetivo da apresentação é mostrar que a internet é uma forte ferramenta de alcance inimaginável 

para a popularização de qualquer trabalho, desde que seja feito na linguagem adequada e conte com 

uma análise prévia do público-alvo e das tendências temáticas que circulam na web.  

Minha página chama-se “PORTUGUÊS PARA DESESPERADOS”, está presente nas redes sociais 

FACEBOOK, INSTAGRAM e YOUTUBE. Será a base da apresentação por meio dos mapeamentos 

de alcance geográfico, retorno de resposta e interação dos alcançados.  Meu maior alcance, hoje, se 

dá pelo INSTAGRAM com a marca de cinquenta mil seguidores e um índice bastante positivo de 

resposta.  

Esse projeto se constitui a partir dos chamados “memes” e a exploração deles com o intuito de 

simplificar regras gramaticais para o uso de termos e expressões da nossa língua. Para tanto, a 

linguagem é simples e o humor está sempre inserido de alguma forma.  

As redes sociais, as quais incentivam e prestigiam a escrita, nos provam que muitos jovens e 

adolescentes brasileiros não dominam a norma culta da língua e não possuem interesse algum em 

dominá-la. E talvez  um dos motivos seja a metodologia a qual nunca chamou sua atenção. Então o 

meu projeto objetiva ser um resgate do interesse pelo uso formal da língua e também um 

simplificador dela a fim de que qualquer criança sinta-se capaz de aprender. Além dos “memes”, são 

usadas paródias de músicas, piadas, cenas de filmes e de novelas. 

Convido a todos os envolvidos na aprovação desta apresentação a conhecer o meu trabalho nas redes 

sociais e me disponibilizo para colaborar com o CONELP da forma como acreditarem ser 

conveniente. 

 

Palavras-chave: portuguesparadesesperados; professoracarol; carolmendonça. 

 

O eixo temático em que o trabalho se encaixa é Experiências didáticas no ensino de língua 

portuguesa. 

 

Um olhar sobre leitura e produção de textos 

Catarina Tinoco de Paula- ESEM/UFF 

ctinoco@escolasesc.com.br 

O ensino da Língua Portuguesa tem como matriz a leitura e a produção de textos.Não é sem 

fundamento que os vestibulares acabaram consagrando a produção textual como um alicerce para a 

percepção das habilidades e competências dos candidatos à vaga na universidade. No Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, também a leitura é o foco motivador da prova de Códigos e 



 

 

Linguagens, fato que reforça o objetivo do trabalho em torno desses dois eixos – leitura e produção 

textual. 

Fundamentando-se nisso, apresenta-se, aqui, o trabalho realizado durante o ano de 2011 – 

Oficina de leitura e produção de textos – com os alunos da 1ª série do Ensino Médio, da Escola SESC 

de Ensino Médio.  

Fez-se uma avaliação diagnóstica, cujas questões foram elaboradas com base nos descritores 

do Sistema de Avaliação do Ensino Básico – Saeb, “Matriz de Referência de Língua Portuguesa do 

Saeb: 9º ano do Ensino Fundamental – Tópico e seus Descritores”.Estabeleceram-se duas 

perspectivas para a análise dos resultados:uma focou os dados relativos às habilidades de leitura e 

outra, os critérios necessários à produção de textos. 

A partir das análises realizadas, formaram-se grupos de trabalho, a fim de que fosse aplicado 

um planejamento adequado à demanda em relação às habilidades a serem desenvolvidas. Vale 

destacar que, embora sejam distintos em um primeiro momento, os planejamentossofreram um 

processo de interseção e junção, à medida que os grupos foram superando suas dificuldades.Ressalte-

se também que a organização dessesgrupos não teve como objetivo a ideia de nivelamento. 

Desse modo, ao fim daquele ano letivo, demos um passo no processo de amadurecimento do 

trabalho com leitura e produção textual, buscando alicerçaro pensamento crítico e uma produção 

discursiva necessários à trajetória de nossos alunos, não só como produtores de textos, mas como 

sujeitos. 

 

Palavras-chave: redação – leitura - discurso 

 

O gênero resumo: atividade de compreensão textual 

 

Catiana Sena Barbosa - UFAC 

catianasenabarbosa@gmail.com 

 

A produção de texto do gênero resumo é uma atividade acadêmica complexa que envolve muitas 

habilidades por parte do aluno. A elaboração de um resumo requer especialmente a compreensão do 

textoorigem que se dá por meio de múltiplos processos -  desde a seleção de informações relevantes e 

eliminação de redundâncias até a forma de reestruturação do novo texto. A partir daí, é necessária a 

competência da produção do texto, de igual complexidade. Mesmo diante disso, o gênero resumo é 

proposto em atividades acadêmicas de caráter teórico como componente subsidiário. Dada a tarefa de 

resumir um texto, na prática, há o entendimento de que o aluno assimilou o conteúdo exposto e está 

apto a reordenar o texto lido. O resultado dessa prática se mostra em resumos de pouco conteúdo 

relacional ou mera reprodução integral das informações lidas. Justificamos, assim, o presente 

trabalho a partir dessa perspectiva, a fim de investigar o modo de transposição de informações do 

texto-base como atividade de compreensão efetiva do texto. Propomos para análise as produções 

textuais de vinte alunos do curso de licenciatura em Letras Francês, nas quais observamos as 

características da escrita de resumos elaborados em aulas de língua portuguesa nos períodos iniciais 

do curso.  

 

Palavras-chave: escrita acadêmica; resumo; compreensão leitora 



 

 

 

 

Psicolinguística da leitura e o gênero acadêmico resumo informativo: a produção textual 

dediscentes do curso de Direito da UNEB. 

César Costa Vitorino 

(UNEB cesarvitorino@yahoo.com.br) 

RESUMO 

A Psicolinguística da leitura,defendida por Morais e Kolinsky(2015),examina os mecanismos 
cognitivos de processamento da informação durante a leitura, sendo cognitiva realiza estudos 
sobre os processos mentais de processamento da informação. Gabriel,Morais e Kolinsky 
(2016)discutem os modelos de memória (memória de trabalho, memória de curto e longo prazo) e 
sua relação com a linguagem, bem como as possíveis alterações cognitivas decorrentes da 
aprendizagem da leitura.Dehaene (2012), por sua vez, explica a nossa capacidade de ler tomando 
como parâmetro as bases cerebrais. Nesse sentido, a intenção da pesquisa é saber o seguinte: 
Como ocorre a interação entre a habilidade de leitura e os processos de escrita de resumos 
informativos em acadêmicos/as do curso de Direito, primeiro semestre/2015.2,turno matutino, de 
faixas etárias diferentes, da UNEB? O apoio acadêmico-pedagógico será adaptado do livro 
Resumo, das autoras Machado,Lousada e Abreu –Tardelli (2004).Ressaltamos quea NBR 
6028/2003, da ABNT, destaca que o resumo informativo deve informar o leitor para que ele 
possa ter uma ideia geral sobre o texto, expondo finalidades, metodologias, resultados e 
conclusões, podendo, por essa síntese, dispensar a consulta ao original.Na verdade,oresumo é um 
texto que veicula as ideias principais de outro texto, ou seja, é a condensação breve, a 
apresentação concisa das ideias maisimportantes de um texto,mas sua característica básica é a 
fidelidade às ideias do texto. 

Palavras-Chave: UNEB. Psicolinguística da leitura. Resumo informativo. Direito. Pesquisa 
qualitativa. 

 

Morfossintaxe da Língua Materna no curso de Letras com Espanhol na UNEB: para além da 

tradição. 

César Costa Vitorino- UNEB  

cesarvitorino@yahoo.com 

 

O componente curricular Morfossintaxe da Língua Materna (ED0054),obrigatório no curso de Letras 

com habilitação em Espanhol, na UNEB/DCH I, tem como finalidade discutir questões relacionadas 

à morfossintaxe,parte da gramática que estuda os morfemas gramaticais relativamente à sua função 

sintática. O suporte teórico está embasado em autores como: Basílio(2013),Bechara 

(2003),Cadore&Ledur (2012),Câmara Jr (2011), Carone(1986), Ilari(2014),Kehdi(1997,1993), 

Kleiman e Sepulveda (2012),Laroca (2003),Petter (2008)e Sautchuk(2004).Considerando que as 

aulas, principalmente para curso de  licenciatura, devem ser dialógicas no sentido amplo do termo, 

optamos   por um planejamento participativo, onde a sequência dos conteúdos a serem apresentados 



 

 

pelo mediador da disciplina dependia do “bilhete – recado” para maiores esclarecimentos sobre uma 

temática relacionada à morfossintaxe. A dinâmica das discentes - leitoras – 

questionadoraspossibilitou mais interesse numa turma de apenas  8 (oito)acadêmicas matriculadas 

para cursar a disciplina, oferecida no 3º semestre do curso,matutino, no ano letivo 2015.2.A “nova” 

configuração de exposição de conteúdos possibilitou que as  acadêmicas em formação e sem 

experiência de sala de aula entendessem que os estudos de morfologia e sintaxe do português podem 

e/ou devem ser feitos, com resultados esclarecedores, deixando-se de  apenas decorar agrupamentos 

aleatórios de palavras como classes variáveis e invariáveis, uma vez queo conhecimento sintático tem 

uma função de suporte para o entendimento de vários fatos ou regras que dizem respeito à construção 

de frases da língua.O estudo da morfossintaxe, por sua vez, auxilia na produção textual, permitindo-

nos redigir textos muito mais elaborados, dentro das regras da gramática normativa. 

Palavras-Chave: UNEB. Morfossintaxe. Ensino. Gramática. Planejamento participativo. 

 

Avaliação do letramento em contextos escolares: algumas considerações sobre a ‘Provinha 

Brasil’. 

Chaene de S. Dias Araújo- UESB 

Xai18@hotmail.com 

 Rosana Ferreira Alves- UESB 

Alzana70@yahoo.com.br 

 

Nas esferas educacionais tem se discutido sobre a necessidade de alfabetizar letrando como defende 

Soares (2013), possibilitando, assim, a formação de pessoas não apenas capazes de ler e escrever, 

mas, sobretudo que saibam utilizar essas habilidades nos mais variados contextos sociais. 

Preocupando-se com questões do letramento em contexto de Avaliação Institucional, esse artigo visa 

analisar questões de Língua Portuguesa presentes na ‘Provinha Brasil’. O referido objeto de 

investigação constitui-se instrumento de avaliação diagnóstica composto pelos testes de Língua 

Portuguesa e Matemática que, segundo o INEP, possibilita aos educadores avaliar os processos de 

desenvolvimento da Alfabetização e do Letramento inicial oferecidos nas escolas públicas do país, 

aplicado no 2º ano do Ensino Fundamental. As discussões realizadas serão apoiadas em contribuições 

teóricas de autores como: Kleiman (1995), Luckesi (1998), Hoffmann (2003), Terra (2009), 

Cristofolini (2010) e Soares (2013). O corpus dessa pesquisa que será o “kit provinha Brasil” 

contendo: o caderno do aluno com o teste de Língua Portuguesa, o guia de aplicação deste teste e o 

guia de correção e interpretação dos resultados de leitura, disponibilizados pelo MEC no ano de 

2015. Com a presente pesquisa, busca-se caracterizar a natureza do letramento que é avaliado 

pela provinha Brasil e discutir as seguintes questões: (i)quais critérios são utilizados para 

aferir/avaliar o nível de letramento de discentes envolvidos nesse teste; (ii) qual conceito de 



 

 

letramento embasa essa avaliação e, por fim,  (iii) quais marcas de letramentos são percebidas 

nas questões da provinha  Brasil de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Concepções de Letramento; Avaliação;  Provinha Brasil 

 

Compreensão e interpretação de textos: funcionalidades dos recursos gramaticais no ensino de 

língua materna 

Charleston Chaves – UERJ RIO 

charlestonchaves.edu@gmail.com 

O objetivo primordial deste trabalho é demonstrar como os diversos mecanismos de coesão 

sequencial, a partir dos mais variados usos dos conectivos (associados a outros aspectos da 

gramática) tornam um texto com receptividade capaz de possibilitar que o leitor desvende as 

estratégias de persuasão utilizadas. Reconhecer como os recursos gramaticais podem ser 

articulados no desenvolvimento do texto é imprescindível para uma boa prática docente a fim de 

promover análises textuais mais seguras.  Por isso, a tipologia escolhida será argumentativa e o 

gênero que comporá o corpus serão alguns editoriais recentes da revista Veja, identificados com o 

título “Carta ao Leitor”. A metodologia adotada será a de avaliar esses editoriais à luz de teorias 

linguísticas que possam trazer benefícios para as abordagens argumentativas.  Faremos análises 

textuais que possam embasar nossa teoria de que as marcas de argumentatividade inerentes aos 

conectivos conduzem e orientam a compreensão e consequentemente a interpretação dos textos 

por parte do leitor. Reconhecer como é possível perceber os níveis de argumentatividade nos 

editoriais analisados, explicitar as estratégias utilizadas pelos autores, promover a classificação, 

os valores e as funcionalidades discursivas dos conectivos são tarefas primordiais deste trabalho, 

que visa defender as seguintes análises: os conectivos funcionam como ferramentas discursivas 

importantes em textos argumentativos, reveladoras de intencionalidade, além de servirem de 

marcas linguísticas para compreensão textual (na superfície do texto) e como indicadores para 

interpretações textuais também (a partir de outros aspectos discursivos, visando a uma análise 

mais profunda do texto).     

Palavras-Chave: Texto, conectivos, editorial, compreensão, interpretação  

 

Os efeitos de evolução do gênero oral em alunos ingressantes de curso profissionalizante a 

partir de temas da diversidade social 



 

 

 

Chrissie Castro do Carmo- IFAP 

chrissie.carmo@ifap.edu.br 

 

A devida importância ao gênero textual, na sua instância oral, apresenta-se de forma discreta no 

processo de ensino em sala de aula. Este trabalho demonstra a percepção e sensibilidade do aluno ao 

falar com propriedade linguística sobre temas da diversidade social. Contudo, faz-se necessário que 

outras inferências de ordem pedagógica sejam feitas a fim de que esclareça-se o motivo pelo qual o 

docente ainda recorre com mais fluência ao encaminhamento de produções textuais escritas. O 

propósito deste estudo está em fazer com que o discente apresente o interesse e maturidade oral em 

temas relevantes da diversidade social, tendo como referência a estruturação didático- pedagógica 

norteada pelo docente. No que tange a metodologia,o público alvo, foram alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, do IFAP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá). Buscou-se o 

registro dos Seminários, por meio de gravação das apresentações, em seguida foram realizadas quatro 

perguntas para o grupo, sendo as respostas organizadas de acordo com a análise textual proposta por 

Moraes (2007) e agrupou-se as palavras-chave de acordo como Dornfeld e Maltoni (2011).A partir 

deste trabalho reconheceu-se o nível de maturidade oral dos alunos em trabalhos com seminários, 

obtendo-se o uso adequado do discurso de apresentação de conteúdo, assim como uma melhor 

desenvoltura diante da postura, registro da norma padrão e dos elementos de coesão e coerência 

textual, corroborando ainda para a criticidade sobre os temas sociais apresentados em sala. Para fins 

de respostas acadêmicas, verificou-se que este estudo engendra um caráter de empoderamento da 

linguagem em situação inicial do ensino médio, propiciando uma base de discurso e apresentação de 

trabalhos mais estruturados, linguisticamente falando, para as séries posteriores. 

 

 

Estratégias de referenciação na produção escrita de alunos surdos 

Christiana Lourenço Leal- INES / CAP-UERJ 

christiana.leal@gmail.com 

 

Desde que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida como língua oficial da 

comunidade linguística surda, alargaram-se as discussões acerca das estratégias de ensino que devem 

ser utilizadas na educação de surdos. Apesar de ser, ainda, um universo pouco pesquisado, a escrita 

de alunos surdos merece um olhar diferenciado por parte dos professores de Língua Portuguesa. Fato 

é que ensinar a Língua Portuguesa para os surdos não é o mesmo que ensiná-la para ouvintes nativos, 

basicamente por dois motivos: I) enquanto o Português é a L1 de um ouvinte brasileiro, para um 

surdo é a L2, visto que sua primeira língua é a LIBRAS; II) há substanciais diferenças de 

processamento da informação entre surdos e ouvintes. A pesquisa que apresentamos em nossa tese 

surgiu a partir da necessidade de repensar o ensino de Língua Portuguesa, como segunda língua, para 

surdos. À luz da Linguística de Texto, foram analisadas as estratégias de referenciação utilizadas em 



 

 

9 retextualizações em Língua Portuguesa do conto "A incapacidade de ser verdadeiro", de 

Drummond, feitas por alunos surdos do 3º ano do Ensino Médio do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES). Para discutir os processos referenciais, baseamo-nos em Koch & Marcuschi 

(1998), Koch (2005, 2008), Cavalcante (2011), dentre outros autores. Nosso objetivo é confirmar a 

hipótese de que a estrutura linguística da LIBRAS exerce substancial influência na organização 

discursiva dos textos escritos por esses alunos.  

 

Palavras-chave: referenciação, texto, ensino, Linguística de Texto. 

 

 

Variação linguística e ensino: “a fala de noi” na análise de variantes linguísticas em pesquisa 

realizada por alunos da educação básica 

 

Cícero José da Silva- MPLE/UFPB 

ciceroprofessorbrasil@gmail.com 

Profa. Dra. Juliene Lopes Ribeiro Pedrosa- MPLE/UFPB 

julienepedrosa@yahoo.com 

 

A língua é um produto social autêntico, espontâneo e inerente aos fatores sociais que marcam seu uso 

e funcionamento nas comunidades linguísticas a partir dos contextos reais de interação verbal. Assim, 

não existe um purismo linguístico, o que se tem são formas variadas de manifestação da mesma 

língua em contextos de uso linguístico. Diante dessa assunção, a escola não pode mais ignorar a 

heterogeneidade linguística, concebendo a língua apenas em uma dimensão padrão normativa e, em 

algumas situações, levando o aluno a uma vertente preconceituosa de sua variação. Então, tornam-se 

relevantes as práticas sociolinguísticas que mostram aos alunos que “os erros de português” são, na 

realidade, diferentes formas de uso de uma mesma língua. E, por isso, propomos uma pesquisa em 

que os alunos percebam no seu meio as diferenças entre as variantes orais informais, que são 

predominantes na feira livre, por exemplo, das variantes mais formais, como as que estão presentes 

na escola. A ideia de levar aos alunos à feira de São Caetano-PE, conhecida como feira livre de São 

Caetano, deve-se não só a sua importância cultural, mas também ao fato de ser um contexto real de 

uso que favorece ao aluno analisar e compreender variáveis de ordem fonético-fonológica, 

morfológica, lexical e estilístico-pragmática que estão presentes na fala tanto dos feirantes, como na 

sua. Tomando por base Bortoni-Ricardo (2013; 2014), Hora (2011), Bagno (2009), Tarallo (1994) e 

Alkmim (2012) entre outros, pretendemos desenvolver um estudo em que o aluno seja protagonista e 

possa refletir sobre, compreender e lidar com a variação dentro e fora da escola. 

Palavras–chave: Variação linguística, Ensino, Língua materna. 

 

Ortografia e Pontuação: a relação letra/fonema e o estudo de recursos melódicos e 

sintáticos na frase 

  

                                              Cilene da Cunha Pereira (Coordenadora- UFRJ) 

 



 

 

A correta correspondência entre os fonemas da língua e as letras que os representam, bem como a 

representação, na escrita, da entoação da língua falada, é de suma importância para o usuário de uma 

língua. No primeiro caso, objetiva-se esclarecer  dúvidas sobre a grafia correta do vocábulo para 

eliminar erros mais comuns decorrentes da pronúncia descuidada, do pouco hábito da leitura e 

mesmo de falhas no processo de alfabetização. Já o estudo da Pontuação explica-se primordialmente 

pela necessidade de mostrar como se representa graficamente a organização de um texto, como se 

exploram os recursos rítmicos e melódicos da língua na significação da frase e mesmo como o uso 

inadequado de um sinal de pontuação pode prejudicar o sentido do texto. 

 

Palavras chave: ortografia e pontuação; correção; significação e uso 

 

 

Falando grego: contribuições da Etimologia e da Morfologia ao ensino de Língua Portuguesa 

em tempos de Olimpíadas Rio 2016 

 

Claudia Moura da Rocha (UERJ/ FSBRJ/SME-RJ) 

claudiamoura@infolink.com.br 

Em tempos de Olimpíadas Rio 2016, tem-se questionado bastante o legado que os Jogos deixarão 

para a cidade do Rio de Janeiro e, possivelmente, para o país. Inegável é a contribuição que a cultura 

grega (berçodos Jogos Olímpicos) legou às atuais gerações em diversos campos, como o filosófico, o 

científico, o artístico-literário e o linguístico. Em relação a esse último campo, apesar de sermos 

usuários de uma língua neolatina, o português, a influência grega também se faz sentir em nosso 

vocabulário, seja por meio da presença de palavras de origem grega, seja por meio de locuções e 

expressões idiomáticasinspiradas em sua mitologia. Em virtude desse fato, julgamos serem 

relevantes, para que os alunos se tornem usuários competentes de seu próprio idioma, as abordagens 

etimológica emorfológica dessa herança vocabular grega. Acreditamos que as duas abordagens são 

complementares, uma vez que noções da Morfologia, como a depreensão de elementos mórficos e a 

identificação dos processos de formação de palavras, auxiliam na análise etimológica das palavras. 

Nosso objetivo é apresentar sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas com alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental (e que também podem ser aplicadas ao Ensino Médio), considerando as 

contribuições dos estudos etimológicos e morfológicos com a finalidade de ampliar o vocabulário 

discente e, consequentemente, desenvolver sua proficiência na leitura e na produção de textos bem 

redigidos. Com o propósito de embasar o trabalho do professor de Língua Portuguesa, tomaremos 

como parâmetro as contribuições de Antônio G. da Cunha (2007),Mário Eduardo Viaro (2013) 

eDeonísio da Silva (2014), no que se refere aos estudos etimológicos, e deJosé Lemos Monteiro 

(1991) e Luiz Carlos de A. Rocha (1998), no que concerne aos estudos morfológicos.  

Palavras-Chave: Etimologia. Morfologia. Ensino de Língua Portuguesa. 

 



 

 

O uso de letras maiúsculas na escrita de alunos do ensino fundamental II na escola estadual 

Tancredo Neves – Almenara/MG 

    Cláudia Reis Otoni de Paula-Unimontes                                                                                                           

claudiareisdepaula@yahoo.com.br 

A pesquisa “O uso de letras maiúsculas na escrita de alunos do ensino fundamental II – na Escola 

Estadual Tancredo Neves -Almenara/MG” objetiva análisar e descrever acerca dos usos não 

convencionais de letras maiúsculas em atividades escritas por alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental II. Na coleta de dados preservou a identidade dos alunos. Buscamos responder às  

questões: Em que contextos linguísticos aparece o uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas na 

escrita dos informantes? Quais são os usos não-convencionais mais recorrentes no uso de letras 

maiúsculas, na escrita dos alunos investigados? Qual seria, durante o processo de alfabetização, a 

lacuna responsável pela recorrência do fenômeno, na escrita de alunos do ensino Fundamental II, 

Ensino Médio, Ensino Superior e, até mesmo, em nível de Pós-Graduação? Apontamos duas 

hipóteses: os alunos do 9º ano usam indevidamente letras maiúsculas em sua escrita porque 

desconhecem as normas convencionadas da ortografia; e, o conhecimento dos alunos sobre a grafia 

das palavras pode ocasionar a utilização de letras maiúsculas no meio das palavras. Pautamo-nos na 

metodologia da pesquisa-ação e intervenção, com a intenção de desenvolver uma proposta didática 

que contemple estratégias pontuais,  objetivando  ensinar o uso devido de letra maiúscula. 

Reportamos a Saussure (1995), Faraco (2012), Marcuschi (2005), Soares (2001), Volcão (2015), 

Kato (1995), Cagliari (2009). Focamos a ortografia nas  vertentes:  tradicional    abordado por 

Bechara (2009), Cunha e Cintra (2008), Lima (2008) e a  linguística por Castilho (2014), Bagno 

(2011), Faraco (2012) e  Cagliari (1998).  

Palavra- chave- Linguagem, língua e escrita 

 

A consolidação da habilidade de inferir informações implícitas 

 

Claudia Tatiana Prates Nunes- PROFLETRAS 

Universidade Estadual de Montes Claros.                                                 ctatpn@yahoo.com.br 

O presente resumo apresenta uma pesquisa em desenvolvimento no âmbito do Programa de Mestrado 

Profissional em Letras (Profletras), um programa voltado para a melhoria do ensino do Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental da rede pública brasileira. Diante disso, o presente projeto de 

pesquisa, focaliza o tema da consolidação das habilidades de leitura, especificamente, a habilidade de 

inferir informações implícitas, pois acredita- se que o estudante precisa ser bem orientado pelo 

professor, uma vez que a realização de inferências é um processo que acompanha o amadurecimento 



 

 

cognitivo do aprendiz. Essa pesquisa apresenta o seguinte problema: Em que medida o trabalho com 

inferências lógicas e pragmáticas em gêneros humorísticos, principalmente piada e tirinha, contribui 

para o desenvolvimento e a consolidação da habilidade de realizar leitura inferencial de alunos do 6º 

ano da Escola Municipal Geraldo Pereira de Souza? Assim, tem-se como objetivo geral a realização 

de um Projeto de Intervenção Educacional que vise a contribuir para a amenização ou resolução de 

um problema de ensino relacionado a não consolidação da habilidade de realizar inferência a partir de 

informações implícitas. Acredita-se que uma intervenção com inferências lógicas e pragmáticas em 

gêneros humorísticos contribui consideravelmente para o desenvolvimento e a consolidação da 

habilidade de realizar leitura inferencial de alunos do 6º ano da Escola Municipal Geraldo Pereira de 

Souza. O referencial teórico é composto, principalmente, por trabalhos de Smith (1989), Solé (1998), 

Kato (1999), Kintsch e Rawson (2013), Kleimam (2013), Platão e Fiorin (1998), Dell’Isola (2001), 

Coscarelli (2002), Koch (2011) e Marcuschi (2008).  A abordagem metodológica desse projeto é de 

caráter qualitativo e intervencionista. 

Palavras-chave: leitura; inferências; lógicas; pragmáticas. 

 

O gênero quadrinístico e seus subgêneros como apoio aos docentes na educação básica 

Cristiana de Almeida Fernandes-PUC-Rio                                                                                  

cristiannafernandes@gmail.com 
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anamalfacini@hotmail.com 

Vera Lucia dos Santos Nojima– PUC-Rio   

                         nojima@puc-rio.br 

Jesús Jiménez Varea– US                                                                        jjvarea@gmail.com 

Não é novidade no Brasil o alcance que os professores obtêm na busca pelo letramento através do uso 

dos quadrinhos. Também não são recentes os relatos favoráveis de docentes que adotam esse tipo de 

material como apoio ao aprendizado. Considerado como um gênero literário por alguns autores, ou 

subgênero por outros, dependendo exclusivamente da base filosófico-metodológica adotada, é fato 

que os quadrinhos proporcionam, através de sua linguagem de fácil aceitação, êxito nos objetivos 

acadêmicos. Devido a esse sucesso, o governo brasileiro cria plataformas de auxílio para os 

professores não só inserindo tiras cômicas em livros didáticos, como ainda sugerindo que a nona arte 

seja utilizada no trabalho com linguagens e como recurso na busca das competências transversais. 

Isso se dá de maneiras diferentes nas LDBs de acordo com a fase da Educação Básica. Há também o 

Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE, que, desde 2006, prevê a inclusão dos quadrinhos 

nas coleções emitidas para as bibliotecas de escolas públicas, contudo, em uma porcentagem pequena 

em relação à literatura tradicional. Longe de querer trazer discussões acerca dos critérios 

governamentais de inserção dos quadrinhos como meio, o material que aqui se apresenta procura 

discutir a forma com que o professor utiliza os quadrinhos em suas aulas, oferecendo um método para 

que não só conheçam os subgêneros existentes, mas os recursos oferecidos pela linguagem 



 

 

quadrinizada, visto que é possível afirmar que os próprios educadores encontram dificuldades de 

emprego desse tipo de instrumento com seus alunos, dado constatado em relatos encontrados em 

diversas plataformas científicas. 

Palavras-Chave: Quadrinhos, ensino, Design, letramento. 

 

Análise da utilização de processos referenciais no gênero carta do leitor produzida por alunos 

do nono ano com uma intervenção de sequência de atividades, para um ensino crítico. 

 

Cristiane Barbalho da Silva Gaio de Sá- PROFLETRAS/ UFRJ 

crisbgaio@hotmail.com 

 

O trabalho tem como objetivo analisar o uso do processo de referenciação em cartas do leitor, 

produzidas por alunos do 9º ano do ensino fundamental, da rede Municipal do Rio de Janeiro. A 

escolha desse tópico se deve por se verificar que ele ainda é pouco trabalhado nas aulas de LP, 

geralmente sendo um capítulo limitado na parte de pronomes. Além disso, verifica-se que geralmente 

a análise se restringe à identificação dos elementos referidos pelos termos destacados, limitando o 

processo de referenciação ao processo simplório de substituição de vocábulos, com o único fim de 

evitar a repetição de palavras em um texto. São deixados de lado outros mecanismos importantes, e 

não é despertada no aluno a importância argumentativa que alguns mecanismos referenciais fazem; 

ao revelarem o julgamento, os valores e opiniões dos enunciadores. Perceber, então, o caráter 

argumentativo do discurso por meio do processo de referenciação se demonstra totalmente pertinente, 

uma vez que ele é visto como uma atividade discursiva, reveladora de objetos-de-discurso que se 

reconstroem na interação entre autor-texto-leitor (KOCH & ELIAS, 2008). Como apontam 

Mondada&Dubois (2015, p. 20) “esta abordagem implica uma visão dinâmica que leva em conta não 

somente o sujeito “encarnado”, mas ainda um sujeito sócio-cognitivo mediante uma relação indireta 

entre os discurso e o mundo.”Assim,  abordar a produção textual dessa maneira, forma alunos mais 

críticos e conscientes, diminuindo as desigualdades existentes, uma vez que será fornecido a eles 

ferramentas por meio da linguagem, para reivindicar seus direitos e se posicionarem como sujeitos, 

por meio da carta do leitor, que tem se mostrado um gênero textual da cidadania  (NASCIMENTO;  

SAITO,  2006), já que os sujeitos se posicionam de forma crítica, acerca de um assunto da realidade. 

Ao final dessa análise, será proposta uma intervenção, por meio de uma sequência de atividades, que 

visará a uma produção final, a fim de que os alunos tomem consciência de que produzir textos não é 

aglomerar palavras, mas fazer escolhas entre as diversas possibilidades que a língua oferece e que o 

discurso consciente é um importante mecanismo de intervir na desigualdade social. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino – referenciação – produção - gênero textual – carta do leitor 

 



 

 

 

Processos referenciais no gênero carta do leitor: análise e propostas de atividades 

 

Cristiane Barbalho da Silva Gaio de Sá -PROFLETRAS/ UFRJ) 

crisbgaio@hotmail.com 

Leonor Werneck dos Santos (UFRJ) 

leonorwerneck@gmail.com  

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a referenciação em cartas do leitor produzidas por alunos 

do 9º ano do ensino fundamental, da rede Municipal do Rio de Janeiro. A justificativa da escolha 

desse tema é a dificuldade de encontrar material didático que aborde a referenciação no ensino 

fundamental. Geralmente, os processos referenciais são associados apenas ao uso de pronomes, 

visando à identificação dos elementos retomados, limitando o processo de referenciação ao processo 

de substituição de vocábulos, com o único fim de evitar a repetição de palavras em um texto (cf. 

SANTOS, 2015). São deixados de lado outros mecanismos importantes, e não é despertada no aluno 

a importância argumentativa de alguns mecanismos referenciais, ao revelarem o julgamento, os 

valores e as opiniões dos enunciadores. Segundo autores como Koch & Elias (2008), é importante 

perceber o caráter argumentativo por meio do processo de referenciação, que é uma atividade 

discursiva, reveladora de objetos-de-discurso que se reconstroem na interação entre autor-texto-leitor. 

Como apontam Mondada & Dubois (2015, p. 20) “esta abordagem implica uma visão dinâmica que 

leva em conta não somente o sujeito 'encarnado', mas ainda um sujeito sócio-cognitivo mediante uma 

relação indireta entre os discurso e o mundo.” Assim,  abordar a produção textual dessa maneira, 

forma alunos mais críticos e conscientes, diminuindo as desigualdades existentes, uma vez que será 

fornecido a eles ferramentas por meio da linguagem, para reivindicar seus direitos e se posicionarem 

como sujeitos, por meio da carta do leitor, que tem se mostrado um gênero textual da cidadania  

(NASCIMENTO;  SAITO,  2006), já que os sujeitos se posicionam de forma crítica, acerca de um 

assunto da realidade . Após a análise das cartas elaboradas pelos alunos, será proposta uma 

intervenção, por meio de uma sequência de atividades, que visará a uma produção final, a fim de que 

os alunos tomem consciência de que produzir textos significa fazer escolhas entre as diversas 

possibilidades que a língua oferece e que o discurso consciente é um importante mecanismo de 

intervir na desigualdade social. 

 

Palavras-chave: Linguística de Texto, ensino, referenciação, gênero textual, carta do leitor 



 

 

 

A concordância verbal de terceira pessoa do plural na escrita escolar 

 

Cristina Márcia Monteiro de Lima Corrêa- UFRJ 

cmarciamlc@hotmail.com 

Karen Cristina da Silva- UFRJ  

karenchrisufrj@gmail.com 

 

Com base na Teoria da Variação e Mudança, propõe-se um estudosobre o modo como alunos 

em fase de letramento lidam com a alternância das marcas de concordância entre verbo e sujeito de 

terceira pessoa do plural, expresso ou não, a qual consiste em uma regra variável na comunidade de 

fala na qual estão inseridos (cf. BRANDÃO; VIEIRA, 2012). 

Pretende-se, além disso, explorar um possível “conflito”, que os alunos poderiam estar 

enfrentando, entre a gramática internalizada e uma segunda gramática, que seria decorrente do 

aprendizado da modalidade escrita. Espera-se, assim, observar diferenças entre o que é predicado e 

praticado pelos alunos.  

A metodologia consiste no tratamento, através do programa GoldvarbX, de dados retirados de 

um corpus de 60 redações obtidas em 3 diferentes escolas da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Em cada escola, coletaram-se redações produzidas individualmente por 20 alunos, de 6º e 8º anos do 

ensino fundamental, considerando 3 gêneros distintos: relato pessoal, fábula e resumo de conto. 

Através do controle de variáveis independentes, em uma análise quantitativa, pretende-se observar 

fatores que estariam sendo decisivos para a realização de cada variante. 

A análise indica que não há plena correlação entre o que é praticado e predicado no tocante ao 

fenômeno estudado. A marca de concordância consiste na variante preferida; ea alternância entre esta 

e a outra variante depende daco-atuação de fatores ligados à posição do sujeito em relação ao verbo, 

gênero textual e tipo de verbo. Como é previsto na fala, as práticas da escrita escolar apresentam 

estruturas em variação, de modo que estudantes transportariam para a escrita estruturas parecidas 

com as de sua fala. 

Palavras-chave: Concordância verbal. Variação. Ensino. 

 

Estratégias referenciais: índices do valor argumentativo de comentários publicados em 

Facebook, um gênero da Rede Social.  

 

Cristina Normandia dos Santos – CAPES 

 



 

 

A comunicação digital instaurou um distinto uso da língua por meio da “escrita em rede”, conceito 

utilizado para demonstrar as múltiplas conexões da linguagem em ambiente digital. Além do uso da 

língua, há outro aspecto significativo da comunicação digital: a atividade discursiva de publicação de 

comentários em redes sociais, como o Facebook, com diferentes propósitos comunicativos. Há 

inerente nesses comentários o processo da argumentação, em que a opinião é expressada com a 

intenção de convencimento e de persuasão (ABREU,2009). Para isso, é necessário que os internautas 

utilizem amplamente estratégias cognitivas de ordem textual como a referenciação, processo 

discursivo em que se dá a (re)construção de referentes na progressão textual (KOCH,2002). Neste 

sentido, objetivo deste trabalho é discutir o uso das estratégias de referenciação em comentários 

publicados no Facebook, em perfil público de jornalista, consideradas como índice indicativo do 

valor argumentativo destes comentários publicados por internautas.  

 

Palavras-chave: Referenciação, Argumentação, Facebook.    

 

 

 

O “Rap” na sala de aula, uma proposta de leitura e escrita em Língua Portuguesa 

 

Cristina Santos da Conceição Ramos- Profletras/UFMG 

cristinascramos@yahoo.com.br 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa indicam como objetivo do 

Ensino Fundamental que o aluno tenha a capacidade posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; compreender a cidadania como participação social e política. Para que o 

aluno possa posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais é preciso que ele, no processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica, seja estimulado a 

desenvolver sua capacidade de argumentar em textos orais e escritos. Com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da capacidade de argumentar, proponho no TCF (Trabalho de Conclusão Final) do 

Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, um 

projeto de intervenção direcionado ao 9º Ano do Ensino Fundamental.  

O projeto de intervenção tem como aporte canções de rapehip hop. A escolha do Rap e do 

Hip Hop justifica-se a partir do momento em que nota-se, nas escolas, a intenção de trabalhar 

gêneros musicais, mas com outros propósitos, em grande maioria para estudar regras gramaticais. 

Neste projeto de intervenção usaremos as canções de rap e hip hop para o ensino de compreensão e 

produção de textos.  Ao realizar atividades de leitura, audição e visualização de videoclipes dessas 

canções, o aluno será estimulado a argumentar criteriosamente, em textos orais e escritos, a respeito 

dos discursos presentes nas canções.  

 



 

 

Palavras-chave: Rap, leitura, argumentação 

 

As práticas de leitura nas aulas de língua portuguesa: a escolha dos textos através da mediação 

docente 

Orientanda: Esp. Cristina Vicente da Silva - UFRN 

crisvicente_1@yahoo.com.br 

Orientador: Dr. Rogério Soares de Oliveira- UFRN 

rogersoaresba@gmail.com 

 

A proposta de pesquisa que apresentamos neste resumo parte das seguintes questões: (i) de que forma 

se dá a escolha dos textos que o professor de LP utiliza em suas aulas? (ii) como o aluno-leitor se 

sente frente aos textos selecionados, propostos para leitura? (iii) em que medida o fenômeno da 

gostatividade é tomado como critério para a seleção dos textos e para a recepção dos mesmos, pelo 

aluno? Assim, propomos como objetivos gerais: (i) investigar como se dá o processo de seleção dos 

textos utilizados pelo professor nas atividades de leitura nas aulas de LP; (ii) compreender o papel do 

aluno – leitor na escolha dos textos que lê nas aulas de LP; (iii) analisar em que medida o fenômeno 

da gostatividade é tomado como critério para a seleção dos textos e para a recepção dos mesmos 

pelos alunos. Este trabalho se justifica pela necessidade de observarmos os critérios de escolhas dos 

textos (tipos e gêneros) que são utilizados nas aulas de LP, verificando se tais seleções contemplam o 

interesse do leitor/aluno, a fim de que este sinta o desejo de ler e que seja de maneira 

crítico/reflexiva. A pesquisa está baseada em autores como ANDRADE NETA(2011); LEITE 

(2011); GROTTA (2000); (CAVALCANTI, 2015); LEFFA (1996); SOLÉ (1998); dentre outros. A 

metodologia tem por base o levantamento bibliográfico. A pesquisa está classificada como descritiva, 

tendo por abordagem qualitativa, caracterizada como um estudo de campo, pois visa realizar 

levantamento dos dados através da observação das AC; as entrevistas semiestruturadas para os 

professores e os questionários semiestruturados para os alunos.O trabalho ainda está em andamento e 

tem por meta a construção de uma Cidade Virtual de Leitura, como instrumento didático-pedagógico. 

 

Palavras – chave: Afetividade; Gostatividade; Leitura; Seleção de textos. 

 

Dos contos de fadas à literatura de cordel: aprimoramento da escrita por meio da 

retextualização 

 

Daiane Alves Cordeiro Brites- PROFLETRAS/UFRRJ 

britesdaiane@gmail.com 

 

 

Esta é uma pesquisa do tipo qualitativo, já que teve como objetivo principal a elaboração de uma 

sequência didática, com base em Schneuwly e Dolz (2004), para trabalhar o aprimoramento da 

escrita de alunos do sexto ano do ensino fundamental da escola Nereu Sampaio que faz parte da rede 

municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro e fica localizada no bairro de Inhaúma, zona norte 

da cidade. Para isso, usaremos os conceitos de Moreira e Caleffe (2008) para explicar como a 

pesquisa foi encaminhada.  Além disso, também será apresentado o conceito de pesquisa-ação 



 

 

desenvolvido por Thiollent (2009) que almeja a transformação de situações dentro da própria turma, 

ou seja, o problema é detectado, estudado, observado, mas também é apresentada uma ação para que 

ele seja resolvido. A proposta didática de ensino de escrita tem como base o mecanismo de 

retextualização (DELL’ISOLA, 2007) do gênero Conto de fadas para o gênero Cordel. A intenção é 

aprimorar a escrita e ampliar o letramento dos educandos, partindo de um tipo de texto, o conto de 

fadas,supostamente, conhecido por eles para a produção de um texto, o cordel, não muito explorado 

no espaço escolar.   

 

Palavras-chave: Ensino de escrita.  Gêneros literários. Sequência didática. 

 

 

O leitor da geração z 

Daiane Simões (UESC) daysimoes1@hotmail.com 

Luciana Oliveira (UESC) luhpoesia@hotmail.com 

O perfil da escola como instituição que visa formar sujeitos é o mesmo há anos, mas não se pode 

dizer o mesmo sobre perfil dos estudantes, de modo geral. Destacamos neste estudo o 

comportamento dos leitores da geração Z, ou seja, dos estudantes que não conheceram o mundo sem 

internet e não diferenciam a vida on-line da off-line, denominados nativo-digitais. Eles utilizam 

tablets e smartphones com a mesma facilidade que nós, da geração X, usamos a caneta esferográfica. 

Estão conectados com o mundo o tempo inteiro através de celulares.  Diante da expansão do 

ciberespaço como local de interação, leitura e produção textual, o perfil de leitor mudou, pois 

mudaram as formas de ler, em suportes diversos. Sendo assim, não há como pensar em letramento 

numa perspectiva restrita de leitura e compreensão do texto escrito, mas por uma dimensão que 

englobe todas essas facetas que o ciberespaço proporciona.  Desse modo, podemos falar em 

multiletramentos. Segundo Rojo (2012), essa competência leitora funciona a partir de algumas 

características importantes, como a interatividade, a colaboração, as fraturas e as transgressões nas 

relações de poder estabelecidas e o hibridismo (de linguagens, modos, mídias e culturas). Diante 

disso, como fomentar a leitura dos nossos leitores geração Z utilizando a tecnologia na sala de aula? 

Discutiremos esse assunto através do aporte teórico de Jouve (2002), Rojo (2012), Ribeiro (2012), 

Chartier (2012), Coscarelli (2014); Lévy (1999) Zilberman (2012) e Braga (2013).  

 

Palavras-chave: leitor, geração Z, multiletramentos, cibercultura 

 

Leitura na internet: o fundamento interativo do hipertexto 

Damares Souza Silva- PUC-SP 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/10/tecnologia/1418238574_228198.html


 

 

damares.s@bol.com.br 

Luciene Oliveira da Costa Santos- PUC-SP 

lucienevanzeller@yahoo.com.br 

 

Uma vez que as aulas de Língua Portuguesa devem acompanhar as demandas sociais, o professor, 

por sua vez, deve compreender em nível mais profundo como se dá a leitura de hipertexto e quais 

princípios os envolve, pois é intensa a utilização do meio virtual por todos os seguimentos da 

sociedade. Dessa forma, esta comunicação tenta esclarecer, ainda que de forma sucinta, os novos 

pontos de vista e conceitos que regem a leitura a partir da utilização do hipertexto, o qual se 

apresenta fundamentalmente baseado na interação. Além disso, a pertinência temática que este 

estudo traz verifica-se quando se entende que, diferente do que se tinha como meio de linguagem em 

momentos anteriores, o meio virtual implica, no hipertexto, a compreensão de novo modo de leitura, 

de novas práticas, de novos processos de construção de conhecimento. Estudo bibliográfico de 

caráter ensaístico, este trabalho não pretende esgotar o tema, mas sim direcionar o professor a um 

aprofundamento de pesquisa e debate. A base teórica utilizada parte das obras de Bakthin (1997); 

Charlot (2000); Hanks (2008); Marcuschi (2004); Marquesi, Cabral, Elias e Villela (2010); Lévy 

(1995); Van Dijk (1992). Enfim, esteestudo é um ponto de partida para o docente na compreensão de 

três questões fundamentais: de que maneira o hipertexto demanda novas práticas e novas estruturas 

de linguagem e, por assim dizer, nova forma de leitura; como se dá a influência do contexto sobre o 

hipertexto; e, sobretudo, em que nível de importância está a interação na leitura do hipertexto. 

Palavras-chave: leitura, professor, hipertexto, interação. 

 

Construindo a argumentação nas aulas de língua portuguesa do ensino fundamental 

Daniela Cristina Sales Portela/UFMG 

daniela.letras2007@gmail.com 

 

A proposta deste projeto de pesquisa nasce a partir do desejo e da necessidade de buscar novas e 

melhores alternativas para o desenvolvimento de habilidades argumentativas em alunos dos anos 

finais do ensino fundamental, por ser esse um dos discursos mais demandados na vida social e no 

mundo do trabalho.  Pretendemos elaborar uma sequência de atividades para trabalhar estratégias 

argumentativas na modalidade escrita da língua, utilizando, como recurso pedagógico, um jogo 

educacional, em formato digital, que também será desenvolvido neste projeto. Nosso objetivo é que a 

sequência de atividades e o jogo educacional possibilitem aos alunos o convívio com novas 

experiências e que estas sejam motivadoras e significativas. O referencial teórico fundamentar-se-á, 

sobretudo, nos estudos sobre argumentação na perspectiva retórica e da Análise do Discurso, mais 

especificamente a Nova Retórica, de ChaimPerelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e os estudos de Ruth 

Amossy, que articula retórica, Nova Retórica e Análise do Discurso. A metodologia de pesquisa 

adotada será a qualitativa, no âmbito de uma pesquisa de intervenção. A coleta dos dados será feita 



 

 

em uma escola pública no município de Belo Horizonte. O corpus da pesquisa será constituído por 

questionários, sequência de atividades escritas sobre artigos de opinião e um jogo da argumentação 

em formato digital.  

Palavras-chave: Argumentação, Escrita, Estratégias Argumentativas, Jogo Digital. 
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Poder x Domínio: uma análise do conto “no moinho” 

Daniel de Freitas Cavalcante 

Orientadora: Profa. MSC. Ezilda Maciel da Silva  

O estudo literário pode ser um meio para abrir discussões sobre temas variados, além de 

fomentar o individuo a uma reflexão profunda e crítica sobre o que o autor quer passar ao leitor 

através da obra, nesse caso, será apresentada uma análise sobre o conto “No Moinho”, autoria de Eça 

de Queirós, porém, publicado na obra de Elenir Aguilera Barros no ano de 1985.O conto retrata sobre 

a vida de uma mulher, que é sinônimo de força para garantir um bom cuidado de sua família, e ao 

mesmo tempo, delicada e desmotivada quando se trata de seus desejos individuais, ou seja, sem 

expectativa e ambições, apenas a preocupação de atender os desejos de seu marido doente e sempre 

insatisfeito. Essa personagem representa algo muito importante para entendermos como o tema Poder 

x Domínio, está relacionado com essa personagem que é chamada de D. Maria da Piedade. A 

discussão da estrutura do conto será de maneira simples e objetiva fazendo uso de alguns teóricos, 

por exemplo, Thomas Bonnnici, Maria Luzia M. Abaurre e Regina Zilberman como auxílio para 

compreendermos alguns pontos como a escola literária Realista, a vida do autor e a identificação dos 

seguintes elementos: Narrador, Personagem, tempo e espaço. 

Palavras-chave: Submissão, Força, Fascínio, Desejo. 

 

 

As estratégias de indeterminação do sujeito na construção de artigos de opinião: uma proposta 

pedagógica 

 

Daniela da Silva de Souza (UFRJ) 



 

 

e-mail:daniela_ds2@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho objetiva descrever um estudo dirigido sobre o tema da indeterminação do sujeito, 

levando em conta não só as duas estratégias de indeterminação reconhecidas pela Gramática 

Tradicional como também outras que são utilizadas pelos discentes na produção de artigos de 

opinião.  Como primeira etapa para a sua realização, foi empreendido um levantamento das 

estratégias de indeterminação do sujeito empregadas por alunos do Ensino Fundamental. Em seguida, 

a partir desse levantamento, foi elaborado o estudo dirigido, levando-se em conta não só as duas 

estratégias de indeterminação reconhecidas pela Gramática Tradicional como também outras que são 

utilizadas pelos estudantes na produção desse gênero textual. Na etapa diagnóstica, efetuamos uma 

pesquisa de base sociolinguística (MOLLICA; BRAGA, 2013), em uma escola pública do município 

do Rio de Janeiro com 150 alunos do nono ano, com o intuito de verificar que estratégias de 

indeterminação estão sendo usadas por eles na redação de artigos de opinião. Após essa etapa, foi 

elaborado o estudo dirigido em questão.  O referencial teórico para a elaboração deste material 

didático fundamenta-se nas diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos 

postulados teóricos de FRANCHI (2006), BRAVIN (2012) e VIEIRA (2014).  Procurou-se articular 

os referenciais teóricos anteriormente mencionados com a reflexão sobre os conceitos de gramática, 

norma e variação linguística. Pretende-se, pois, neste trabalho, a partir do estudo em questão, 

instrumentalizar o público-alvo a respeito da indeterminação do sujeito, considerando a variação 

linguística, a fim de permitir que os aprendentes possam reconhecer as estratégias de indeterminação 

usadas nos artigos de opinião e utilizá-las, da forma mais adequada possível, em especial, na redação 

desse gênero textual. 

 

Palavras-chave: Indeterminação do sujeito. Diagnose. Estudo dirigido. Artigo de opinião. 

 

 

A importância do uso de estratégias para ativação dos conhecimentos prévios no 

processo de leitura 

Daniela Reis Freitas- PROFLETRAS FFP-UERJ 

danielarfreitas@hotmail.com 

 

 

 

Faz parte da prática docente do professor de língua materna propiciar aos seus alunos o contato 

com textos dos mais variados tipos e gêneros com o objetivo de que os estudantes possam, cada vez 

mais, ampliar seu repertório, assim como seu potencial discursivo. 

Em uma concepção interacionista de linguagem, como a adotada por Koch, Elias e Kleiman, a 

leitura é um processo em que o sentido é produzido a partir da interação entre texto e leitor. Assim, 



 

 

ao buscar compreender um texto, o leitor mobiliza, em conjunto, habilidades e conhecimentos 

prévios.  

O presente trabalho objetiva destacar a importância do conhecimento prévio para garantir uma 

leitura bem sucedida, bem como sugerir estratégias que possam ser utilizadas para ativar tais 

conhecimentos em turmas de segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Leitura. Conhecimento prévio. Ensino Fundamental.  

 

Concordância verbal de terceira pessoa: diagnóstico e intervenção em turmas do oitavo ano. 

 

Danieli Silva Chagas- UFRJ 

danieli.chagas@hotmail.com 

 

O trabalho objetiva analisar e discutir os padrões de concordância verbal de terceira pessoa 

praticados pelos alunos de turmas do oitavo ano do ensino fundamental de um colégio estadual da 

cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, localizando-os no “continuum” de concordância (cf. 

Lucchesi, 2009) praticado no Brasil. Pretende-se, em uma segunda etapa, propor intervenção 

pedagógica, de modo que se promova a maior consciência linguística dos alunos, visando a ampliar 

seu repertório, para que sejam capazes de realizar usos populares ou cultos, mais ou menos 

monitorados, em acordo com a situação de interação em que estejam inseridos. A escolha desse tema 

tem base no fato de ser o ensino de concordância verbal na educação básica, ainda hoje, limitado ao 

ensino de um padrão geral que nem sempre reflete a realidade dos usos brasileiros, reforçando o 

estigma da ausência da marca de plural, sobretudo nas variedades populares, por mais que 

determinados usos não marcados possam ser verificados mesmo em variedades cultas do português 

brasileiro. Importantes gramáticas tradicionais apresentam vários casos em que há possibilidade de 

apresentação do verbo com ou sem a morfologia de plural. Tais casos já constituem um indicativo da 

profunda variação envolvida no fenômeno analisado, como já pontuado por Vieira (1995). Conforme 

Bagno (p.641, 2012), ainda, “A concordância verbal é decerto o fenômeno linguístico que mais tem 

se prestado – junto com a concordância nominal – a servir de instrumento sociocultural de separação 

entre os que falam “certo” e os que falam “errado”. O assunto abordado, então, possui extrema 

relevância no ensino de Língua Portuguesa e faz parte do processo de promoção do acesso do aluno 

às variedades linguísticas mais prestigiosas, como previsto, inclusive, nos PCN’s.  

 

Palavras-chave: Concordância Verbal, Variação Linguística, Ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

Considerações sobre ensino de Língua  Portuguesa, níveis de letramento em leitura e avaliações 

externas  

Danielle Ferreira Martins Bastos- UERJ 

danibastosjf@hotmail.com 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP) têm como 

preocupação singular o ensino como vivência e a formação educacional democrática por meio da 

leitura. Assim, entende-se como função do professor de língua materna tornar seus alunos leitores 

críticos, linguisticamente competentes diante da pluralidade de usos da língua em situações 



 

 

comunicativas distintas, bem como torná-los capazes de exercer plenamente sua cidadania, no que 

tange especificamente à leitura, promovendo a evolução desse estudante no processo de letramento e 

almejando sua construção enquanto leitor proficiente. O presente trabalho visa, pois, relacionar 

alguns dados de avaliações externas sobre o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, 

considerando-os frente à proposta de desenvolvimento dos níveis de letramento em leitura dos 

estudantes brasileiros.  A partir da análise de uma crônica de humor, pretende-se demonstrar uma 

possível aplicação desse gênero em sala de aula como um caminho para elevar os níveis de 

letramento em leitura de nossos alunos, explorando elementos linguísticos, semânticos, discursivos, 

textuais e pragmáticos como a ironia, a metáfora, a polissemia, a ambiguidade, a coesão, a coerência, 

os pressupostos e as inferências entre outros tantos recursos presentes no humor mais reflexivo e 

argumentativo.  Valemo-nos, portanto, de dados do Ministério da Educação (INEP e PCNLP), além 

de trabalhos teóricos como Abreu (2012), Cavalcanti (2015), Uchôa (2010), entre outros. 

Palavras - chave: Ensino de Língua Portuguesa, Níveis de Letramento, Leitura, Avaliações externas, 

Crônica humorística. 

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: práticas de 

leitura em questão 

 

Danielle Loana Gonçalves de Souza- UFMT/CUR 

danielleloana@hotmail.com 

Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues- PPGEdu/CUR/UFMT 

Este texto apresenta dados e reflexões parciais que compõem pesquisa de mestrado cujo objetivo foi 

investigar práticas de leitura de professores de Língua Portuguesa nos encontros de estudo 

denominados Sala do Educador, em duas escolas da rede estadual no município de Pedra Preta - MT. 

Aqui são apresentadas algumas reflexões, feitas a partir de observações nos encontros, e de algumas 

conversas com as coordenadoras dos projetos, e também com, professoras participantes, nas escolas 

investigadas. Trata-se, de pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo etnográfica. A partir dos dados 

levantados e documentos analisados, reitera-se a importância da formação contínua de professores, 

bem como o fato de que é preciso posicionar-se de forma crítica, uma vez que essa não pode ocorrer 

apenas enquanto qualificação para o mercado de trabalho, ou como forma de suprir as lacunas 

deixadas pela formação inicial, mas como instrumento de valorização profissional. Constata-se ainda 

que as práticas de leitura efetivadas no momento da formação são propiciadoras de reflexões e 

mudanças sobre as ações de ensino dos sujeitos investigados. 

Palavras-Chave: Formação contínua. Professor de língua portuguesa. Leitura.  

 

PRÁTICAS DE LEITURA DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA FORMAÇÃO 

CONTÍNUA: os descritores como eixo fundamental para atividades com gêneros textuais em sala de 

aula 



 

 

  

Danielle Loana Gonçalves de Souza- UFMT/CUR 

danielleloana@hotmail.com 

Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues- PPGEdu/CUR/UFMT 

 

O objetivo deste texto é apresentar pesquisa, cuja finalidade é dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido durante pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi pesquisar práticas de leitura e formação 

contínua de professores de língua portuguesa, assim sendo, objetiva-se  investigar tais práticas, bem 

como analisar  de que forma estas têm sido utilizadas para o ensino dos gêneros textuais em sala , e 

de que maneira tais leituras, que de certo modo baseiam-se em documento oficiais do MEC que 

tratam dos descritores como instrumento de estudo e guia para aplicação de atividades, a fim de 

alcançar os níveis de proficiência exigidos na Prova Brasil são instrumentos de melhoria das práticas 

de letramento e consequentemente da qualidade da educação. Considera-se práticas de leitura na 

perspectiva bakthiniana aqui assumida como ação-interação-diálogo. Com relação a formação 

contínua entende-se como formação permanente e ao longo da carreira, pois remete a ideia de 

algo que ocorre ao longo da vida e profissão, ou seja, em continuum, isto é, um permanente 

movimento (SOUZA, 2013). Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo etnográfica, uma vez que são 

considerados o saber-fazer docente, bem como o estudo do cotidiano escolar (ANDRÉ, 2001). Logo, 

a partir deste trabalho, tenta delinear uma pesquisa que auxilie o professor de língua portuguesa em 

seu exercício diário, isto é, a prática efetiva de leitura como instrumento de melhoria na tarefa diária 

de letramento por meio dos gêneros textuais. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura; Gêneros textuais, Formação contínua; professores de Língua 

Portuguesa. 

 

 

O estudo do gênero Conto de Fadas na perspectiva do desenvolvimento da  proficiência de 

leitura e de escrita 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro- UERJ/ CAPES   

Esta pesquisa considera a fortuna discursiva existente tanto do discurso literário quanto dos 

elementos linguísticos. Pretende-se demonstrar o desenvolvimento da leitura e da escrita, partindo 

do estudo de contos de fadas como estratégia de desenvolvimento da proficiência discursiva dos 

estudantes no ensino básico. A análise proposta está centrada no desvendamento dos recursos 

linguísticos bem como dos elementos que estabelecem a estreita ligação entre leitura, escrita e análise 

linguística. Desse modo, será possível perceber a produtividade dos gêneros no trabalho com o 

argumento, observando o caráter dialógico da linguagem (CAVALCANTI, 2010; KOCK, 

2012). Logo, os componentes linguísticos voltados para a argumentação nos contos de fadas 

objetivam o trabalho com os diversos recursos linguístico-discursivos que possam servir aos 

diversos gêneros textuais. Este tipo de junção gênero-língua contribuirá para o 

desenvolvimento discursivo dos alunos, levando-os a um nível mais alto de letramento. 

Palavras-chave: Contos de fadas; Ensino; Leitura e Escrita. 

 

Literaturas de Língua Portuguesa na Escola: Construindo Diálogos  

Dayse Oliveira Barbosa- USP 



 

 

oliveirab2010@gmail.com 

 

Tendo em vista atender à Lei Federal 11.645/2008, este trabalho dedicou-se à elaboração, no âmbito 

da disciplina de Língua Portuguesa, de sequências didáticas bimestrais direcionadas ao primeiro ano 

do ensino médio da rede estadual de São Paulo. Essas sequências didáticas apresentam sugestões de 

atividades que têm como cerne a análise de textos literários brasileiros, em especial, em sua vertente 

afro-brasileira, em diálogo com textos literários provenientes das literaturas angolana, moçambicana 

e cabo-verdiana. Os textos selecionados para compor as sequências didáticas são os seguintes: no 

primeiro bimestre, os poemas Criar, de Agostinho Neto (angolano) e Vento-forte poesia, de Lepê 

Correia (brasileiro); no segundo bimestre, os poemas Flagelados do vento leste, de Ovídio Martins 

(cabo-verdiano) e Morte e vida severina – O retirante explica quem é e a que vai, de João Cabral de 

Melo Neto (brasileiro); no terceiro bimestre, os contos Carreto, de Cuti (brasileiro) e Frio, de João 

Antônio (brasileiro); no quarto bimestre, Natal, crônica de Dina Salústio (cabo-verdiana) e Natal, 

conto de José Craveirinha (moçambicano). Cada sequência didática apresenta um roteiro de aplicação 

composto por uma atividade preparatória para motivar os alunos, exercícios de leitura e análise 

comparativa dos textos literários e atividades avaliativas; além disso, há no final da cada sequência 

didática uma breve identificação dos recursos necessários para o desenvolvimento de todas as 

atividades e as habilidades previstas pelo Currículo do Estado de São Paulo que são trabalhadas 

naquela sequência didática.  

 

Palavras-Chave: análise comparativa, ensino médio, sequências didáticas, língua portuguesa. 

 

O Processo de Subordinação Substantiva: Uma Proposta de Ensino Produtivo das Estruturas 

Oracionais 

Débora Bianco Gonçalves – UERJ 

Deborabianco.portugues@gmail.com  

  

Neste trabalho, propõe-se uma revisão crítica da abordagem de livros didáticos sobre o 

processo sintático de subordinação substantiva, com o objetivo principal de apontar sugestões para 

uma possível prática pedagógica. A escolha se justifica na perpetuação de uma metodologia focada 

em aspectos meramente formais, desconsiderando questões semânticas e pragmáticas no ensino 

dessas estruturas gramaticais.  Dos três processos de subordinação – adjetiva, adverbial e substantiva 

- o último é o único que não recebe nenhum tratamento de viés semântico. Ainda que 

superficialmente, ao trabalhar as adverbiais, os livros apontam os aspectos atrelados ao sentido dos 

conectivos. Já no tratamento das adjetivas, levanta-se a questão da essencialidade da informação que 

compõe a oração subordinada. Apenas as substantivas recebem um tratamento estritamente sintático.  

Segundo pressupostos de Gramáticas Descritivas de base funcional, observaram-se aspectos 

semânticos codificados nessas construções sintáticas, com especial atenção ao papel discursivo das 

orações principais, a fim de elaborar uma abordagem do tema focada em suas funcionalidades.  O 



 

 

corpus de análise foi composto por exercícios retirados de três coleções didáticas dos anos finais do 

ensino fundamental.  Acredita-se que, assim como a linguística textual e sociolinguística 

contribuíram para importantes mudanças no ensino da língua, também é possível aproveitar alguns 

preceitos de base funcional para tratar de determinados tópicos gramaticais. Portanto, não há, neste 

estudo, uma abordagem aprofundada das diversas correntes linguísticas sobre o tema, mas uma 

proposta de adequação das discussões científicas ao ensino da língua materna, a fim de torná-lo mais 

eficiente e produtivo.  

 

Palavras-chave: Ensino de sintaxe. Processo de subordinação substantiva. Oração principal. 

 

A habilidade de inferir humor em tirinhas mediada por atividades sistematizadas 
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Este trabalho busca investigar as estratégias mais eficientes para a dificuldade dos estudantes do 8º 

ano do ensino fundamental em inferir o humor no gênero tirinha. Busca-se responder às seguintes 

perguntas: 1 - “Qual a contribuição da mediação (professor-aluno) para o desenvolvimento da 

habilidade de inferir o humor no gênero tirinha?” 2 – “Até que ponto a sistematização de atividades 

de leitura de tirinha, tal como apresentada pelos livros didáticos do 8º ano do Ensino Fundamental, 

contribui para o desenvolvimento da habilidade de inferir humor?” 3 – “Que atividades de ensino são 

mais eficientes para o desenvolvimento da habilidade de inferir humor em tirinhas?” Dentre as 

justificativas para a realização da pesquisa destacamos que esta procura contribuir na proposição de 

estratégias didáticas – mediadas e sistematizadas pelo professor – para as dificuldades demonstradas 

pelos estudantes do ensino fundamental em inferir o humor em tirinhas. Para isso, far-se-á análise de 

uma coleção de livros didáticos de ensino de língua portuguesa com o propósito de verificar como 

ocorre a exploração do gênero tirinha. A partir da análise dos livros didáticos e de atividades 

diagnósticas feitas pelos estudantes usuários da coleção de livros, serão desenvolvidas oficinas com 

foco no desenvolvimento da habilidade de inferir humor em tirinhas. Espera-se avaliar o papel da 

sistematização e da mediação do professor no trabalho com o desenvolvimento da habilidade de 

inferir o humor em tirinhas. 

Palavras-chave: Inferir, humor, sistematização, mediação 

 

Leitura e ensino de língua portuguesa: Uma proposta de estudo da argumentação e do texto 

dissertativo- argumentativo 
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O presente trabalho trata-se de uma proposta didática que objetiva articular os estudos de leitura e 

língua portuguesa, para que o aluno possa consequentemente desenvolver as habilidades de leitura e 

escrita. Desse modo, pretende-se discutir o conteúdo de argumentação, baseado no Modo 

Argumentativo de Patrick Charaudeau, de modo que os alunos possam adquirir conhecimento 

necessário sobre a estrutura da argumentação, os tipos de argumentos e a importância deste 

conhecimento, visando a construção efetiva de um texto dissertativo- argumentativo. Charaudeau 

(2010) foi o teórico escolhido, visto que seu método de ensino da argumentação é extremamente 



 

 

didático e causa uma grande aceitabilidade por parte de professores e alunos. Pretende-se, então, 

trabalhar com o texto “Ler deveria ser proibido”, de Guiommar Gramond, e com algumas redações 

consideradas nota mil do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do ano de 2006, através dos 

quais os alunos se baseariam para construir a argumentação necessária para produzirem um texto 

dissertativo-argumentativo, com o seguinte tema: “O poder de transformação da leitura”. A partir dos 

textos trabalhados e da discussão do tema argumentação e da estrutura do texto dissertativo- 

argumentativo, espera-se que o aluno possa compreender efetivamente este conhecimento e consiga 

produzir textos relativos a este tipo textual. Além do mais, pretende-se estimular o gosto pela leitura, 

visto que os textos argumentativos são interessantes formas de motivação da leitura do aluno, já que 

desenvolvem a criticidade e ajudam o discente a explorar e expor sua opinião.   

Palavras- Chave: leitura, escrita, argumentação, ensino.  

 

“As Aventuras de Pinóquio”: Intertextualidade e Reflexões Sobre o Ensino do Gênero Conto de 

Fadas 

 

Dennis Castanheira- UFRJ/ CAPES 

dennisscastanheira@gmail.com 

  

 Esta apresentação visa à apresentação de reflexões para o ensino de língua portuguesa no 

sexto ano do ensino fundamental a partir da obra “As aventuras de Pinóquio: histórias de uma 

marionete”. Por meio das preconizações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de português 

para ensino fundamental II e dos pressupostos teóricos da Linguística de Texto (LT), formulamos 

nossas sugestões de atividades a serem realizadas em sala de aula.  

 A obra que utilizaremos para debater estratégias para o ensino foi escrita por Carlos Collodi, 

ilustrada por Enrico Mazzanti e publicada na Itália capítulo a capítulo em forma de folhetim ainda no 

século XIX. No Brasil, a tradução de Marina Colassanti por meio da editora “Companhia das 

Letrinhas” é uma das mais conhecidas e, por isso, foi a que escolhemos como ponto de partida.  

 Além de se basearem nessa obra, nossas propostas são caracterizadas: (a) pela união das 

práticas de linguagem: leitura, produção textual e análise linguística (b) pela congregação de 

atividades pré-textuais, textuais e pós-textuais (cf. SANTOS; CUBA RICHE; TEIXEIRA, 2013), a 

saber: 

(1) atividades pré-textuais: ligadas à motivação para leitura; 

(2) atividades textuais: ligadas a questões próprias do texto; 

(3) atividades pós-textuais: continuação da análise e motivações para leituras posteriores. 

 A partir da associação dessas etapas, visamos a trabalhar com aspectos relevantes à nossa 

corrente teórica, como gêneros textuais e intertextualidade, enfocando sempre a importância do texto 

na sala de aula.  

Palavras-chave: Pinóquio; conto de fadas; intertextualidade; gêneros textuais 

A abordagem sobre adverbiais temporais em uma coleção didática de ensino médio 
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 Os livros didáticos de ensino fundamental e médio têm passado por constantes avaliações nos 

últimos anos que visam a melhora de sua produção e a articulação com o que vem sendo discutido 

em universidades brasileiras sobre práticas de ensino em língua portuguesa. Muitos livros, porém, 

continuam a apresentar uma abordagem bastante precária sobre diversos temas (CRUZ, 2012; 



 

 

SANTOS, 2012), principalmente aqueles que tem sido menos abordados nos trabalhos que analisam 

criticamente essas produções. 

 Dentre os temas que ainda não têm sido largamente debatidos estão os adverbios e locuções 

adverbiais. A partir dessa lacuna, essa comunicação tem como objetivo analisar a abordagem sobre 

um grupo de advérbios temporais já estudados por vários autores brasileiros em distintas sincronias 

do português e em diversificados gêneros textuais (CEZARIO; MACHADO; SOARES, 2009; 

CASTANHEIRA; CEZARIO, 2014; ILOGTI DE SÁ, 2015) em uma coleção de livros didáticos de 

língua portuguesa para ensino médio aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

2015.   

 Para isso, retomaremos os pressupostos teóricos básicos da linha de pesquisa funcionalista 

associada ao ensino a partir de conceitos como motivação e contexto relacionados à constante 

interface sintaxe, semântica e pragmática, proposta por Givón (1995). Além disso, observaremos em 

que medida os livros didáticos analisados abordam o tema a partir (a) de seus contextos discursivo-

pragmáticos; (b) de seu posicionamento na cláusula; (c) de sua ligação com a produção de textos para 

que vejamos em que medida os manuais já incorporam os postulados de pesquisas recentes e, 

evidentemente, anteriores a sua formulação. 

 

Palavras-chave: advérbios de tempo; livros didáticos de ensino médio; funcionalismo e ensino; 

discurso 

 

Expressões idiomáticas: a elaboração de um glossário direcionado à prática pedagógica no 
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Esta proposta pretende apresentar as teorias e bases metodológicas para a construção de um glossário 

que registra as expressões idiomáticas traçando sua trajetória nas sincronias dos séculos XVII, XIX e 

XXI. E, a partir das sincronias selecionadas, evidenciar as relações entre as diferentes expressões, as 

motivações para a criação de novas unidades, bem como informações culturais da língua. Aspectos 

essenciais a serem considerados no ensino lexical no português de língua materna. Entendemos o 

glossário como um material que contém uma lista de unidades lexicais específicas sem pretensão de 

exaustividade. Acreditamos na importância do trabalho com essas expressões no ensino de língua 

materna, visto que constituem um recorte do léxico da língua portuguesa.  Dividimos a parte 

metodológica em duas fases: a primeira é a de elaboração do glossário que compreende etapas de 

coletas das expressões idiomáticas.  E a segunda fase está relacionada com a prática em sala de aula, 

de modo que propomos sequência didáticas a partir da utilização desse glossário. Nesse sentido, essas 
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as expressões idiomáticas, objeto de estudo deste trabalho, devem ser inseridas no contexto escolar, 

pois além de ser um meio de se trabalhar a cultura e de se ampliar da competência lexical, também 

permite a valorização e sobrevivência de culturas tradicionais ao permitir que os usos do português 

permaneçam vivos e não se tornem esquecidos pela sociedade pós-moderna.  

 

Palavras-chave: material didático, expressões idiomáticas, ensino. 

 

Construção de identidades através da argumentação em textos de jornalismo político 

contemporâneo: uma proposta de letramento crítico 

Diego Abreu (PUC-Rio) 

diegocurciodeabreu@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é analisar, criticamente (FAIRCLOUGH, 1992), o papel da argumentação 

na (re-)construção de identidades em textos de jornalismo político contemporâneo. Partindo desse 

olhar, destaco a relevância da articulação da perspectiva sociossemiótica de linguagem (HALLIDAY, 

1994) no ensino de língua portuguesa, visando a construção do letramento crítico discente (GREEN, 

1998). Para tanto, baseio-me na noção de nós e os outros (DUSZAK, 2002) com o objetivo de 

compreender como identidades de pertencimento a grupos vêm sendo construídas no discurso 

político-jornalístico brasileiro atual. O arcabouço teórico dessa pesquisa fundamenta-se no valor 

social e político da argumentação (BRETON, 2003), na ideia de Letramento Crítico (GREEN, 1998) 

e no conceito supracitado de Duszak (2002). Como ferramental de análise dos textos apresentados, 

apoio-me na Linguística Sistêmico-Funcional que oferece insumos teórico-analíticos para a 

verificação da forma como a polarização e o antagonismo entre grupos com posicionamentos 

políticos divergentes são construídos nos textos observados. A metodologia aqui proposta insere-se 

no viés da pesquisa qualitativa. Serão analisados dois textos disponibilizados em versões on-line de 

revistas semanais de grande circulação nacional. Considerando a impossibilidade de existência de 

imparcialidade no discurso social (BAKHTIN, 1997), buscar-se-á observar como dois jornalistas 

apresentam o mesmo acontecimento através do viés de suas lentes político-ideológicas conflitantes, 

dando atenção especial à maneira como o discurso é manipulado para possibilitar a construção dos 

valores sociais de ingroupness e outgroupness (DUSZAK, 2002). As análises sugerem que a opção 

por alguns pronomes ou a escolha lexical de certos atributos associados a determinados indivíduos ou 

instituições ressaltam o seu pertencimento (ou não-pertencimento) a grupos sociais que podem ter 

suas ações e posturas consagradas ou atacadas a partir dessas identidades construídas no texto.  

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional, Análise Crítica do Discurso, letramento crítico e 

argumentação. 
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Este artigo tem como objetivo expor importantes aspectos do programa Formação Continuada de 

professores da educação básica, oferecido pelo Ministério da Educação em parceria com as 

Instituições de Ensino Superior, bem como fazer uma breve análise sobre a relevância desta política 

educacional para o aperfeiçoamento dos conhecimentos e práticas de ensino dos professores de 

língua portuguesa do Ensino Médio. Para esse fim, realizou-se a leitura e análise de documentos 

oficiais acerca do programa, como a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada, bem como documentos que dão 

suporte a essa política, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Além disso, utilizou-se importantes 

conhecimentos adquiridos durante a execução do projeto de pesquisa As fronteiras do que sou e do 

que serei- A prática real do Educador de Língua Materna na Educação Básica, do Programa Bolsa 

de Iniciação Cientifica do FAPAC-CNPq. Destarte, foi possível observar que, diante da 

complexidade da sociedade brasileira, o programa de formação continuada apresenta interessantes 

propostas direcionadas para a valorização e capacitação profissional de professores da Educação 

Básica, a partir da concepção de professor como sujeito crítico, reflexível e atuante em relação aos 

desafios educacionais, capaz de contribuir significativamente, a partir de suas práticas pedagógicas, 

para a melhoria da qualidade do sistema educacional brasileiro. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada. Documentos Oficiais. Capacitação Profissional. Ensino 

Médio. Língua Portuguesa. 
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Através da investigação sobre a maneira como extensionistas alfabetizadores de jovens e adultos 

compreendem e encaminham a abordagem da variação linguística em suas aulas, este trabalho tem 

como objetivo principal refletir sobre as lacunas presentes na formação de docentes em cursos de 

licenciaturas. Tal reflexão foi feita com base na análise de questionário respondido pelos bolsistas 

alfabetizadores do Programa Integrado de Educação de Jovens e Adultos da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) sobre suas compreensões da variação linguística, a melhor maneira de abordá-

la em turmas de alfabetização e sobre o embasamento teórico que guia a preparação de suas aulas. 

Como metodologia, realizou-se um questionário que foi respondido por doze bolsistas do programa. 

Foram considerados tanto aqueles que estão exercendo o papel de alfabetizadores como aqueles que 

já alfabetizaram por mais de um ano no programa e, atualmente, estão em outras posições, como 

supervisor pedagógico, por exemplo. As respostas foram analisadas posteriormente à luz do 

referencial teórico desse trabalho como Bagno (2012, 2013, 2015) Antunes (2003, 2007), Moura 



 

 

(2013) e Freire (1996). Como conclusão, destaca-se a necessidade em garantir espaços coletivos de 

formação, discussão e troca entre professores para potencializar e aprimorar a prática pedagógica, 

bem como a importância dos cursos de graduação em licenciaturas em oportunizar uma ponte entre 

os saberes acadêmicos e a prática docente na educação básica, uma vez que grande parte dos 

graduandos serão futuros professores e professoras e, como foi evidenciado pela pesquisa, precisam 

de uma formação que dialogue de maneira mais direta com seus futuros espaços de atuação. Cabe 

ressaltar que este trabalho faz parte de pesquisa mais extensa desenvolvida em 2015 no Curso de 

Especialização Saberes e Práticas da Educação Básica com Ênfase na Educação de Jovens e Adultos 

da UFRJ. 

 

Palavras-chave: variação linguística, formação de professores, educação de jovens e adultos. 
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Este trabalho tem como objetivo levar aos professores de língua uma proposta metodológica de 

trabalho com gêneros textuais que possa ajudar ao docente que busca inovar em sua sala de aula, mas 

que ainda não possui o embasamento teórico para atualizar sua prática. As teorias de Dolz, Noverraz, 

Schneuwly (2004), Marcuschi (2011) sobre gêneros textuais e sua aplicabilidade no espaço da sala de 

aula embasaram a proposta apresentada neste artigo. Como critério para a seleção dos gêneros, levou-

se em conta a necessidade de efetivar a inserção do aluno na sociedade em que circula, conforme 

orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (2000) promovendo o seu contato com um 

gênero para o qual volta menos a sua atenção – discurso político – para um em que encontra algum 

grau de dificuldade para compreensão – charge – e para outro que ouve com prazer – piada – 

misturando assim oralidade e escrita, linguagem verbal e não verbal, formalidade e informalidade.  A 

sugestão metodológica apresentada – sequência didática – tenciona levar o aluno a perceber a 

aplicabilidade e a funcionalidade dos recursos da língua, bem como a capacitá-lo na adequação e uso 

desses mesmos recursos em situações comunicativas cotidianas. Esperamos com este trabalho 

fornecer subsídios para a prática docente mais contextualizada que possibilite ao aluno uma maior 

vivência da língua. 

 

Palavras-chave: Ensino, Gêneros Textuais, Sequência Didática. 

 

Sintaxe: Mecanismos de estruturação sintática e seu papel na organização textual 
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    Há estudiosos da língua que se voltam contra o ensino da gramática, especialmente, quando se 

trata do ensino da chamada norma culta e /ou padrão, ou das classes prestigiadas ou outro nome 

que se adote. No entanto os estudos sociolinguísticos, que explicam as variantes dos fatos da 

língua por influência de fatores socioculturais, embora considerem a necessidade de uma 

abordagem sem preconceito das outras variedades, reconhecem a necessidade de os alunos 

dominarem a variedade padrão, em função de seu emprego em situações específicas. No domínio 

da sintaxe padrão, os materiais didáticos  devem destacar  fatos gramaticais tais como os 

mecanismos de estruturação sintática e seu papel na organização textual; o papel dos conectivos 

do ponto de vista de suas funções sintático- semântica e discursiva; a ordem dos termos na 

oração e seus efeitos de expressividade e outros conteúdos pertinentes à produção e recepção de 

sentidos nos textos.  

Palavras chave: sintaxe, mecanismos de estruturação sintática, papel dos conectivos na   organização 

textual. 
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Considerando o conhecimento de mundo e o uso da língua em interações sociais cotidianas dos 

alunos dos cursos Técnicos Integrados na modalidade PROEJA, do Instituto Federal Fluminense, este 

trabalho apresenta uma proposta de atividade prática para o ensino de leitura nas aulas de Língua 

Portuguesa, com a perspectiva de promover a capacidade de esse aluno fazer, com competência, a 

leitura de diferentes textos, dos inúmeros gêneros textuais com os quais tem contato em seu dia a dia, 

buscando evidenciar a importância do desenvolvimento da capacidade leitora na construção do 

aprendizado e da formação cidadã. Para desenvolver essa proposta de atividade, partimos de uma 

abordagem sociointeracional, que dialoga com conceitos da Análise do Discurso, da Linguística 

Aplicada, da Sociolinguística e com as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos 

documentos oficiais que regem essa modalidade de ensino (PARECER CNE/CEB 11/2000 e 

PROEJA/DOCUMENTO BASE/2007). Com o intuito de demonstrar a aplicação desses conceitos, 

selecionamos textos, em diferentes linguagens e de gêneros variados, pertinentes a situações 

comunicativas cotidianas do nosso público alvo de modo a levá-lo a um aprimoramento da habilidade 

de leitura que proporcionará a formação de um cidadão consciente e capaz de ser bilíngue em sua 

própria língua ao conhecer, decodificar e respeitar as diferentes variantes linguísticas presentes em 

contextos atuais. Palavras-chave: Leitura, Ensino de Língua Portuguesa, Prática docente, Formação 

cidadã. 

 

 

Contribuições do Letramento e do Interacionismo Sociodiscursivo na Construção da 

Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa do Projeto Letrajovem  

 

Elaine Cristina da Rocha Coelho- FFP/UERJ 



 

 

elainecriscol@hotmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar aspectos teórico-metodológicos que contribuem para a 

elaboração de uma metodologia sociocultural de ensino de Língua Portuguesa com proposta de 

ressignificação de sequências didáticas situadas de gêneros, incorporadas no contexto sociocultural 

de pessoas em situação de risco social. As estratégias metodológicas de ensino desenvolvidas pela 

equipe do projeto de extensão, iniciação científica e iniciação à docência “Letrajovem” (UERJ/FFP – 

CETREINA – DEPEXT – FAPERJ) possuem contribuições teórico-metodológicas de Jean-Paul 

Bronckart acerca do interacionismo sociodiscursivo e de Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly, sobre o 

enfoque em gêneros discursivos nas práticas de ensino, como também, aos Novos Estudos de 

Letramento – NEL – (GEE, 2008; STREET, 2014). O grupo com o qual trabalhamos no projeto 

Letrajovem pertence às parcelas mais excluídas da sociedade, sendo composto por jovens e adultos, 

quase todos negros e mestiços, oriundos de comunidades de baixa renda, com histórias de insucesso 

ou abandono escolar. A importância do domínio da língua materna constitui um fator 

importantíssimo na inclusão social desses sujeitos, já que pode viabilizar o acesso aos bens culturais 

da comunidade letrada e a participação efetiva na sociedade. Assim, para colaborar no processo de 

formação dos alunos do projeto como usuários competentes da língua, investimos no planejamento e 

execução de atividades contextualizadas e significativas que envolvem a leitura, a reflexão sobre a 

língua. Deste modo, descreveremos as etapas da metodologia sociocultural de ensino de língua 

portuguesa que aplicamos no projeto, tendo os gêneros textuais como objeto de ensino, por 

materializarem o uso da linguagem nas diversas situações de uso social, e por fim, apontaremos 

algumas situações de interação no processo de ensino-aprendizagem.  
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Linguística e Prática Pedagógicas: Reflexo do Plano Interdisciplinar do PIBID no Ensino de 

Língua Portuguesa  

Eliane Teles Aves- UNEB 

 elianethelles@gmail.com 

Jônatas Nascimento de Brito- UNEB 

jonasb.estudos@outlook.com    

Prof.ª Drª Emanuela Oliveira Carvalho Dourado- UFBA/UNEB  

emanueladourado2003@yahoo.com.br   

  

 O ensino de Língua Portuguesa ainda enfrenta um antigo obstáculo que tem atravessado gerações e 

se mantido atual. A tradição escolar ainda concebe o objeto linguístico como sendo uma estrutura 

dissociada de um contexto ou de uma funcionalidade. O professor carece de ferramentas que o 



 

 

possibilitem entender o estudo da linguagem como um trabalho científico e, ao mesmo tempo, 

precisa dispor de estratégias didático-pedagógicas que sejam eficazes na sua prática de ensino.  Este 

artigo, portanto, reflete sobre a potencialização que a linguística e a prática pedagógica conferem ao 

ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista que a inter-relação desses saberes contribui para que as 

reflexões sobre a linguagem em sala de aula estejam pautadas numa perspectiva funcional, interativa 

e dialética. Para tanto, serão observadas as impressões e experiências dos bolsistas de iniciação à 

docência do PIBID e as contribuições que a vivência interdisciplinar entre estudantes de Letras e 

Pedagogia oferece ao ensino-aprendizagem da língua, em uma escola da Rede Pública de Irecê. 

Sendo assim, a integração de estudantes de graduação desses cursos de licenciatura proporciona troca 

de saberes e aperfeiçoamento de futuras práticas pedagógicas, uma vez que a Linguística oferece suas 

contribuições no que diz respeito ao estudo da língua, e a Pedagogia apresenta suas reflexões de 

cunho pedagógico e didático. Nesse sentido, esse texto se encaminha com a intenção de contribuir no 

processo de formação dos futuros professores que atuam no PIBID, assim como de fortalecer as 

tendências dos estudos linguísticos na prática escolar docente, oferecendo uma concepção de língua 

pautada na interação pela linguagem de sujeitos vivos e falantes, os alunos.  Dessa forma será 

necessário recorrer também aos estudos de Soares (1986), Koch (1992), Ilari (1996), Freire (1996), 

Possenti (1996), Nóvoa (1999), Fazenda (2003), Pimenta (2012), Geraldi (2012), Bagno (2013), 

Antunes (2014), Madureira (2014), entre outros. 

Palavras-chave: Linguística; Prática pedagógica; PIBID 
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Este artigo objetiva-se apresentar algumas reflexões sobre o ensino de Inglês como L2, considerando 

abordagens de letramento.  Para tanto, pretende-se investigar como os conteúdos de textos 

(compreensão e interpretação), bem como de conteúdos gramaticais aparecem didático e 

pedagogicamente contextualizados no material didático em análise. Em outras palavras, busca-se 

refletir em que medida o corpus em análise apresenta possibilidades de letramentos.   A relevância 

desse estudo reside principalmente em verificar como a escola, na condição de agência oficial de 

letramento, vem, por meio do material didático, oportunizando, o trabalho com língua estrangeira, 

considerando a exploração do conteúdo de forma histórico e culturalmente situado. Em se tratando de 

suporte teórico, essa pesquisa traz a contribuição dos estudos de SOARES (2013), KLEIMAN 

(1998), PAIVA (2009), SPADA (2004), LEFFA (1988), RAJAGALOPAN (2011), LIMA (2009), 

dentre outros. Atualmente muitos estudos vêm sendo desenvolvidos sobre a temática do letramento, 

bem como sobre sua importância nos processos de ensino-aprendizagem em diversas áreas de 

estudos. Entretanto, muitas dúvidas surgiram no que se refere ao conceito e a proposta do letramento 

para o ensino. O termo letramento é recente no campo educacional brasileiro, tendo surgido na 



 

 

década de 80, derivando-se da palavra inglesa literacy. Foi utilizado, pela primeira vez, em 1986 por 

Mary Kato, na obra intitulada “No mundo da escrita: uma perspectiva Psicolinguística” e, ainda, em 

1995 no livro “Os significados do letramento” de Ângela Kleiman e “Alfabetização e letramento” de 

Leda V. Tfouni. O cunho metodológico pauta-se na análise qualitativa, por meio da pesquisa de base 

etnográfica.  
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Com este trabalho, pretendemos propor uma reflexão acerca do ensino da Regência Verbal nas salas 

de aula. A linha teórica adotada é a Sociolinguística, para a qual a variação e a mudança são inerentes 

às línguas, como um fenômeno cultural provocado por elementos linguísticos e extralinguísticos. 

Apoiados nos princípios de Labov (2008) e outros pesquisadores, analisamos amostras dos verbos ir 

e chegar em produções textuais produzidas durante as aulas de Língua Portuguesa, de alunos da 3ª 

série da educação básica de colégios públicos e particulares do município do Rio de Janeiro, com a 

finalidade de observar se encontraríamos apenas o uso regencial padrão, preconizado pela gramática 

tradicional, ou se também nos depararíamos com usos coloquiais. Foram testados no corpus do 

trabalho fatores extralinguísticos postulados por Mollica (1996) e Wiedemer (2008), os quais 

demonstraram que existem motivações para o uso de uma ou outra preposição. Além disso, 

observamos que, em relação ao fato linguístico investigado, em todos os colégios pesquisados, o uso 

padrão apresentou-se em maior frequência com o verbo ir; já com o verbo chegar, o maior número 

de ocorrências se deu com o uso não padrão. Para finalizar, observamos o tratamento dado ao assunto 

Regência Verbal em alguns livros didáticos atuais.  

 

Palavras-Chave: regência verbal; variação linguística e ensino de língua materna.  
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O ensino de língua portuguesa pressupõe uma integração de diversas camadas de conhecimento, 

desde elementos de organização básica do discurso até a construção textual mais elaborada. Uma 

abordagem centrada no uso da língua, em situações reais de uso, mediante a materialização em 

gêneros discursivos, parece favorecer uma aprendizagem  contextualizada da língua. Na escola, a 

leitura e a escrita estabelecem condições para que os falantes desenvolvam suas habilidades de 

linguagem, bem como sua percepção do mundo. Quando contextualizadas, as atividades de ensino de 

língua promovem uma aprendizagem efetiva. Nas séries de 6º ano do Ensino Fundamental II, no 



 

 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG), tenho desenvolvido atividades que 

estabelecem relações interdiscursivas a partir de curtas-metragens e sua relação com a leitura de 

poesia, de modo a proporcionar o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, especialmente 

da apropriação de estratégias linguístico-discursivas em variados gêneros estudados. As relações 

temáticas, envolvendo conhecimento de mundo, o uso de estruturas linguísticas singulares favorecem 

consideravelmente a compreensão das linguagens poéticas do cinema e da literatura.  Para estudo de 

caso, apresento o trabalho desenvolvido sobre os curtas-metragens Os fantásticos livros voadores do 

Sr. Lessmore e Poesia das coisas, este último, baseado na obra de Manoel de Barros, além dos vários 

poemas do autor. Os textos apresentam a sagacidade no uso das palavras poéticas, da importância da 

leitura e da desconstrução da linguagem. A integração de gêneros no ensino de língua portuguesa 

favorece a ampliação do universo de linguagem dos alunos, das condições de recepção dos textos e 

da construção da escrita, o que promove sua formação como sujeito.  

Palavras-chave: ensino de língua portuguesa, leitura, escrita, cinema, poesia 
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Atuar na docência superior requer que o professor/orientador não perca de vista que é na formação 

inicial, ou seja, nos cursos superiores de graduação, que os saberes históricos, pedagógicos e técnicos 

são mobilizados, problematizados, sistematizados e incorporados à experiência de construção do 

saber. Em virtude disso, o presente estudo pretende: (i) discutir o ensino de leitura e produção de 

textos no ensino superior na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB-Jequié), 

considerando o perfil dos alunos que ingressam na universidade atualmente; (ii) quais são os desafios 

que os professores de Língua Portuguesa têm enfrentado a fim de desenvolver habilidades e 

competências na área principalmente de escrita acadêmica; (iii) apontar alguns caminhos para uma 

prática de leitura e produção de textos proficiente. Neste sentido, a concepção de linguagem adotada 

não é o signo, nem a frase como objeto de estudo, e sim o texto, já que é a partir do trabalho com o 

texto que o aluno se ocupa do uso da língua buscando entender seus mecanismos estruturais como 

forma de aumentar as possibilidades de um uso exitoso da língua, tal como propõe Geraldi (1996) e 

também Antunes (2005), cujo trabalho tem como foco o texto, já que, segundo a autora (op cit.) “não 

tem sentido aprender noções sobre o pronome, por exemplo, se não se sabe como usá-lo em textos 

orais e escritos e que função eles têm para a coerência e a coesão do que se pretende dizer” (p. 39). 

Este estudo, portanto, traz uma reflexão sobre o ensino de leitura e produção de texto no ensino 

superior e busca, sobretudo, compartilhar a experiência da prática de leitura e produção de textos de 

alunos que acabam de ingressar na  universidade e se deparam com o Ensino de Língua Portuguesa. 
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A fim de que se entenda a importância social do aprendizado da variedade formal da língua, tão 

discutido de forma equivocada, esta pesquisa pretende mostrar que, sob a perspectiva marxista, o 

aprendizado dessa variedade faz parte da universalização dos saberes, a qual concede ao ser humano 

a capacidade de desfrutar as produções materiais e intelectuais de todo o planeta, permitindo, assim, a 

libertação de cada indivíduo das barreiras impostas pelos sistemas vigentes, e, portanto, 

humanizando-o, uma vez que esse passa a se apropriar dos conhecimentos historicamente 

produzidos. Contudo, alguns linguistas, descontextualizando a teoria de Marx, defendem a 

privatização dos saberes, a qual retira do homem a possibilidade de humanização, porquanto o priva  

não só da “riqueza” material, como também da riqueza intelectual. Dessa forma, este artigo parte da 

hipótese de que haveria, em algumas teorias linguísticas atualmente difundidas, a intenção ideológica 

de manter a manutenção das classes por meio de discursos críticos ao ensino da variedade formal 

culta da língua e, assim, este trabalho sugere que faça uma reflexão acerca do que está sendo 

proposto sobre o que se denomina “hegemonia do padrão culto da língua”, dado que a 

responsabilidade da escola é possibilitar ao discente o acesso as mais variadas ferramentas do 

conhecimento, as quais o permitem interagir com os diversos contextos situacionais existentes.  

Palavras-chave: Marxismo. Ensino. Descontextualização. 

 

O Ensino das Orações Relativas Sob a Perspectiva Funcional  

Érica Portas- Uerj 

portasrj@hotmail.com 

 

Esta pesquisa, cujo aporte teórico é a Gramática sistêmico-Funcional, reconhece que a língua, como 

propriedade de comunidades, culturas e indivíduos, é usada de acordo com a necessidade de seus 

falantes para representar o mundo, estabelecer relações e, dessa maneira, manter as características 

prototípicas determinadas por contextos socioculturais específicos. Portanto, entende-se que nossos 

enunciados dispõem de uma variedade de formas, utilizadas de acordo com nossas necessidades 

sociocomunicativas, ou seja, a linguagem,  potencial de significados disponíveis aos falantes, 

possibilita-nos interagir de forma conveniente na sociedade sem violar os contratos estabelecidos 

pelos gêneros textuais. No entanto, as articulações das cláusulas são estudadas em nível sentencial, 



 

 

isto é, colocando-se à margem os níveis textuais e contextuais, o que restringe o aprendizado do 

aluno à mera classificação das orações; todavia, reconhecendo que cada texto possui um propósito 

comunicativo específico e que os contextos de cultura e de situação, em que o texto se insere, 

determinam as nossas escolhas, esta pesquisa propõe um ensino funcional das cláusulas relativas, 

dado que o comportamento das orações é determinado pelos níveis textual e contextual. Destarte, as 

orações relativas, determinadas, então, por fatores textuais e contextuais, podem desempenhar valores 

circunstanciais ou podem manter seus valores prototípicos. Dessa forma, este artigo sugere a 

aplicação de um ensino das cláusulas relativas o qual ultrapasse os limites meramente formais e, 

portanto, contribua para o desenvolvimento da capacidade linguística e comunicativa do aluno.  

 

Palavras-chave: Gênero Textual. Ensino. Orações relativas. 

 

O desafio do professor de Língua Portuguesa e Literatura na formação de leitores em tempos 

de nativos digitais 

Estela da Silva Leonardo- UFV 

estela.leonardo@ufv.br 

O ritmo da educação não tem acompanhado o novo perfil do aluno, nascido na era digital e em 

constante contato com a tecnologia. Ademais, em tempos de nativos digitais, a prática de leitura 

literária tem perdido espaço na sala de aula. Como consequência, diagnosticamos alunos com 

dificuldades em diferentes aspectos, como deficiência na leitura e interpretação de textos, dificuldade 

na expressão escrita e oral, falta de assimilação da norma linguística e, principalmente a não 

aquisição do hábito da leitura. Desse modo, este trabalho objetiva ampliar a discussão sobre a 

necessária formação dos professores de Língua Portuguesa e Literatura, considerando as 

características dos alunos atuais, nascidos na era digital e em contato constante com os recursos 

tecnológicos. Assim, sinalizamos para a instrumentalização das tecnologias da informação e 

comunicação como estratégias profícuas para o ensino da Literatura. Concluímos, até o presente 

momento, que há a necessidade premente de implantar e implementar novas metodologias de Ensino, 

considerando as características dos nativos digitais, e acreditamos na incorporação das tecnologias da 

informação e comunicação enquanto instrumentos da prática didática para reforçar o ensino de leitura 

de textos literários.  Do mesmo modo, acreditamos que para conseguir formar sujeitos críticos e 

leitores em potencial e defender o contato com a literatura por diferentes meios, garantindo que essa 

relação seja prazerosa e instigante para esse aluno, é necessária uma metodologia diferente, na 

medida em que o processo de ensino-aprendizagem da Literatura não fique apenas no espaço escolar. 

Assim, o papel do professor nesse processo é indispensável para atribuir valor pedagógico às 

tecnologias e torná-las geradoras de situações de aprendizagem. 

Palavras-chave: prática de leitura; leitor; nativos digitais; ensino. 

 

O senso comum no texto dissertativo escolar 



 

 

 

Fabiana Botelho dos Santos Polito – PROFLETRAS UERJ/FFP 

professorafabianabotelho@gmail.com 

 

 

O que se observa no que diz respeito aos anos de escolaridade do ensino fundamental é que ainda há 

uma predominância de textos da ordem do narrar, deixando-se o trabalho com o texto 

dissertativo/dissertativo-argumentativo, geralmente, para o 9o ano, último ano de escolaridade do 

ensino fundamental. Esta pesquisa, em fase inicial, trabalha com a hipótese de que a falta de 

sistematização de um ensino que desenvolva a competência argumentativa dos alunos desde os 

primeiros anos de escolaridade resulta nas dificuldades apresentadas por muitos adolescentes e 

adultos quando colocados diante do desafio de escrever textos de natureza argumentativa, dentre elas, 

o uso do senso comum como defesa de um ponto de vista. Assim, o objetivo geral deste trabalho é 

compreender o uso do senso comum na construção da argumentação em textos dissertativos e um dos 

objetivos específicos é elaborar atividades, nas aulas de língua portuguesa, que possam estimular e 

desenvolver a construção de argumentos a partir de outros campos do saber e de linguagens e estilos 

em diálogo com os saberes escolares. Trata-se de uma abordagem qualitativa, uma pesquisa-ação, 

pois é realizada em situações reais de ensino, em que o pesquisador interfere nas atividades e analisa 

a sua prática pedagógica. O recorte teórico escolhido fundamenta-se na concepção dialógica de 

Bakhtin (2004) e na sua teoria dos gêneros do discurso (2011), ampliado com as contribuições de 

Goulart (2007) para quem “enunciar é argumentar”. Espera-se, também, com as atividades 

formuladas e, posteriormente desenvolvidas, encontrar outros modos de argumentar na produção 

escrita dos alunos. 

Palavra-chave: texto dissertativo, produção de texto, dialogismo, gêneros do discurso. 

Argumentação: ideologias e propostas para uma abordagem escolar 

 

Fabiana dos Anjos Pinto- Colégio Pedro II 

fabianjos.letras@gmail.com 

 

Renata Calheiros Alves- Colégio Pedro II 

renatacalheiros0@gmail.com 

 

Não há dúvidas de que a argumentação vem sendo mote para diversos trabalhos ao longo da história 

da humanidade, desde Aristóteles até os estudos discursivos em pleno desenvolvimento nos dias 

atuais, razão que nos permitiria supor que se trata de assunto suficientemente compreendido. 

Entretanto, não é bem assim. Especialmente no que diz respeito ao domínio do tema no âmbito 

escolar, para o qual se volta o olhar deste trabalho, percebe-se ainda certa falta de clareza na prática 

de boa parte dos professores de língua portuguesa e, consequentemente, no desempenho dos 

estudantes, conforme atestam diversos estudos, entre os quais os de Charaudeau (2008, p. 201): “A 

tradição escolar nunca esteve muito à vontade com essa atividade da linguagem, em contraste com o 

forte desenvolvimento do Narrativo e do Descritivo”. Na sociedade brasileira contemporânea, vimos 

observando crescente interesse em torno dos estudos sobre a argumentação, entre outras razões, pela 



 

 

solicitação frequente de uma produção textual argumentativa como uma das etapas de exame em 

concursos públicos, vestibulares e seleções empregatícias. Sendo assim, nota-se que há uma 

demanda, nas comunidades linguísticas, para que esse conhecimento se difunda para além dos meios 

especializados, de modo que interessa, sobretudo ao professor de língua, tornar esse saber mais 

acessível aos seus alunos, o que pressupõe que ele próprio, o professor, se aproprie desse cabedal. 

Em consonância com a nossa intenção de instrumentalizar esse ensino, neste trabalho buscaremos 

fazer as relações entre as abordagens de Koch (2002), Charaudeau (2008) e Oliveira (2007), para 

apresentar sua aplicabilidade em aulas de língua portuguesa, ministradas em turmas de Ensino Médio 

do Colégio Pedro II, campus Realengo 2.  

 

Palavras-chave: Argumentação. Ensino. Discurso. 

 

A Importância da Leitura e da Escrita no Ensino Fundamental  

 

Fabrizzi Matos Rocha- Universidade Presbiteriana Mackenzie 

fabrizzimatos@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é investigar, dentro do Construtivismo, com base nas teorias de Piaget, 

elementos importantes na formação da criança em seu processo de aquisição da linguagem, seja a 

falada ou a escrita.  Com efeito, a assimilação da aprendizagem deve seguir os objetivos dos PCN 

para Língua Portuguesa. Considerando também os aspectos metodológicos no processo de 

alfabetização pesquisados por Cagliari. O conceito de dialogismo será analisado segundo Bakhtin, 

com ênfase  nas perspectivas de intertextualidade à luz dos estudos de Kristeva.  

Palavras-Chave: Alfabetização;Construtivismo; Dialogismo 

 

Contribuições de uma gramática do significado na escola básica 

 

Felipe de Andrade Constancio- Colégio Pedro II 

felipe.letras.ac@gmail.com 

 

Para nós, profissionais que lidamos com o ensino de língua portuguesa na escola básica, deve tornar-

se menos limítrofe a tendência de separar conhecimento gramatical de produção textual: há um 

espaço claro entre a efetiva compreensão de processos linguísticos para a construção do texto, na 

medida em que a própria redefinição das aulas de português converge para a noção de que a produção 

textual é um processo, e os conhecimentos linguísticos são (in) conscientemente acionados nesse 

processo. Para este trabalho, valemo-nos das contribuições teóricas da gramática funcional, enquanto 

um corpo teórico com demandas muito específicas: o funcionalismo concebe os usos como 
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manifestações orais e escritas, materializadas em registros de linguagem, sem distinção pejorativa; o 

funcionalismo põe na ordem do dia discussões pontuais acerca dos seguintes itens: referenciação, 

gramaticalização, conexão e modalização, materializados essencialmente em textos. Selecionamos 

dentro deste quadro teórico a noção de modalização, na medida em que, por este viés, entendemos 

que, na superfície do texto, os enunciadores valem-se a todo momento do(s) recurso(s) da proteção de 

face. Para mapear o recurso da modalização textual, recorremos a um corpus escolar mínimo: cartas 

de leitores, circunscritas às condições de produção de alunos da 1ª série do ensino médio do Colégio 

Pedro II, nas quais observamos o uso incidente/recorrente de orações principais com marcas 

modalizantes. O presente trabalho surge como uma proposta de ensino de língua portuguesa pautado 

na concepção de que há estratégias para o ensino de gramática, enviesadas no direcionamento de que 

não deve haver fronteiras entre conhecimento linguístico e conhecimento de mundo. 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Modalidade. Produção textual. 

 

 

Hans Christian Andersen e formação de leitores – contar ou não contar Andersen em sala de 

aula? E qual Andersen contar? 

Felipe Lacerda de Melo Cruz- UERJ 

felipelacerdaprofessor@gmail.com 

Este artigo procura analisar contos infantojuvenis de Hans Christian Andersen - partindo de versões 

originais traduzidas diretamente do Dinamarquês e considerando o seu contexto de produção, a 

Dinamarca do século XIX. Buscou-se investigar as características das histórias do escritor que 

fizeram com que suas narrativas se popularizassem e se perpetuassem por todo o mundo ao longo 

destes dois séculos. Almejou-se, por outro lado, levantar e compreender os aspectos da obra do autor 

que suscitaram inúmeras versões orais e adaptações literárias, e, ao mesmo tempo, provocam um 

caloroso embate acerca de suas possíveis formas de recepção e da visão de mundo que transmite. 

Constata-se que as narrativas de Hans Christian Andersen, dentre as mais conhecidas do mundo – 

como “O patinho feio”, “A pequena sereia” e “A pequena vendedora de fósforos” – circulam em 

variantes significativamente distintas de suas formas originais; e se os contos, tal como foram 

escritos, suscitam dúvidas acerca de sua adequação ao jovem leitor contemporâneo, as recriações 

produzidas a partir deles, por sua vez, despertam críticas quanto ao seu afastamento do estilo e dos 

sentidos perseguidos inicialmente pelo autor. Pretende-se, dessa forma, perscrutar a produção para a 

infância e juventude de Andersen, examinando suas formas de permanência e seu potencial para a 

formação de leitores. Por fim, cogita-se uma possibilidade de abordagem da obra do escritor em sala 

de aula.  



 

 

Palavras-chave: Hans Christian Andersen, reconto, formação de leitores. 

 

Corporeidade: a busca da unicidade em sala de aula – somos todos um só corpo como elemento 

de comunicação 

 

Felipe Moraes Pereira- UERJ 

Felipemoraes_pereira@hotmail.com 

Poliana Podgorski Motta- UERJ 

Poli.motta@hotmail.com 

 

É um desafio a todos os professores criar novos métodos que auxiliem o ensino. A proposta aqui 

exposta visa a trabalhar os conceitos de coesão e de coerência, tomando a corporeidade como ponto 

de partida. Tal recurso vem se mostrando caminho proficiente de auxilio à aprendizagem em um 

ambiente escolar, porque não se limita ao preconizado nos livros didáticos. A busca do lúdico para a 

sala de aula torna concretos conceitos normalmente expostos de maneira abstrata. Isso proporciona o 

desenvolvimento progressivo e expressivo da linguagem. Com isso, os alunos passam a experimentar 

táticas que desenvolvem o senso crítico, a descobrir o conhecimento, a inventar as possibilidades de 

aprendizagem, além de ter estimulada a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia no momento de 

produção textual. Os objetivos esperados nessa prática consistem em refletir acerca do ensino-

aprendizagem de tais conceitos e mostrar que o corpo é um elemento facilitador desse ensino. A 

tentativa de utilização do teatro constitui, pois, um auxílio às teorias apresentadas nas aulas de 

produção textual. Desse modo, cria-se uma sugestão de trabalho que pode proporcionar o 

enriquecimento do trabalho dos professores de Língua Portuguesa para os seus alunos. Criam-se 

também possibilidades estratégicas que permitem um ambiente de sala de aula mais prazeroso para o 

aluno.  

 

Palavras-chave: ensino; coesão; coerência; corporeidade; teatro. 

 

 

O trabalho com gêneros textuais no Ensino Médio na perspectiva da Formação Continuada de 

professores de língua portuguesa  

 

Fernanda Araújo de Lima-UFAC 

fernandahmnew@gmail.com  

 

Este artigo é um recorte de um projeto de pesquisa denominado As fronteiras do que sou e do que 

serei – A prática real do Educador de Língua Materna na Educação Básica, do Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica do FAPAC-CNPq, cujo propósito é delinear, através de recursos teóricos, 

como as ações voltadas para a Formação Continuada de professores de língua portuguesa podem 

orientar, de modo eficiente, os docentes de Ensino Médio em seus trabalhos com gêneros textuais e 

sequência didática. Para isso, tomamos como referência documentos oficiais relacionados à Política 

de Formação Continuada de professores da Educação Básica e teóricos como Bakhtin (2003), o qual 

discorre que todo exercício com a linguagem é um movimento social, ininterrupto, onde vozes ecoam 

e o dialogismo torna-se a expressão do “eu” em relação ao “outro”. De igual modo, nesse dialogismo 

sem fim, observamos que Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) propõem o trabalho com a ferramenta 

sequência didática como mecanismo eficaz de se apropriar de determinados agrupamentos de gêneros 

textuais. Assim, os autores aludem que o modelo didático deve seguir princípios de legitimidade, 

pertinência e solidarização para que o educando venha a se apropriar com clareza dos processos de 



 

 

ensino-aprendizagem. Quanto aos resultados, observa-se que os obstáculos existentes na 

aplicabilidade, em sala de aula, dos conhecimentos adquiridos e/ou aperfeiçoados durante a 

Formação Continuada, e também durante a formação acadêmica, não são decorrentes de dificuldades, 

por parte dos professores, em adquirir e/ou compreender os conhecimentos necessários, mas resulta 

de tentativas pouco eficazes de se consumar as práticas pedagógicas condizentes com as expectativas 

e necessidades da comunidade escolar. Logo, apesar dos avanços, é notável que as práticas 

necessitam percorrer um longo e gradativo processo para que se tornem realmente efetivas.  

 

Palavras-chave: Formação Continuada.  Documentos Oficiais. Gêneros Textuais. Sequência Didática.  

 

 

 

O lugar da leitura literária no Ensino Médio: caminhos para a formação do leitor 

Fernanda Freitas- ESEM/UERJ 

fernanda.f.freitas@gmail.com 

A trajetória de um leitor pode começar mesmo antes da alfabetização. A leitura faz parte do 

cotidiano escolar desde o primeiro contato com os livros, que apresentam o não verbal como forma 

de inserção das crianças no universo literário. A partir daí, a ficção geralmente ganha espaço 

privilegiado nas propostas feitas pelos professores e colabora com a apresentação de experiências 

novas e com a ampliação de temáticas discutidas nas aulas. 

 Se no Ensino Fundamental há motivação e curiosidade, no Ensino Médio forma-se um 

verdadeiro abismo entre o prazer de ler e o currículo escolar. Sabe-se que, muitas vezes, isso está 

associado ao fato de que fora dos muros da escola a leitura não precisa ser comprovada ou avaliada, 

porém, dentro dela, quase nunca há espontaneidade.  

Nessa etapa de escolaridade, o desejo dos docentes é aprofundar as discussões a respeito das 

leituras realizadas a fim de tornar os alunos leitores cada vez mais críticos. Escolarizar a leitura 

parece inevitável, mas é preciso fazê-lo como um processo natural por meio de atividades que levem 

o aluno a se sentir seduzido pelo texto.  

Foi a partir desse cenário que os professores da Escola Sesc de Ensino Médio reinventaram 

suas práticas e desenvolveram estratégias que aliassem o desejo dos alunos ao planejamento da 

disciplina de Língua Portuguesa. Desde as tradicionais rodas de leitura ao uso de leitores digitais, 

percorre-se agora um novo caminho para a formação do leitor. 

Palavras-chave: ensino – leitura – formação do leitor 

 



 

 

Desenvolvimento de Estratégias de Leitura como Prática Social nas Aulas de Língua 

Portuguesa  

Fernanda Gonçalves de Laia- UFRRJ  

nanda_tyler@hotmail.com 

 

Esta comunicação apresenta reflexões a partir de uma pesquisa preliminar sobre estratégias de leitura 

nas aulas de língua portuguesa em turmas de segundo segmento do Ensino Fundamental da rede 

estadual do Rio de Janeiro. A leitura, nas aulas de língua portuguesa, tem sido desenvolvida de forma 

mecânica e, raramente, leva o aluno a uma reflexão crítica sobre os conteúdos abordados nos textos. 

Estudos têm mostrado que a leitura não atrai a atenção dos alunos, pois, frequentemente, costuma ser 

uma atividade que não oferece sentido a quem a executa. Levando em consideração que, no ambiente 

escolar, as práticas de leitura devem constituir objeto de aprendizagem, oportunizando ao educando a 

compreensão de diferentes textos, envolvendo conhecimento de mundo e capacidades linguísticas, 

este trabalho pretende apresentar estratégias de leitura, partindo do pressuposto da leitura como 

prática social. A primeira etapa da pesquisa corresponde a um questionário que foi respondido por 

professores de língua portuguesa. Nele, buscou-se informações sobre como os docentes pensam o 

ensino de leitura na escola. Para dar tratamento à questão central da pesquisa, foi adotado, como 

referencial teórico, os estudos de leitura e letramento difundidos pelas autoras Magda Soares (1998) e 

Angela B. Kleiman.  

Palavras- chave: Estratégias, Leitura, Língua Portuguesa, Prática Social.  

 

 

Projeto de letramento: contribuição para uma aprendizagem significativa na Educação de 

Jovens e Adultos 

 

Fernanda Lessa Pereira- PROFLETRAS/UFRRJ 

lessaprof@hotmail.com 

 

Este trabalhosurgiu da necessidade de desenvolver uma proposta didática de ensino de escrita para 

alunos das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Educação Básica da rede estadual de 

ensino do estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que o domínio das habilidades de leitura e – 

principalmente – de escrita, énecessário para viabilizar o desenvolvimento pessoal e profissional do 

educando. A questão crucial é que se consiga – por meio de um projeto de letramento (OLIVEIRA; 

TINOCO, 2011) – tornar esse alunado proficiente na leitura e na produção escrita de distintos 

gêneros discursivos (cartas pessoais, receitas, reportagem), explorando, assim, o uso social da língua. 

A opção pelo projeto deletramento é crucial para a garantia de uma aprendizagem que faça sentido 

para o discente, contribuindo para que– em atividades escolares e extraescolares – ele esteja apto a 

fazer adequado uso dos mais diferentesgêneros textuais. Dessa forma,pretende –se contribuir para um 

embasado e consciente ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa com foco na construção de um 

cidadão crítico, autônomo e competente no uso do Português. 

 



 

 

Palavras-chave: Ensino de escrita. Projetos de letramento. Gêneros textuais. 

 

 

A educação linguística na Educação Básica em língua portuguesa: alguns estudos de caso 

 

Fernanda Rosário de Mello- UNESPAR/UV  

fmello@unespar.edu.br 

 

A concepção que se tem sobre língua e ensino de língua influencia a prática pedagógica em sala de 

aula: conteúdos selecionados, objetivos pretendidos, metodologia adotada. Este trabalho apresenta 

alguns estudos de caso embasados por uma concepção sociointeracional de língua (PCN, 1998). 

Serão apresentados os resultados de três propostas de ensino de língua materna em turmas da 

Educação Básica, fruto de uma parceria com alunos orientados em Trabalhos de Estágio 

Supervisionado. O primeiro deles traz algumas concepções acerca da importância das práticas 

sociolinguísticas no ensino de língua materna em turmas do Ensino Fundamental II (BAGNO, 2006, 

2007a, 2007b; Mello, 2009, 2015). O objetivo geral fundamenta-se em levar os alunos a refletirem 

sobre a variação linguística e as implicações que ela gera na sociedade, tanto no ambiente escolar 

quanto fora da escola. O segundo trabalho tem como foco o ensino e a aprendizagem de língua 

portuguesa a partir do texto e dos gêneros textuais (Bakhtin, 1992). Considerando a concepção de 

gênero de Bakhtin, evidenciada pelos PCN de língua portuguesa, o objetivo geral do trabalho é tomar 

a noção de gênero, constitutiva do texto, como objeto de ensino, organizando sequências didáticas 

pra turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.  A terceira proposta foi a de um trabalho 

em turmas do Ensino Fundamental I e II, explorando-se a leitura, a produção de textos e a análise 

linguística de gêneros considerados marginais, especificamente letras de Rap. O objetivo geral do 

trabalho foi verificar em que medida esses letramentos tidos como de resistência podem ser bons 

aliados para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa. Os resultados indicam ter sido possível 

aprimorar o reconhecimento do aluno como cidadão atuante na sociedade e como indivíduo crítico, 

além de ter sido promovido um trabalho com práticas de linguagem como fenômeno social. 

 

Palavras-chave: ensino de língua; Sociolinguística; gêneros textuais; letramentos de resistência 

 

 

Ensino do Gênero Textual Carta de Solicitação na Educação Básica  

 

Flávia Renata Figueira de Freitas- PROFLETRAS/UFRRJ 

flaviafreitas@rioeduca.net 

Marli Hermenegilda Pereira- PROFLETRAS/UFRRJ 

hpmarli@terra.com.br 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa/ação, visto que pretende desenvolver uma proposta 

de intervenção didática com ênfase na produção textual do gênero carta de solicitação em uma turma 

do 6º do ensino fundamental de uma escola municipal da prefeitura do RJ. Um dos fatores que 

norteará esta pesquisa será a busca de estratégias que induzam o aluno a produzir com adequação 
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esse gênero. Seguindo a concepção da linguagem sob uma perspectiva dialógica, buscar-se-á 

desenvolver nos discentes o entendimento do texto como instrumento de interação social 

(BAKHTIN,1992). Desse modo, acredita-se que cada vez mais o discente será capaz de desenvolver 

sua autonomia linguística alcançando progressivamente a proficiência esperada para um aluno desse 

ano de escolaridade. Para alcançar essa autonomia e proficiência na escrita, será necessário superar 

um obstáculo considerável: a resistência que boa parte dos discentes apresenta mediante as atividades 

de produção textual. Em consonância com as ideias propostas por Passarelli (2012), a resistência de 

muitos alunos diante da folha em branco justifica-se pela crença de que “redigir só é viável para os 

eleitos que já nasceram com este ‘dom’.”(PASSARELLI, 2012. p. 58). Outro fator preponderante 

para a resistência é, segundo essa autora, a falta de consciência de que escrever se constitui um 

processo. Pretende-se ao final dessa pesquisa verificar se a tomada de consciência da natureza 

processual da escrita contribui para melhoria da qualidade dos textos produzidos pelos discentes e 

apresentar caminhos possíveis para se desenvolver um trabalho pedagógico com o ensino da escrita 

de forma mais eficiente e qualitativa. 

Palavras-chave: Produção textual. Ensino de Língua Portuguesa. Gêneros textuais. 

 

Formação Sociolinguística de Professores do Ensino Médio 

 

Flávia Thaís Carneiro- UNESPAR/UV 

fla.tcarneiro@hotmail.com 

Profª Drª Fernanda Rosário de Mello- UNESPAR/UV 

fmello@unespar.edu.br 

 

O trabalho aqui apresentado expõe os primeiros resultados de uma pesquisa de iniciação científica, 

com foco no ensino de língua materna. A Sociolinguística é uma área que vem colaborando 

amplamente para uma educação mais igualitária, e no Brasil pesquisas a apontam como um dos 

ramos linguísticos que mais contribui para a educação, sobretudo a educação das minorias (Cf. 

BORTONI-RICARDO, 2004). Torna-se, então, imprescindível que professores de Língua Portuguesa 

da Educação Básica tenham uma formação adequada em teoria sociolinguística para, assim, poder 

aplicá-la em sala de aula. Dentre outras contribuições, a Sociolinguística indica que onde há variação 

linguística há também avaliação social (BAGNO, 2007), portanto é de extrema importância que a 

escola seja o espaço em que o aluno compreenda o papel dessas variações, sejam elas de maior ou 

menor prestígio. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva investigar de que forma a Sociolinguística 

Educacional está presente na formação continuada de professores, de modo a desenvolver nesses 

agentes uma reflexão sociolinguística em sua prática pedagógica. Para isso, a metodologia adotada é 



 

 

a da pesquisa qualitativa, de base etnográfica colaborativa, pelo viés da pesquisa-ação (Cf. 

BORTONI-RICARDO, 2006; KEMMIS & MC TAGGART, 1988). Por meio de entrevistas e diários 

de campo, buscou-se analisar o conhecimento sociolinguístico dos professores de Ensino Médio e sua 

prática em sala em aula, propondo, então, uma reflexão acerca da educação sociolinguística e suas 

contribuições para o ensino-aprendizado de língua materna. Os resultados parciais da pesquisa 

sinalizam a necessidade de um acompanhamento mais sistemático e efetivo com esses professores 

para que os ranços de uma gramática tradicionalista excludente tenham cada vez menos espaço nas 

salas de aula e para que, consequentemente, o ensino de língua materna seja de fato amplo, 

constitutivo e inclusivo, preparando os alunos para a legítima inserção na vida em sociedade.  

Palavras-chave: Sociolinguística educacional; variação linguística; formação continuada. 

 

 

Vós, tu e o Senhor: as formas de tratamento no discurso religioso católico. 

Francis de Melo Valladares- UFRJ 

franvalladares1212@gmail.com 

O presente trabalho dedica-se a examinar o emprego das formas de tratamento de segunda 

pessoa dirigidas a Deus no discurso religioso católico. Pretende-se descrever o uso de tais formas 

considerando a função sintática sujeito. Para tanto, utilizam-se preces espontâneas, obtidas na fala de 

indivíduos da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A análise dos dados fundamenta-se 

nos preceitos teórico-metodológicos da Sociolinguística (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968), 

sobretudo no princípio da heterogeneidade ordenada e no conjunto de restrições que atuariam no 

condicionamento do fenômeno. Por se tratar de um gênero textual atuante em uma comunidade de 

prática (ECKERT, 2006) - em que variantes linguísticas assumem valor social específico, com 

estreita relação entre língua e identidade -, outro aspecto teórico-metodológico relevante na pesquisa 

é o conceito de Tradição Discursiva, proposto por Kabatek (2006), que se define, em linhas gerais, 

pela repetição de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de signo próprio. 

Pretende-se, ainda, analisar como os dados obtidos neste estudo se relacionam aos resultados 

científicos sobre emprego da segunda pessoa no Rio de Janeiro e ao quadro apresentado nas 

gramáticas tradicionais brasileiras. A pesquisa pauta-se na hipótese de que as formas do paradigma 

vós constituiriam uma tradição do discurso religioso, já que essa forma, como demonstram os estudos 

sociolinguísticos, não pertence mais ao PB vernacular. Embora resultados anteriores confirmem o 

uso categórico do paradigma vós na escrita católica, resultados com preces espontâneas da fala 

apontam alternância entre as formas do paradigma tu, vós e o Senhor. Espera-se que os resultados 

desta pesquisa colaborem para o conhecimento da expressão de segunda pessoa no domínio religioso 

Palavras-chave: Formas de tratamento, variação pronominal, sociolinguística. 

 

Contato Linguístico e Identidades: Indígenas no Contexto Escolar Urbano de Parintis- 

Amazonas  

Franklin Roosevelt Martins de Castro- UEA/UNICAMP 



 

 

fknroosevelt@hotmail.com 

O objetivo deste trabalho é apresentar as reflexões a respeito do contato linguístico e identidade 

cultural entre falantes da Língua Portuguesa e jovens indígenas bilíngues no espaço escolar urbano. A 

problemática central está voltada para a relação entre língua e identidade de oito indígenas que 

mudaram de suas aldeias para estudar na cidade de Parintins – Amazonas. Neste sentido o espaço 

escolar é território de interculturalismo entre os não-índios cuja a língua materna é a língua 

portuguesa, e os indígenas da etnia Sateré-Mawé, que se deslocam para os centros urbanos da 

Amazônia, com a principal justificativa de estudar e aprender a língua portuguesa. Entre as 

problemáticas relatadas pelos adolescentes Sateré-Mawé estão a dificuldade na aprendizagem do 

português, o preconceito dos outros alunos e o desconhecimento dos professores de sua etnia e 

cultura. A matriz teórica usada foi de caráter interdisciplinar, destacando-se Foucault (2014), 

Goffman (2014), Mello, Altenhofen, Raso (2011) e Freire (2003) que nos possibilitam pensar a 

relação maior entre língua, cultura e sociedade, com destaque para as relações de dominação que 

podem existir através da língua dominante, neste caso específico o Português, o qual exerce um poder 

simbólico quando tratamos de questões de contato linguístico. Para este trabalho realizamos 

observações etnográficas na escola, e aplicação de questionário aos alunos indígenas, funcionários e 

estudantes, totalizando uma amostra de quinze entrevistas. Os resultados obtidos sinalizam que os 

não-índios ainda veem o índio idealizado em seus costumes pré-colombiano, enquanto os indígenas 

relatam que sua principal dificuldade é o uso padrão da Língua Portuguesa. Portanto o ensino da 

Língua Portuguesa para adolescentes indígenas envolve diretamente questões de identidades e 

relações de poder. 

Palavras-chave: Contato linguístico. Indígenas. Identidades. 

 

Alunos Quissamaenes: Um estudo de suas Crenças Linguísticas 

 

Gabriela Barreto de Oliveira– UFF 

gabrielaboliveira@hotmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as crenças dos alunos do Ensino Fundamental do município de 

Quissamã (RJ), em relação à língua portuguesa. Pretende-se averiguar as atitudes dos alunos com 

respeito à sua própria língua e como avaliam os diversos modos de falar da língua portuguesa em sua 

região. A análise baseia-se em dados recolhidos na escola com o maior quantitativo de alunos do 

município - CIEP Brizolão 465 Dr. Amilcar Pereira, com 1161 alunos. No início do ano letivo, 

realizou-se uma avaliação diagnóstica, em duas turmas do 9º ano: 904 e 907, na qual os alunos 

responderam a um questionário com 30 perguntas sobre a língua portuguesa, para, assim, analisar 

suas crenças sobre a língua materna. Percebe-se, pelas respostas analisadas, que o estudo da língua 

materna tem sido uma tarefa árdua tanto para alunos quanto para professores, decorrente de um 

desinteresse por boa parte dos alunos, no que se refere às aulas de português, talvez pela forma pela 

qual o estudo da língua tem sido conduzido. Faz-se, necessário, portanto, conhecer as crenças dos 

alunos para a elaboração de atividades que despertem seu interesse pelo estudo da língua e que, ao 

mesmo tempo, proporcionem a cada educando reflexões sobre a língua que empregam e seus 

diversos usos de modo a propiciar-lhes uma verdadeira educação sociolinguística. O estudo que ora 

se desenvolve caminha nessa direção, pois pretende oferecer contribuições para ações pedagógicas 

mais eficazes no que se refere ao ensino de língua portuguesa como língua materna. 

Palavras-chave: Crenças linguísticas. Sociolinguística. Ensino. Variação linguística. 



 

 

A referenciação em Clarice Lispector: uma comparação entre contos adultos e infantis 

  Gabriela Stumbo Machado– UERJ  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar estudo comparativo das estratégias de 

referenciação utilizadas por Clarice Lispector na composição de seis contos de sua autoria, dos quais 

quatro são direcionados ao público adulto (Uma galinha, Macacos, Tentação e Uma esperança) e 

dois ao público infanto-juvenil (A vida íntima de Laura e O mistério do coelho pensante). Postula-se 

que para o processo de construção de sentidos, a autora deixa “pistas” que funcionam como uma 

orientação para uma leitura coerente. A partir da construção e do estudo das cadeias referenciais 

compostas pelas menções aos principais personagens dos contos selecionados, foi possível realizar 

uma interpretação destas pistas, contribuindo para a leitura e compreensão dos textos.  Torna-se 

evidente, dessa forma, que por meio do estudo das estratégias utilizadas para promover a 

referenciação obtém-se uma compreensão mais ampla acerca do processo de construção de sentido de 

um texto. 

Palavras-chave: Referenciação. Cadeia Referencial.Texto Literário. Clarice Lispector. 

 

Letramento e Gênero Discursivos na Alfabetização: A Voz do Aluno Como Norteadora do Fazer 

Pedagógico 

 

Gabriela Medela da Silva- PROFLETRAS UERJ/FFP 

 gabimedela@hotmail.com 

O presente relato de experiências discute a necessidade de (re) significação das práticas de leitura e 

escrita nas classes de alfabetização e apresenta uma sequência didática desenvolvida com uma turma 

de 1º ano de uma escolada rede Municipal de Magé.Este trabalho fundamenta-se nos pressupostos da 

sociolinguística interacional, nos estudos sobre gêneros discursivos, e, sobretudo,nas concepções 

teóricasacerca do letramento desenvolvidas por AngelaKleiman (1995 e 2000) e Magda Soares 

(1998). O trabalho consiste na reflexão sobre uma sequência de atividades embasadas em diferentes 

gêneros textuais que foram realizadas com a turma citada. A sequência foi desenvolvida a partir de 

uma pergunta formulada por um dos alunos e deu origem a um projeto didático que culminou com a 

alfabetização da maior parte dos alunos da classe em poucos meses.Visando destacar a importância 

do desenvolvimento de estratégias pautadas nos anseios e nas necessidades dos alunos para o 

aprimoramento de suas competências de leitura e de  escrita,  o trabalho a ser apresentado destaca as 

estreitas relações existentes entre práticas de letramento e gêneros textuais. Buscaremos explicitar de 

que maneira as propostas pedagógicas alicerçadas em gêneros textuais podem configurar um 

importante aliado na promoção de eventos de escrita, quando relacionadas às situações de atuação 

social nas quais os alunos estão inseridos. 



 

 

  

Palavras-chave: gêneros textuais, letramento, alfabetização; projeto didático. 

 

Verbo Passar Passando a Limpo  

 

Geisa Maria Jayme Jordão- UFF 

Orientadora: Profª Drª Nilza Barrozo Dias 

geisajordao@gmail.com 

Nossa pesquisa tem por finalidade descrever uma trajetória do verbo passar: de verbo pleno a verbo 

auxiliar, aplicando as teorias da Linguística Funcional, que, atualmente, com os aportes advindos das 

ciências cognitivas, recebe o rótulo de Linguística Centrada no Uso, conforme: Traugott (2008), 

Hopper & Thompson (1980), Bybee (2010), Traugott & Trousdale (2013), Goldberg (2006), Croft 

(2001), entre outros estudiosos, como Travaglia (2001; 2006), Castilho (2010), Oliveira; Dias e 

Wilson (2013), Camara Jr. (1975).  Para esta apresentação, nossa abordagem será referente às 

construções com passar pleno. Investigamos se o verbo passar pleno mantém seu status de verbo de 

movimento fisico em todos os usos pesquisados e os contextos que favorecem esses usos. 

Procuramos, a partir de três padrões de usos de passar, identificados em nosso corpora,  estabelecer 

um cline de gradiência, de modo a investigar a possível mudança linguística operada em certas 

construções, levando em consideração a frequência, a semântica e a variação nesses usos. 

Observamos que os padrões de usos de passar tornam-se, nessa gradiência, mais abstratos, ou 

pragmáticos, ou, ainda, interpessoais. Nessa análise, consideramos o pareamento forma-sentido na 

representação dos padrões, os quais podem ajudar o aluno a compreender as possíveis e variadas 

seleções argumentais de sujeito e complementos desencadeadas por um mesmo verbo.  

Palavras-chave: verbo pleno, mudança linguística, gradiência, construção gramatical. 

 

AUTISMO EM FOCO: Uma reflexão sobre a inclusão do autista na escola 

Geronice Lima Santos- UESB 

nlsantos-@hotmail.com 

Rosana Ferreira Alves- UESB 

 

Este estudo busca refletir sobre a inclusão do autista na escola em que se procura averiguar como 

ocorre o processo de aprendizagem dos envolvidos e inseridos em instituições de ensino. O objetivo 

deste estudo é evidenciar os mecanismos de escolarização de alunos autistas a partir do suporte 

especializado realizado pelo profissional mediador da ação pedagógica, neste caso, o professor. O 

método utilizado para realização desse estudo consistiu na pesquisa bibliográfica, ou seja, na leitura 

de livros, jornais, revistas, artigos online etc. que nos subsidiaram com elementos teóricos para 



 

 

construir esse estudo. No que refere às questões da inclusão, destacaram-se grandes iniciações nos 

espaços escolares e sociais, necessitando demaior efetivação no que tange a políticas nacionais de 

inclusão, devendo ocorrer a partir da adequação destes ambientes, capazes de propiciar ao autista, 

subsídios de desenvolvimento cognitivo da aprendizagem, da linguagem e da interação social destes 

indivíduos não só na escola, mas em toda sociedade. As conclusões indicam que existe necessidade 

de apropriação do saber lidar com as dificuldades dos alunos autistas pelos professores, havendo 

assim, a emergente necessidade de se estabelecer estratégias de formação continuada e apropriação 

de ações de trabalho que auxiliem a estes de modo a proporcionar o avanço no seu desenvolvimento 

em seus vários aspectos.  

 

Palavras – chave: Autismo; Inclusão; Aprendizagem; Formação de Professores 

 

DIALOGISMO: um relevante recurso na produção de sentidos em textos jornalísticos 

 

Gesseldo de Brito Freire (UERJ) 

canoarte@yahoo.com.br 

 

Considerando que os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, a construção dos textos 

que circulam cotidianamente dependem de uma lista de recursos para a produção dos sentidos 

pretendidos por seus enunciadores. Um desses expedientes, o dialogismo, tem se mostrado muito 

relevante, principalmente quando observamos publicações originárias da esfera jornalística. 

Recorrendo à teoria bakhtiniana, podemos pensar, portanto, que na construção desses textos, o 

sentido não se encontra no sujeito que se propõe a construí-lo, tampouco no objeto a ser por ele 

descrito, mas é produzido a partir de sua relação ou de seu grupo com o mundo. Devemos ressaltar, 

portanto, que nesses textos os sentidos são possíveis graças a um número plural de diálogos com 

outros textos. Como afirma Bakhtin, o pensamento, enquanto pensamento, nasce no pensamento do 

outro; daí, na construção de um texto entrarem elementos fundamentais como o contexto sócio-

histórico, a intertextualidade e a interdiscursividade. Pensar em sujeito, em enunciado, contexto, 

intertexto e interdiscurso é, sem dúvida, considerar o aspecto dialógico presente na malha textual. O 

dialogismo é uma recorrência em diferentes textos, de diferentes esferas - algumas vezes mais 

evidentes, em outras, não; porém, na construção de um gênero em especial, capas de revistas, tem 

sido, numa combinação de publicidade e informação, um recurso preponderante na construção dos 

sentidos pretendidos. Assim, a fim de melhor compreender esse fenômeno, esta pesquisa terá como 

foco a seleção e análise de um conjunto de capas de revistas, como Veja, IstoÉ, Época e Carta 

Capital, publicadas no período de 2011 a 2016.    

 

Palavras-chave: dialogismo; produção de sentidos; textos jornalísticos. 

 

A intertextualidade no gênero propaganda: leitura e análise crítica 

 

Gilvana Mendes da Costa- UESPI 

Gilvanacosta13@hotmail.com 

 



 

 

Neste artigo, objetiva-se apresentar a função da leitura e da análise crítica sobre o fator de 

intertextualidade presente no gênero textual propaganda. Uma pesquisa de natureza qualitativa, 

descritiva que demonstra o resultado da leitura e de análises críticas realizadas por uma turma do 9º 

do ensino fundamental a partir do desenvolvimento de uma sequência didática sobre o tema: A 

intertextualidade no gênero propaganda: teoria e prática. A leitura e a análise de propagandas 

permitiu que os alunos observassem a presença explícita ou implícita da intertextualidade para que o 

propósito comunicativo do texto fosse atingido. Constatou-se a partir dessa atividade, os aspectos 

funcional e motivador do ensino e aprendizagem da língua diante de um trabalho pedagógico 

realizado através de textos presentes em práticas discursivas contextualizadas no universo dos alunos. 

No entanto, o desconhecimento de determinados intertextos dificultaram a compreensão e a análise 

crítica dos textos propostos aos alunos.  Reafirma-se mediante esta pesquisa a relevância do ensino 

de Língua portuguesa intensificar o trabalho com textos de gêneros diversificados estimulando o ato 

de ler e a prática de análises críticas sobre esses eventos sociocomunicativos. Recorreu-se aos aportes 

de teóricos de Cavalcante (2013), Carvalho (2014), Koch (2014), Marcuschi (2008), Schneuwly; 

Dolz (2004) entre outros autores caros a essa discussão. 

Palavras-chaves: Intertextualidade. Gênero textual. Propaganda. Propósito comunicativo. Leitura 

crítica 

 

O Ensino da Escrita: Atores; Problemas e Sugestões  

 

Gisele Gomes Guedes – UFRRJ 

giesela76@gmail.com 

  

O domínio ou não da escrita pode ser determinante para a inclusão ou exclusão do indivíduo na 

sociedade grafocêntrica em que vivemos. É fato que os jovens, atualmente, escrevem cada vez mais 

devido ao advento da internet. Embora as redes sociais oportunizem vários momentos de/para a 

escrita, é notório que os alunos ainda apresentem um baixo desempenho linguístico, principalmente, 

no que se refere à escrita padrão. À escola, lhe é dado o desafio de capacitar os alunos para a cultura 

do escrito. Entretanto, ao pensar na realidade do ensino público brasileiro, percebe-se a contribuição 

de alguns fatores para a dificuldade do ensino da escrita: escolas em condições precárias, currículos 

inadequados às necessidades dos alunos, que por fim possuem condições básicas de sobrevivência e 

um sistema repressor da criatividade e da iniciativa dos alunos.  Segundo Passareli (2012), é 

necessário que o aluno reconheça a função social e/ou propósito comunicativo da escrita para que 

possa entender a importância do que é aprendido na escola. Ademais, é importante para o trabalho 

com produção textual, o estabelecimento do discente como um sujeito-autor, conforme  concepção de 

sujeito formulada por Geraldi (2002). Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de 

produção textual com base no gênero limerique, desenvolvida com alunos do 6° ano de uma escola 

pública da cidade do Rio de Janeiro  a fim de contribuir para o trabalho de ensino de escrita e de 

refletir o papel dessa competência na escola.  



 

 

 

Palavras-chave: ensino de escrita, sujeito-autor, limerique. 

 

Língua Portuguesa versus Formação Continuada: Uma releitura nos parâmetros de Ensino   

Giselly de Oliveira Lima- UFU 

Priscila Marques Costa - UFU 

O ensino de Língua Portuguesa e a formação continuada de professores desse idioma tem sido pauta 

dos Estudos Linguísticos, em especial, aos que se dirigem à Linguística Aplicada ao Ensino de 

Línguas. Nesse contexto, propomos este trabalho no intuito de averiguar quais são os anseios dos 

professores de Língua Portuguesa em relação à que conteúdo ensinar no Ensino Fundamental e 

Médio de escolas públicas. De acordo com LEFFA (1998), “é perceptível que para muitos 

professores o sentido de se ensinar a língua de seu país está mais no tanger do “como ensinar” do que 

“o que ensinar”. Concordamos com o autor no que se propõe a dizer e partirmos desse pressuposto 

para desenrolar nossas considerações. Pesquisas bibliográficas e documentais foram feitas com o 

intuito de construir um corpus. Ao final, propomos uma ampla análise e reflexão nas bases do ensino 

de Língua Portuguesa e na importância de cursos de formação continuada para professores do campo 

de Letras como meio de aprimoramento do docente na sua prática diária.  

Palavras-Chave: Língua Portuguesa- Ensino- Formação continuada  

 

Poesia: sua importância enquanto perspectiva (des)construtiva para a aula de língua 

portuguesa  

                                                         Glauber Pimentel- UERJ                                                                                                       

glauberpimentel@yahoo.com.br 

 

Inicialmente, este trabalho tem como diretriz a seguinte pergunta: em que sentido a poesia é 

fundamental no processo de ensino da língua portuguesa para os alunos do ensino básico, em 

especial, do ensino médio? Tendo em vista, a poesia como um apelo primordial e, até mesmo, 

fundador do ser humano em sua existência para com a linguagem, objetiva-se, aqui, traçarmos alguns 

pontos que possam salientar a importância deste caráter essencial da linguagem em comparação a 

uma perspectiva de ensino que, normalmente, prioriza a leitura de poesia e, assim, a própria criação 

literária como meros articuladores comunicativos de uma língua. Sem invalidar qualquer 

metodologia – mas, considerando, que, em grande parte, elas se pautam na utilização de poemas 

como ilustradores deste caráter comunicativo da língua – focaremos, assim, não, necessariamente, 

numa proposta pedagógica, mas, sim, em algumas possibilidades que reflitam a devida relevância da 

poesia no que diz respeito à sua essência constitutiva enquanto linguagem, e como devemos 

(re)dimensioná-la no processo educacional, pensando, assim, nas suas implicações filosóficas, 

políticas e sociais. Pois, além do seu apelo comunicativo, a língua não só se dá pela autoridade da 

asserção e/ou pelo gregarismo da repetição, para falarmos com Roland Barthes, mas, também, pela 

sua trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no 

esplendor de uma revolução permanente da linguagem, conforme este semiólogo bem apontou, ao 

abordar sobre a dimensão potencial da literatura, na antológica Aula de 1977. Num plano geral, 

tentaremos, pois, situar/comparar as possíveis sugestões a serem aqui apresentadas em relação ao que 



 

 

se tem trabalhado como prática pedagógica do ensino de língua portuguesa no que concerne à 

literatura – em específico, a poesia. Para isso teremos como base alguns poemas, poetas, 

teóricos/teorias da linguagem, e experiências em sala de aula que nos auxiliarão para o 

desenvolvimento deste trabalho.   

 

Palavras-chave: linguagem, língua portuguesa, poesia, ensino    

 

 

Leitura de quadrinhos: verbo-visualidade e qualificação implícita em A Turma do Xaxado 
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Há alguns anos, quando a tecnologia ainda não estava tão presente na vida do ser humano, várias 

gerações cresceram lendo gibis. No entanto, tal tipo de leitura era marginalizado pela escola. Com o 

surgimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – (MEC, 1997), começou a ser valorizado 

um ensino de língua que privilegia o trabalho com a mais variada gama de gêneros discursivos. Nesse 

cenário, as histórias em quadrinhos ganharam espaço dentro da escola e continuam presentes na vida 

dos alunos. Por isso, torna-se necessário aprofundar o conhecimento a respeito desse gênero e de suas 

variações, de forma a proporcionar instrumentos que possam levar os educandos a conhecer e a 

aplicar estratégias de leitura de textos verbo-visuais em seu dia a dia. De acordo do O’Neill (2005), 

os quadrinhos não são simplesmente a junção de palavras e imagens impressas em uma mesma 

página; para ser uma história em quadrinhos, os dois dispositivos devem trabalhar juntos para 

transmitir uma informação, contar uma história. Além disso, tais dispositivos ainda podem revelar, 

por meio da qualificação, muitas vezes implícita, a percepção e os julgamentos que indivíduos de um 

determinado grupo social têm do mundo a seu redor. Dessa forma, é possível dizer que, nesse gênero 

discursivo, as imagens exercem, assim como as palavras, as funções narrativa e descritiva. Nessa 

perspectiva, o presente trabalho pretende estudar a leitura dos quadrinhos, verificando como se dá a 

construção do modo descritivo por meio da relação verbo-visual. Como corpus de análise, serão 

utilizadas tirinhas da Turma do Xaxado, de Antônio Cedraz. A fundamentação teórica em que se 

baseou essa pesquisa foi a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso de Patrick Charaudeau 

(1992; 2009), com relação aos sujeitos do ato de linguagem e aos modos de organização do discurso. 

 

Palavras-chave: Leitura de quadrinhos; verbo-visualidade; Semiolinguística; modo descritivo.  

 

Entrevista: um encontro combinado com personalidades do nosso bairro 

Gleiciane Rosa Vinote Rocha- PROFLETRAS/UFRRJ 

gvinote@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho busca explicitar uma proposta didática realizada com alunos do oitavo ano do 

ensino fundamental em torno do gênero entrevista. Para isso, objetivou-se a produção de uma 

entrevista oral com personalidades de um bairro, e posteriormente, a retextualização para a 

modalidade escrita (MARCUSHI, 2001). Tais atividades estão ancoradas na abordagem de ensino de 

gêneros textuais de Schneuwly & Dolz (2011), bem como nas noções de língua como uma forma de 

enunciação humana e ato social Marcuschi (2008). Esta proposta visa ao aperfeiçoamento da 

competência comunicativa oral do aluno, haja vista a pouca ênfase no desenvolvimento dessa 



 

 

habilidade no universo escolar. (BORTONI-RICARDO;  MACHADO, 2013).    A sequência didática 

contribuiu para amenizar as dificuldades que os alunos possuíam em relação ao uso de marcadores 

orais em textos escritos, assim como a postura de interação num discurso oral. 

Palavras-chave: Ensino de Língua portuguesa; oralidade; retextualização. 

 

 

Acréscimo de Rótico em Coda Silábica: Intervenção para Casos de Hipercorreção 
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Há pesquisas que têm contribuído para a compreensão de várias questões educacionais, mudando, de 

forma significativa, o posicionamento dos profissionais da educação para uma prática escolar 

inovadora. No entanto, em algumas áreas, como é o caso da ortografia, não houve mudanças 

relevantes, permanecendo um ensino voltado para a perspectiva mecanicista. O intuito deste projeto é 

ajudar a modificar esse panorama, pois busca trazer contribuições relevantes e atuais, de modo a 

favorecer uma inovação do ensino e do aprendizado da norma ortográfica da língua portuguesa na 

escola. O objetivo é apresentar uma proposta metacognitiva de intervenção pedagógica para o estudo 

e uso de estratégias que minimizem o acréscimo de rótico em posição de coda silábica, na escrita de 

estudantes cariocas da rede pública de ensino, contribuindo, assim, para uma adequação à ortografia 

oficial da língua portuguesa. A metodologia deste trabalho está ancorada à pesquisa-ação segundo o 

pensamento de Thiollent (2011). As atividades de intervenção educacional estão sendo aplicadas, 

paulatinamente, em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do estado 

do Rio de Janeiro, porém foi realizada, anteriormente, uma avaliação-diagnóstica, a fim de verificar a 

ocorrência do acréscimo do /R/ em posição final de sílaba. Foram encontrados registros em diferentes 

classes gramaticais, por exemplo: “vocêr”, “meninor”, entre outras, então, por hipótese, acredita-se 

que se trate do fenômeno da hipercorreção. Verifica-se que há necessidade de ampliar as 

investigações do acréscimo do rótico em posição de coda silábica, por existirem poucas pesquisas 

sobre esse fenômeno fonético-fonológico. 
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Escrita e Poder: Ensino da Língua como Exercício da Cidadania  
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A escola reconhece como autêntico o poder da língua padrão e, ao mesmo tempo, é incumbida de 

preparar o indivíduo para o exercício da cidadania. A língua padrão nem expressa a identidade 

nacional, nem se apresenta como bem público. Não há quem seja concretamente responsável por sua 

ortografia, acentuação ou preservação da modalidade. Por isso, aprender Português foi mais uma 

deliberação pessoal para atender interesses privados e menos um direito e um dever do cidadão 



 

 

(GUEDES, 1997). O maior desafio para construir uma política didático-pedagógica para o ensino de 

Língua Portuguesa compatível com a Escola Cidadã é a superação pessoal que cada um tem de 

empreender. Democraticamente, garantir “o pleno desenvolvimento da pessoa” implica atos. Como, 

então, os professores devemos agir para que cumpramos o dever de preparar o aluno para exercer 

cidadania, em vez de sermos mais uma peça nos mecanismos de alienação? Em que medida a escola 

é responsável por essa construção? Qual modalidade linguística usar nessa escrita partidária? Ao 

longo deste artigo, à luz principalmente das reflexões de Gnerre (2012) e Guedes (1997) serão 

respondidas essas perguntas. Politicamente, orientam-se três atitudes. Primeiro superar a visão 

colonizada; somos capazes de dar conta das nossas necessidades expressivas. Depois, proclamar o 

direito à cidadania, pois é a habilidade de linguagem que garante esse direito. Por último, declarar 

nosso todo o patrimônio cultural construído nessa língua escrita. Para atingir tais objetivos, Guedes 

(1997) propõe “desprivatizar” a língua, o que implica ensinar-se e ensinar aos alunos a escuta, a 

escrita e a leitura. A fim de que esta aprendizagem seja instrumento para organizar o entendimento 

pessoal sobre a relação consigo mesmo, com a linguagem, com a realidade social, enfim, com a 

própria língua. 

 

Palavras-chave: Escrita. Língua padrão. Cidadania. 

 

 

Gênero relato pessoal: oralidade e escrita em sala de aula 
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Alguns estudos sobre oralidade e escrita pautam-se por destacar as diferenças entre as duas 

modalidades, colocando-as em campos opostos. No entanto, atualmente, a tendência é concebê-las na 

perspectiva de um contínuo de relações (cf. MARCUSCHI, 2001), no qual as características 

prototípicas de cada modalidade misturam-se, a depender do gênero textual que se produz. Com base 

nessa perspectiva, à luz da Linguística de Texto, o presente trabalho visa a oferecer algumas 

reflexões e análises orientadas por uma abordagem sociocognitiva-interacional da linguagem sobre a 

oralidade e a sua relação com a escrita, como defendem Marcuschi (2008), Koch & Elias (2006, 



 

 

2009), Dolz & Schneuwly (2004). Analisaremos relatos de experiência pessoal (escritos e orais) 

produzidos por informantes do 9º ano da cidade do Rio de Janeiro com idades de 13 a 16 anos, 

extraídos do banco de dados intitulado Corpus Discurso e Gramática – a língua falada e escrita. 

Além disso, pretendemos elaborar uma proposta de atividade que evidencie uma concepção mais rica 

e complexa do oral e um enfoque da relação entre a fala e a escrita para alunos do ensino 

fundamental II. Acreditamos que um trabalho com gêneros textuais orais em sala, colocando-os como 

objeto de estudo, pode colaborar para uma reflexão sobre as estratégias de sua construção, sobre as 

especificidades do texto, sobre suas formas de organização e sobre suas condições de produção. 

Pretendemos, assim, fornecer subsídios que apoiem o trabalho do professor em sala de aula, 

conscientizar aprendizes e docentes sobre a importância de um trabalho sistematizado sobre o assunto 

e contribuir para a formação de usuários competentes da linguagem.  

 

Palavras-chave: oralidade, escrita, gêneros textuais, Linguística de Texto, ensino.  

 

O item tipo como conectivo de cláusulas no PB 
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Thompson (2013) constatou o caráter multifuncional do item tipo  na língua portuguesa, 

concretizando usos como conectivo e marcador, além de seu uso primário como substantivo. Como 

conectivo, tipo introduz cláusulas diferentes, sempre reforçando o conteúdo semântico que emerge da 

relação entre elas, como em: (1) BEL: Eu trabalho num call center, sabe? Telefone o dia inteiro. Às 

vezes, escuto trezentas pessoas num dia. Em casa, continuo ouvindo vozes reclamando da cobrança 

do cartão, falando do vencimento, plano gold... ouço vozes no banho, na cama, [tipo louca mesmo]. 

(Roteiro de “Chega de Saudade”, 2007). (2) No primeiro andar, também há salas de aula e 

laboratórios do colégio Objetivo. Aí você vai para o segundo prédio, antes existe um local com 

alguns bancos, [tipo uma praça,] do lado direito um estacionamento para os professores da faculdade, 

do lado esquerdo uma quadra de esportes, por sinal muito velha. Em 1, tipo introduz uma cláusula 

comparativa (“tipo louca mesmo”), ligando-a à  antecedente (“ouço vozes no banho, na cama”), 

reforçando que há uma comparação entre a pessoa que fala e uma pessoa louca, ambas apresentando 

como característica  comum “ouvir vozes”. Em 2, tipo é utilizado para introduzir adendos, 

comentários que detalham algo previamente mencionado no discurso - a cláusula “tipo uma praça” 

detalha o que seria o “local com alguns bancos”, mencionado anteriormente. Assim, o presente 



 

 

trabalho objetiva descrever as cláusulas introduzidas por tipo no PB. Foram coletados dados dos 

corpora D&G, Varport, postagens do Facebook e roteiros de filmes brasileiros. Com base na teoria 

funcionalista, que preconiza o estudo e análise da língua dentro de seu real contexto de uso, parte-se 

da ideia de que a língua é um sistema adaptativo, que está em constante reformulação (cf. Halliday: 

2004;  Decat: 1999). 

 

Palavra-chave: multifuncionalidade, tipo, combinação de cláusulas, Funcionalismo.  

 

O processo de referenciação e o texto instrucional: indicações de leitura a partir do ato 

ilocucionário. 
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 Este trabalho tem como objetivo demostrar a estreita relação entre a predisposição dos esquemas 

referenciais no texto instrucional e as intenções subjacentes ao ato ilocucionário a ele subjacente. 

Essa relação dimensiona como os nomes usados nas retomadas dos referentes no gênero instrucional 

indicam os tipos de artefatos e objetos que, ao serem manuseados, de acordo com os procedimentos, 

pressupõem as ações indicadas nos procedimentos presentes nos textos instrucionais.  Nesse caso, o 

ilocucionário dimensiona as possíveis intenções do locutor ao instruir, de acordo com os perigos 

envolvidos na efetivação das instruções, que deverão ser percebidas, sob prejuízos de perdas ou 

danos materiais. Para análise proposta, a pragmática ilocucionária de Austin (1962), Searle (1969) e 

as considerações de Rajagopalan (2010) sobre o escopo pragmático, bem como as postulações de 

Cavalcanti (2010) sobre a natureza da referenciação, constituem aportes teóricos para a análise dos 

dados. 

 

Palavras-chave: Texto instrucional - referenciação - ato ilocucionário 
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O processo de alfabetização é, sem dúvidas, uma das primeiras premissas do cotidiano escolar e, para 

isso, necessita-se de um professor com formação adequada. Acreditamos, que os estudos em 

linguística, em especial, da sociolinguística, contribuíram bastante para o ensino da leitura e escrita 

na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Logo, este estudo visa refletir como a formação 



 

 

sociolinguística do professor alfabetizador tem contribuído para o ensino de língua materna na EJA 

diante da atual conjuntura do sistema brasileiro de ensino. Utilizamos, neste estudo, a pesquisa 

bibliográfica especializada sobre o tema. Além disso, fizemos algumas entrevistas com professores 

alfabetizadores que atuam nessa modalidade. Dessa forma, vimos que é de suma importância a 

formação sociolinguística do professor de língua materna, uma vez que essa contribui para a criação 

de novas estratégias e metodologias de ensino de leitura e escrita no contexto da EJA.  

 

Palavras-chave: Formação docente; Ensino de língua materna; EJA. 

 

Tinha um poema no meio do caminho: ler, escrever e ver literatura 
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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento e os resultados de um 

projeto desenvolvido em uma turma de Educação de Jovens e Adultos do Programa de Alfabetização, 

Documentação e Informação- Proalfa- da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Proalfa-UERJ 

é um programa de extensão da universidade que, além de oferecer classes de alfabetização e 

letramento  à comunidade externa, investe, também, na formação docente de seus bolsistas 

(graduandos dos cursos de Letras, Pedagogia e Matemática). As aulas do programa são desenvolvidas 

a partir da metodologia de projetos de trabalho. O projeto de uma das turmas teve como produto final 

um documentário sobre a vida e obra do poeta Carlos Drummond de Andrade. A poesia desse autor 

foi, então, o eixo organizador de todas as atividades realizadas nesse período. O principal objetivo 

desse trabalho foi levar os alunos a descobrirem-se, não só como leitores de um poeta consagrado, 

mas também, como autores de suas próprias poesias. Inicialmente, foi apresentada aos alunos a 

biografia do poeta e seu Poema de Sete Faces. Em seguida, foram abordados três temas de sua 

poesia: a metapoesia, a poesia amorosa e a poesia social. À medida que esses temas eram abordados, 

outras atividades eram realizadas, entre elas, a escrita de poesia e o estudo dos elementos que 

constituem esse gênero textual. Também foi realizado o correio poético, no qual os alunos trocaram 

poesias com as outras turmas. Por fim, foi produzido o documentário. Para isso, a turma criou o 

roteiro, selecionou os poemas e gravou os áudios e vídeos, nos quais os alunos liam as poesias de 

Drummond para as pessoas que frequentam a universidade. O documentário foi exibido para as 

outras turmas na culminância do projeto.  

Palavras-chave: ensino; leitura; literatura; produção textual 
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 O trabalho monográfico ora apresentado sugere, como foco de estudo, analisar como é tratada 

a leitura em sala de aula, destacando as coerências e incoerências dessa prática, fundamental para o 

aprendizado. O alvo da proposta é mostrar, por meio de teorias e reflexões, as incoerências mais 

comuns nas aulas e pensamentos coerentes que deveriam fazer parte das metodologias de ensino, 

analisando atividades eficientes, isto é, que colaboram para o desenvolvimento da capacidade de 

compreensão, argumentação e humanização dos alunos. Com a finalidade de alcançar tal meta, 

precisa-se de um estudo adequado, observando como a prática de leitura é definida e analisada, 

segundo alguns teóricos. Além disso, será apresentada uma proposta de um projeto com intuito, não 

de apresentar a solução completa dos problemas que envolvem essa prática, mas de apresentar uma 

possibilidade que poderia ser trabalhada em sala de aula com alunos do Ensino Médio.  

Palavras-chave: leitura, práticas em sala de aula, conhecimento e humanização.   

 

Ensino de Literaturas de Língua Portuguesa para Jovens, Adolescentes e Adultos em Situação 

de Vulnerabilidade Social: Outro Modo de Ver o Outro numa Perspectiva de Reinserção 
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ivanetefranca.galvao@gmail.com 

 Orientadora: Dr.ª Marcia  Lisbôa Costa de Oliveira-UERJ/FFP 

 

Esta comunicação objetiva a discussão em torno da leitura de textos literários no Projeto de extensão 

“Letrajovem” (DEL/ FFP/ UERJ), uma parceria com o Departamento de Ações Pró- Sustentabilidade 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo intuito é, através de oficinas de leitura e 

escrita para adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, reinseri-los no 

processo educativo. O objetivo pedagógico do projeto é desenvolver a competência discursiva dos 

participantes, superando a distância entre as expectativas de aprendizagem definidas pelo sistema 

escolar para o estágio de escolaridade em que se encontram e as capacidades e conhecimentos que 

apresentam. Neste trabalho, enfocaremos algumas propostas metodológicas para o ensino de 

literaturas de língua portuguesa desenvolvidas no projeto, através das quais pretende-se estimular os 

adolescentes, jovens e adultos a pensar o mundo, a forma e o outro, lendo romances, contos e 

poesias. Nas oficinas, a partir de debates e reflexões acerca de textos literários diversos, acreditamos 

que os participantes têm a oportunidade de desenvolver também produções críticas como cidadãos 

participativos da sociedade, ampliando seus horizontes como formadores de opinião. Essas práticas 

de leitura estética e crítica de textos literários, na medida em que favorecem a expansão de 



 

 

repertórios culturais, pretendem colaborar para a permanência qualitativa dos jovens e adolescentes 

no sistema formal de ensino.  

Palavras-chave: inclusão social, leitura, escrita, literaturas, letrajovem. 

 

Construções Correlatas Aditivas: Estruturas de Coordenação? 
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Segundo Hopper & Traugott (1997), "todas as línguas têm dispositivos para interligar as cláusulas no 

que chamamos de períodos complexos". Esses mecanismos de ligação intersentencial diferem 

radicalmente de uma língua para outra, desde construções justapostas razoavelmente independentes 

até construções retóricas dependentes e complexas.  Os autores propõem a existência de três pontos 

de aglomeração: a parataxe, a hipotaxe e a subordinação. Esses três processos expressam um 

crescendum de integração, e, certamente, envolvem variadas estratégias de integração oracional entre 

um ponto e outro.  Quanto à correlação, verificamos asserções esparsas na literatura linguística, o que 

de per si já justificaria um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Segundo Rosário (2012), a 

correlação pode ser definida como uma “construção sintática prototipicamente composta por duas 

partes interdependentes e relacionadas entre si, encabeçadas por correlatores, de tal sorte que a 

enunciação de uma (prótase) prepara a enunciação de outra (apódose)”. Como esse processo é 

normalmente preterido pelos gramáticos e por outros estudiosos, intentamos analisá-lo à luz da 

Linguística Funcional Centrada no Uso. Dentro desse universo de pesquisa, esta apresentação 

pretende discutir o estatuto das construções correlatas aditivas como sendo estruturas de coordenação 

ou não. Segundo a tradição gramatical, construções com não só... mas também, não só... como 

também, não apenas... mas e congêneres são formas enfáticas de expressão da coordenação aditiva. 

Pretendemos apresentar uma reflexão sobre essa questão, avaliando sua pertinência e adequação. O 

corpus da pesquisa é formado por discursos políticos, fortemente argumentativos, extraídos do site da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2009. Nossos resultados apontam 

para um uso bastante especializado das construções correlatas, inseridas em contextos com alta carga 

de argumentatividade. Nosso objetivo, em síntese, é descrever e analisar essas construções, buscando 

suas especificidades e peculiaridades, bem como fornecer algumas reflexões acerca do ensino desse 

tópico, sempre presente nas aulas de sintaxe do período composto. 
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A literatura exerce papel importante na formação das crianças, pois ela sintetiza a realidade por 

mediação da ficção, fazendo com que possam por meio dela preencher as carências das experiências 

ainda não vividas, permitindo que adquiram de forma lúdica valores culturais. Por explicarem bem o 

papel da literatura é que as obras literárias regionais de Campos dos Goytacazes - RJ foram sugeridas 

para contextualizarem os objetivos deste trabalho, que são: conscientizar o professor, de que a 

literatura tem papel importante na formação social da criança; examinar como e por quem o discurso 

ideológico silenciador se produz no que se refere à literatura regional; mostrar que as obras literárias 

regionais podem ser trabalhadas na educação infantil com o mesmo engajamento social e, por fim, 

reivindicar a inserção das culturas populares e linguagens em trânsito como parte integrante da grade 

curricular nas disciplinas pedagógicas nas Instituições de Formação de Professores. 

Palavras-chave: literatura; formação docente; cultura popular. 

 

O ensino de língua portuguesa do início do século XX e as novas práticas linguísticas 

Jacqueline Rosalia Zanatta- UNEMAT 

Jacqueline.zanatta@gmail.com 

Esta pesquisa busca uma reflexão sobre as políticas linguísticas desenvolvidas na Escola no início do 

século XX, enquanto espaço autorizado para ensinar a língua nacional, portanto, legitimado para a 

formação do cidadão brasileiro. Programas de ensino escolares do início do século XX nos 

proporcionaram acesso às políticas de língua como memória, através da leitura de que faz funcionar, 

ainda hoje, determinadas práticas linguísticas. Por outro lado, o PCN de Língua Portuguesa e o Livro 

Didático de Língua Portuguesa, direcionados ao Ensino Médio, apontam para uma proposta 

curricular estruturante ao cidadão republicano, moderno, materializada nas práticas linguísticas. 

Neste sentido, de um lado nos debruçamos sobre os programas de ensino do início da República, 

através do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sua espacialização no país. 

De outro, tomamos o PCN de Língua Portuguesa que regulamenta as práticas linguísticas atuais e o 

Livro Didático de Língua Portuguesa, enquanto materialidade das práticas atuais de ensino de língua. 

A fim de compreender que tipo de relação elas mantém com as práticas do início de tal século no que 

diz respeito ao ensino de língua portuguesa. A partir desta relação pode-se observar onde estão 

inscritas as práticas de ensino de Língua Portuguesa desenvolvidas na sala de aula hoje e, assim, 

abre-se espaço para a reflexão sobre outras possíveis práticas de ensino em sala de aula. Por esse 

viés, tomamos as políticas linguísticas que estruturam a relação entre língua, sujeito e Estado. Logo, 

os sentidos de ruptura e continuidade com as políticas do início do século XX existem, cada qual em 

um dado momento, a ruptura comparecendo no discurso do PCN, que trás uma proposta nova de 

ensino, mas que em sua aplicabilidade, na materialização das práticas de ensino, no Livro Didático de 



 

 

Língua Portuguesa, se apresentam como continuidade de uma prática curricular vigente no início de 

tal século.  

Palavras-chave: Análise de discurso, políticas linguísticas, sujeito, língua. 

 

Letramento literário: a lírica desencantada de Manuel Bandeira na formação de leitor de 

poemas. 

Jane Simioni de Menezes- UFMG/Profletras 

janesimioni2@gmail.com 

              O presente projeto tem como objetivo incentivar alunos do ensino fundamental a ler, 

declamar, interpretar e analisar poemas, através da obra Meus poemas preferidos, de Manuel 

Bandeira, para que adquiram proficiência em leitura e em compreensão de textos como fundamentos 

para apreensão de mundo e saberes.  

 Há pouco esforço ou empenho para que o poema seja objeto de estudo em sala de aula. 

Desde as séries iniciais do ensino fundamental II, a maioria dos professores abstém-se de 

trabalhar com poemas, ou por estarem despreparados para tal ou por eles mesmos não serem 

leitores desse gênero. Ouvem-se, frequentemente, no ambiente escolar, indagações e afirmações 

provenientes de professores de Língua Portuguesa / Literatura do tipo: como ensinar poesia? 

Como despertar o prazer pela leitura de poemas? Analisar e compreender poema é muito difícil. 

 Por entender que a escola pode e deve ser o lugar onde a aproximação com a poesia 

aconteça concretamente, permitindo ao aluno conhecer autores e estilos, reavivando a 

capacidade de olhar e ver o que é a essência do poético, é que se fez a escolha pelo gênero.   

 Entender o processo metafórico, uma das razões para que o poeta consiga enveredar o 

leitor na leitura poética, permite ao aluno perceber as intenções não declaradas. Compreendido e 

assimilado o modo como atua esse recurso, o aluno poderá transpô-lo para outras situações de 

leitura. Sem a primazia do poético, não há leitura de poema. A poesia conquista a percepção do 

leitor pelo uso primoroso da palavra, pela forma particular com que trabalha a sintaxe, pelo jogo 

rítmico e sonoro, pela sugestão de múltiplas significações. 

 Tem de haver, portanto, maior envolvimento e dedicação do professor. Se assim não for, 

ele jamais poderá influenciar o educando a se interessar por poemas. A frequência de abordagem 

desse gênero, também, é primordial: a leitura de poemas deve ser regular, corriqueira, cotidiana. 

Palavras-chave: letramento literário – poesia – Manuel Bandeira. 

 

A PROGRESSÃO TEMÁTICA EM TEXTOS NARRATIVOS DO GÊNERO CONTO DE 

FADAS: aspectos estruturais e de linguagem 
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Integrante de uma pesquisa do mestrado profissional em Letras, financiada pela Capes, este estudo 

analisa a progressão temática em textos narrativos do gênero conto de fadas, de alunos do 6° ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública de Montes Claros/MG, com a finalidade de proporcionar 

o desenvolvimento de habilidades necessárias à escrita de textos com progressão temática, assim 

como a minimização de problemas estruturais e de linguagem. Como embasamento teórico-

metodológico, a análise que se propõe recorre à Linguística Textual, conforme proposta por Costa 

Val (2006), Koch (2001, 2002; 2007; 2015); Koch; Elias (2015), Koch; Travaglia (2007; 2011), em 

interlocução  com Bakhtin (1997), Marcuschi (2008), entre outros, no que concerne às características 

dos gêneros discursivos. Propomos uma pesquisa-ação a partir de um Plano Educacional de 

Intervenção (PEI). Para a coleta de dados, utilizamos a observação participante, bem como o PEI, 

através dos quais coletaremos dois corpora: uma produção diagnóstica e uma produção final. Após a 

coleta dos dois corpora, procederemos à análise dos dados, através da qual estabeleceremos uma 

comparação entre as duas produções. A análise de fichas de escritas solicitadas bimestralmente pela 

Secretaria Municipal de Educação à escola em que a pesquisa está sendo realizada revelou que 

mesmo os alunos que se encontram no nível ortográfico apresentam dificuldades em escrever com 

sequência lógica e em empregar o parágrafo e a pontuação como unidades de sentido que contribuem 

para a progressão textual. 

Palavras-chave: Progressão temática, conto de fadas, Plano Educacional de Intervenção. 

 

Complemento nominal ou adjunto adnominal? O que dizem as gramáticas e como se 

apresentam os livros didáticos. 
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Ana Cristina Teixeira Rodrigues- UFF 

Andréa da Silva Campos Gomes- UFF  
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Graziela Moura Argentino- UFF  

Letícia da Silva Knupp- UFF  

 

Na disciplina de Língua Portuguesa para o Curso de Letras na modalidade EaD (UFF/Cederj), mais 

precisamente, nas aulas que tratavam sobre relações e funções sintáticas, uma questão chamou 

bastante atenção dos alunos: o tratamento dado à distinção entre complemento nominal e adjunto 

adnominal. O problema foi levantado pelo próprio material didático de apoio, formulado por Rosário 

e Oliveira (2012). As dúvidas apresentadas pelos professores em formação não constituíam uma 

novidade em si, mas espelhavam algumas controvérsias presentes na própria gramaticografia 

brasileira. Diante dos aspectos debatidos em sala de aula, surgiu a necessidade de aprofundar os 

estudos sobre o tema em discussão e sistematizá-los em forma de pesquisa. Foi proposto, então, que 

os alunos se debruçassem sobre as gramáticas fundamentais para a análise acadêmica da Língua 

Portuguesa hoje e, a partir daí, solicitou-se um exame do tema nas principais coleções didáticas para 

o Ensino Médio. O principal objetivo deste trabalho foi analisar como, nos casos de dubiedade, os 

principais gramáticos brasileiros apresentam a distinção entre o complemento nominal e o adjunto 

adnominal e como isso se reflete em materiais didáticos de grande circulação. Para delimitar esse 



 

 

recorte na vastidão de gramáticas disponíveis, foram usados dois critérios para selecioná-las: aquelas 

mencionadas nos próprios módulos de formação do Curso de Letras e aquelas indicadas por outros 

especialistas como importantes para a análise gramatical. Em relação às obras pedagógicas, foram 

escolhidas as duas coleções mais adotadas pelas escolas públicas de Ensino Médio indicadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático –PNLD (Em situação mais oportuna as obras serão listadas). O 

resultado da investigação é o artigo que agora se apresenta. 

Palavras-chave: Complemento Nominal; Adjunto Adnominal; Gramaticografia; Livro didático. 

 

Práticas Orais em Sala de Aula 

Jaqueline Souza de Jesus- UESB 
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O objetivo deste trabalho é ressaltar a importância das práticas orais nas aulas de língua portuguesa, 

fazendo reflexões a partir de aspectos que dizem respeito à justiça social e ao respeito aos direitos 

humanos. Relacionamos o tema direitos humanos à oralidade por acreditarmos que tais direitos 

abrangem a valorização da igualdade na diferença por meio de diálogos que envolvem alunos, 

professores e toda comunidade escolar. As ideias que embasam esta pesquisa estão vinculadas às 

discussões realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 

Letras da UESB, através do subprojeto “O continuum língua oral – língua escrita no ensino 

fundamental”, realizado em duas escolas municipais da cidade de Jequié, na Bahia. O referido 

subprojeto discute a controvérsia oralidade versus escrita, vistas como ações dicotômicas. Nesta 

primeira etapa, desenvolvemos e elaboramos ações metodológicas que foram aplicadas em oficinas, 

cujos resultados serão apresentados nesta pesquisa. Precisamente, o objeto de análise desta discussão 

serão duas oficinas realizadas no Colégio Municipal Stela Câmara Dubois, que tiveram como objetivo 

trabalhar o gênero entrevista com os alunos, o que resultou em uma acalorada entrevista com a diretora 

da instituição. Para tanto, foram realizadas atividades de preparação prévia e estudo da estrutura que 

vigora no texto oral, resultado e reflexo das condições de produção deste. Assim sendo, usamos como 

fundamentos teóricos Marcuschi (2001), Elias (2011), Bentes (2007), Fávero, Andrade & Aquino 

(2005), Crescitelli (2011), Reis (2011), Magalhães (2012), Cyranka (2012) e Milanez (1993). Como 

veremos, é perceptível que as questões da fala pública são transpassadas por questões de natureza 

política e ideológica e tal fato acaba por situar o ensino e o trabalho com a oralidade no terreno vigoroso 

dos direitos humanos e sociais. 

Palavras-chave: Ensino, Oralidade, Direitos humanos, Pibid. 

 

A Expressividade dos Advérbios Modalizadores Terminados em EM-MENTE nos Textos 

Argumentativos 

Jardeni Azevedo Francisco Jadel- UERJ 

jardeni@escolaep.com.br 

Sabemos que nem sempre é possível fazer declarações concretas sobre as intenções do 

falante, mas existem elementos do texto que revelam muito dos propósitos e atitudes dos 

participantes dessa relação dialógica. São componentes mobilizados para construir a rede 

argumentativa, uma vez que possui em sua produção uma carga de sentido que expressa a 



 

 

intencionalidade do enunciador. É nesse quadro enunciativo que se instala a persuasão desvendada 

por meio das pistas que elementos como o advérbio podem oferecer. Na tradição gramatical, de 

forma geral, o advérbio é apresentado como uma classe invariável que denota uma circunstância e 

que tem a propriedade de modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Percebe-se, no entanto, 

que conceber o advérbio como simples modificador dessas classes específicas restringe o seu 

verdadeiro potencial funcional, uma vez que não se trata de uma categoria homogênea nem do ponto 

de vista sintático nem do ponto de vista semântico. Enfocaremos, neste trabalho, o uso dos advérbios 

modalizadores com sufixo -mente que estão materializados nos enunciados e que, de alguma forma, 

são elementos usados como estratégia para marcar a atitude do falante. Para tanto, foram 

selecionados textos do tipo argumentativo – editorial, artigo de opinião e crônica – extraídos do 

jornal O Globo, pensando a argumentatividade como característica intrínseca à interação humana. 

Apresentamos algumas reflexões, na perspectiva de autores como Neves (2000), Castilho (2010), 

Ilari (2014), Bechara (2015), dentre outros, a fim de subsidiar a análise dos dados. 

Palavras-chave A Expressividade dos Advérbios Modalizadores Terminados em EM-MENTE 
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Palavras-chave: advérbio; modalização; textos argumentativos. 

 

Os fundamentos do ensino da Língua Portuguesa nas séries iniciais: análise de uma prática 
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O presente estudo analisa o ensino da língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental, 

buscando identificar as concepções de linguagem e de letramento que hoje o fundamentam, bem 

como as concepções de sujeito e cultura veiculados pelas bibliografias e documentos em estudo. 

Dentre os autores estudados, destacam-se Goodson (1995; 2007), que apresenta discussões sobre 

currículo, Soares (2002), Antunes (2003), Bezerra (2003), Kleiman (1995), dentre outros, que tratam 

do ensino da língua portuguesa. A metodologia utilizada para a pesquisa teve como base a 

observação das aulas de Língua Portuguesa de um professor das séries iniciais do ensino fundamental 

da rede pública de ensino da cidade de Rio Branco, precisamente o segundo ano. Após dois meses de 

observação, podemos perceber que a maioria das atividades propostas teve como base concepções 

interacionistas de linguagem e um ensino voltado para o desenvolvimento do nível de letramento dos 

alunos. Nas atividades de produção textual o aluno é considerado leitor ativo e produtor de textos. A 

professora busca, sobretudo, a autoria do aluno, um sujeito que fala, representante de uma cultura que 

merece ser respeitada e considerada no cotidiano da sala de aula e das práticas pedagógicas, 

preocupando-se além do alfabetizar, em formar sujeitos letrados. Constatamos que há a necessidade 

de trabalhar concepções como “sujeito” “cultura” e “Letramento” na formação do professor, para que 

tais teorias possam subsidiar as práticas pedagógicas dos futuros docentes, tão importantes para 

desenvolver no aluno capacidades plenas no que diz respeito ao uso da língua materna. Assim, a 

partir deste estudo, fizemos uma reflexão sobre o saber ensinado e a ser ensinado na disciplina 

escolar português, frente aos desafios impostos e às exigências sociais. 

Palavras chave: Ensino; concepções de linguagem, Letramento. 

 

O gênero textual resumo: atividade de retextualização 
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O trabalho consiste na investigação da prática de produção textos do gênero resumo produzidos por 

alunos do Curso de Licenciatura em Letras Francês dos períodos iniciais e finais do curso. 

Procuramos, por meio da análise de cinquenta produções acadêmicas, descrever as estruturas 

recursivas utilizadas na retextualização, a partir do texto-base, e identificar as estratégias empregadas 

na elaboração de resumos, levando em conta as relações entre os dois grupos. Tomamos como 

parâmetros de análise os processos de sumarização, a organização global do texto, as relações com as 

informações centrais e as formas de menção ao autor do texto. A justificativa do estudo do gênero 

resumo se dá por sua importância nas atividades acadêmicas, sendo recorrente nas disciplinas 



 

 

curriculares em diferentes níveis de formação, o que constitui-se num “objeto de ensino”, conforme 

Machado (2010). Os resultados preliminares mostram que o processo de elaboração desse gênero é 

pouco explorado por professores e quando empregado em alguma atividade de ensino é tomado como 

algo que o aluno domina em sua totalidade, o que não ocorre, dada a dificuldade demonstrada pelos 

alunos que, muitas vezes, recorrem à reprodução integral do texto-origem. Salientamos a falta de 

abordagens sistemáticas para a produção do gênero resumo, uma vez que compreende uma atividade 

central na compreensão de textos.  

Palavras-chave: produção textual; resumo; escrita acadêmica. 
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O presente trabalho busca demonstrar a análise da realização de 5 oficinas de lecto-escrita que foram 

realizadas em forma de intervenções. As atividades direcionaram-se aos educandos (as) da 

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A ideia partiu da 

necessidade de um tratamento intensivo nos domínios da escrita, haja vista que grande parte dos 

estudantes apresenta uma razoável dificuldade em relação à escrita acadêmica. Deste modo, por 

entender que o prazer e o escrever daquilo que se vive e sente pode ser um importante caminho para 

os domínios da Língua escrita, foi considerada em todas as oficinas a arte, a literatura e a linguagem 

estética. Os principais objetivos das oficinas se voltaram à desconstrução da insegurança de escrever; 

ao incentivo à escrita literária e à utilização da arte e da literatura na perspectiva de instigar os 

educandos (as) a produzirem seus próprios enunciados. Os autores mais utilizados para a 

compreensão da linguagem estética e da escrita foram Bakhtin (2003), Soares (2004) e Freire (1997; 

2006; 2011) e para trabalhar o cunho literário, Saramago (1998) e minhas próprias escritas poéticas 

foram os principais embasamentos. Ao final, foi possível perceber que os educandos (as) 

participantes demonstraram ter adquirido uma maior liberdade e segurança ao escrever, mostrando-se 

mais interessados pela literatura e a escrita estética levando até mesmo para as suas comunidades o 

aprendizado obtido no grupo. As oficinas foram consideradas um caminho para a desconstrução do 

pragmatismo e um incentivo para estes estudantes. 

 

 Palavras-chave: Língua Portuguesa- literatura- estética- ensino 

  

Iniciação Científica Júnior: um caminho para o letramento acadêmico na educação básica 
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O ensino do ler-escrever voltado para o universo acadêmico é um desafio, sobretudo porque o 

estudante, após concluir a educação básica, ingressa no ensino superior sem nunca ter estudado seus 

gêneros. Essa constatação abarca as lacunas deixadas no processo de letramento acadêmico 

brasileiro, que tem sido pouco investigado. Defende-se a necessidade, então, de um trabalho 

propedêutico e regular com textos típicos da universidade, mobilizando suas regras formais e 

funcionais. Com base nisso, desenhou-se o Projeto de Iniciação Científica Júnior A argumentação 

nas modalidades oral e escrita, realizado no Colégio Pedro II (instituição federal de educação do Rio 

de Janeiro), cujo objetivo foi levar os estudantes a pesquisar, analisar, debater, refletir e escrever 

sobre temas atuais, de modo crítico, com foco na argumentação dos gêneros acadêmicos. A intenção 

deste artigo é relatar essa experiência como uma possibilidade de trabalhar a produção textual oral e 

escrita como iniciação às convenções da universidade, quando a professora-pesquisadora assume o 

papel de orientadora dos estudantes nesse processo. Para tanto, ancorou-se em autores da Linguística 

Textual (KOCH, 2010; COSTA VAL et al, 2009), dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 

2010) e em pesquisas sobre o tema realizadas no Brasil (MARINHO, 2010; KERSCH, 2014). Assim, 

foram selecionados oito alunos da 1.ª série do Ensino Médio mediante realização de entrevista e, de 

maio a dezembro de 2015, realizaram-se: análises de textos argumentativos disponíveis em 

periódicos, encontros semanais para a discussão sobre a seleção dos textos e as análises aferidas, 

produção e discussão de textos acadêmicos, como resenhas, resumos, fichamentos, seminários e 

outras atividades típicas da Academia. Concluiu-se que os alunos, embora não imersos na 

universidade, demonstraram capacidade de operar os conceitos sedimentados no decorrer da 

pesquisa, compreendendo e explicitando algumas estratégias marcadoras dos gêneros em questão, 

além de demonstrarem maior interesse em ingressar no ensino superior. 

 

Palavras-chave: Letramento acadêmico. Ensino do ler-escrever. Textos argumentativos. Educação 

básica. 
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escrita como iniciação às convenções da universidade, quando a professora-pesquisadora assume o 

papel de orientadora dos estudantes nesse processo. Para tanto, ancorou-se em autores da Linguística 

Textual (KOCH, 2010; COSTA VAL et al, 2009), dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 

2010) e em pesquisas sobre o tema realizadas no Brasil (MARINHO, 2010; KERSCH, 2014). Assim, 



 

 

foram selecionados oito alunos da 1.ª série do Ensino Médio mediante realização de entrevista e, de 

maio a dezembro de 2015, realizaram-se: análises de textos argumentativos disponíveis em 

periódicos, encontros semanais para a discussão sobre a seleção dos textos e as análises aferidas, 

produção e discussão de textos acadêmicos, como resenhas, resumos, fichamentos, seminários e 

outras atividades típicas da Academia. Concluiu-se que os alunos, embora não imersos na 

universidade, demonstraram capacidade de operar os conceitos sedimentados no decorrer da 

pesquisa, compreendendo e explicitando algumas estratégias marcadoras dos gêneros em questão, 

além de demonstrarem maior interesse em ingressar no ensino superior. 

 

Palavras-chave: Letramento acadêmico. Ensino do ler-escrever. Textos argumentativos. Educação 

básica. 

 

Literatura no Ensino Médio: Desafios e Contribuições no Contexto do PIBID 

 

Jônatas Nascimento de Brito- UNEB 

jonasb.estudos@outlook.com 

Prof.ª Me Cristian Souza de Sales-UFBA/UNEB 

crissaliessouza@gmail.com 

 

Este artigo busca refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem da literatura, no Ensino Médio, 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que assegura aos 

estudantes dos cursos de licenciatura um contato mais próximo com a sala de aula, permitindo uma 

vivência capaz de imprimir desafios, assim como a oportunidade de potencializar contribuições, troca 

de saberes entre docentes e graduandos. Por isso, nesse trabalho, a proposta ganha uma importância 

peculiar, pois é um programa institucional que promove a inserção dos licenciandos no contexto das 

escolas públicas, desde o início da sua formação acadêmica, antes mesmo dos estágios obrigatórios. 

Dessa forma, o texto evidencia os desafios impostos aos estudantes universitários e demais 

envolvidos nesse processo (professores e supervisores), tendo em vista as práticas tradicionais de 

ensino de literatura reproduzidas pelas escolas. A pesquisa observa que as escolas atendidas pelo 

PIBID ainda conservam estratégias metodológicas tradicionais, causando a sensação nos alunos de 

que o estudo literário é pouco significativo. No Ensino Médio, em que muitos alunos têm contato 

com a literatura pela primeira vez, é interessante pensar em que medida esta aproximação entre 

PIBID e práticas pedagógicas escolares permite a construção de outros saberes, já que é preciso 

entender o texto literário não apenas como mero instrumento de apreciação da boa linguagem, mas 

também como ferramenta que possibilita o agenciamento de outros sentidos. Por meio da criação, 

participação em experiências, práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, o bolsista pode 

buscar a superação de problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem da literatura, 

além do espaço para a articulação de conhecimentos, troca de experiências e saberes. Para tanto, a 

presente reflexão busca apoio nos seguintes referenciais teóricos: Lajolo (2001), Cosson (2006; 

2011), Bunzen (2006), Martins (2006), Mendonça (2006), Aguiar (2011), Geraldi (2012), dentre 

outros.  

 

Palavras-Chave: literatura; ensino médio; Pibid; desafios; contribuições 



 

 

 

Análise do Formato -ÓDROMO NA CONTEMPORANIEDADE: Radical ou Sufixo? 

 

José Augusto de Oliveira Pires- UFRJ 

augustopires2010@gmail.com  

 

O formativo -dromo é proveniente do grego e tem como significado “ação de correr, lugar para 

corrida, corrida” (HOUAISS, 2009). Na língua grega, o formativo em questão era um elemento 

composicional. No atual estágio da língua, sobretudo na variedade brasileira, a partícula -dromo vem 

sendo amplamente utilizada na formação de novas palavras; no entanto, as mesmas não remetem ao 

significado dicionarizado. Em decorrência disso, aliado ao fato de o formativo em questão não 

possuir uma descrição detalhada, apropriada e pormenorizada na língua, apesar de referenciado em 

estudos como Laroca (2005) e Gonçalves (2011), que também apontam para a natureza derivacional 

de -dromo, o presente trabalho tem por objetivo principal comprovar o estatuto sufixal de -ódromo. 

Por isso, ponderamos que as formações mais novas com o formativo em questão (a) possuem uma 

diferença no estatuto morfológico da partícula, que deixa de ser um elemento de composição para ser 

visto como um elemento de derivação – uma mudança de radical para afixo e (b) passam a incorporar 

a vogal média baixa [ɔ], sendo, pois, -ódromo e não mais -dromo. Além disso, como forma de 

obtermos uma descrição ainda mais satisfatória, basear-nos-emos nos trabalhos propostos por 

Gonçalves (2011a) e Gonçalves & Andrade (2012), assim como na teoria da morfologia 

construcional de Booij (2005, 2010), visando a descrever e a representar o formativo -ódromo por 

intermédio de esquemas construcionais propostos pelo autor e, posteriormente, adaptados para o 

português em Gonçalves & Almeida (2013). 

Palavras-Chave: -dromo; -ódromo; derivação; composição. 

O Gênero Seminário como Sistematização: Identificação dos Gêneros Textuais na 

Comunicação Interna/Externa das Instituições 

 

José Flávio da Paz- DLV/UNIR 

Jfp1971@gmail.com  

 

A proposta desta Comunicação é apresentar os resultados obtidos a partir das atividades realizadas 

em sala de aula do Curso de Bacharelado em Administração, do turno noturno de uma IES da região 

norte brasileira, quando do ensino-aprendizado da unidade curricular de Língua Portuguesa, em 

especial concernente ao estudo dos diversos gêneros textuais utilizados nas empresas, seja pública ou 

privada, enquanto usuárias da comunicação escrita interna e externa. A proposta foi mobilizar a 

turma, no sentido de planejar e executar um seminário sobre comunicação corporativa, ocasião que se 

teve convidados das mais oportunas áreas para socializar suas práticas em gêneros textuais, de 

maneira que o aluno pudesse interagir com esses instrumentos e  reconhecesse seu real uso no 

cotidiano pessoal e profissional. A metodologia utilizada foi a experimental, Dessa maneira, 

propiciou-se uma experiência científica que consistiu na observação do fenômeno que o gênero 

seminário pode oportunizar na sistematização do conteúdo em questão. A fundamentação teórica se 

sustenta nas concepções de Faraco e Moura, 1999;  Mesquita, 1999; Savioli, 2000; Mendes e Forster 

Júnior, 2002; Martins e Zilberknop, 2005; Passadori, 2008; Correa, 2009 e outros teóricos, não 



 

 

menos importantes que pesquisam sobre a estrutura dos gêneros textuais utilizados nas mais diversas 

instituições: religiosas, comerciais, políticas à luz da perspectiva funcional da mensagem.  

 

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Ensino Superior. Redação Corporativa. Seminário.  

 

Teoria fonológica e variação: contribuições para o ensino na educação básica 

 

José Magalhães- UFU 

 mgsjose@gmail.com 

 

Em grande parte dos cursos de Letras no Brasil, a área de Fonologia e Variação Fonológica tem, 

muitas vezes, ficado em segundo plano, uma vez que os elementos teóricos destas disciplinas 

parecem não conversar com a realidade da sala de aula no ensino básico. Pensando nisto, entendemos 

ser necessário que pressupostos teóricos desvinculem-se do hermetismo abstrato para agregarem-se 

às verdadeiras práxis substanciadas pela teoria. Assim, vem à tona a urgência de que o 

reconhecimento das inúmeras formas de manifestação da linguagem – Variação – e o estudo de 

diversos modelos de descrição linguística – Fonologia – sejam tratados como suporte concreto para 

alavancar novas metodologias, implementações pedagógicas e estratégias de intervenção junto ao 

ensino básico, tornando-o mais eficiente e prazeroso para aluno e professor. Com esses elementos em 

mente, esta comunicação pretende alinhavar um conjunto de características presentes em textos de 

alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, de modo a demonstrar que é possível tratar 

os desvios de escrita a partir de uma taxionomia mínima de três categorias as quais abarquem a 

própria variação da fala, correlatos fonético/fonológicos e convenções ortográficas. Nossa proposta é 

que esta categorização pode ser fundamental para que o professor reconheça o texto do aluno não 

mais como um repositório de elementos obscuros e opacos, mas sim permeado de hipóteses que 

revelam a capacidade de raciocínio do discente acerca da língua que ele usa. Ademais, esta proposta 

pode ser capaz de tornar a aplicabilidade dos conhecimentos de Fonologia e Variação Fonológica 

verdadeiramente efetivos no cotidiano escolar, independentemente do estágio (ou série) em que serão 

utilizados. 

 

Palavras-chave: fonologia; variação, ensino, escrita 

 

Matriz de Referência do SAEB e a Formação do Leitor Crítico: Possibilidades Didáticas 

 

Josiane dos Anjos Guimarães Silva- UESC 

josiguima1@gmail.com 
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alzana70@yahoo.com.br 

 

No presente trabalho realiza-se reflexão sobre o que se entende por Letramento Crítico e qual o seu 

impacto na formação de sujeitos aprendizes da educação básica. O propósito da aprendizagem nesta 

prática é possibilitar o agir do discente no mundo, entendendo-o melhor e atuando de forma plena. 

Cabe à escola a responsabilidade em criar condições para que o discente possa experienciar múltiplas 

práticas de letramentos que possibilitem sua participação ativa nas práticas sociais. Para tanto, busca-



 

 

se relatar a importância do trabalho com o gênero charge em sala de aula objetivando o letramento 

crítico, ao se considerar o texto como principal objeto de análise nas aulas de Língua Portuguesa. 

Como fundamentação teórica, utilizaremos as ideias de Freire (1986/ 1991/1996) e Koch (2004). 

Assim, serão relevantes suporte da Linguística Textual e da concepção de leitura como prática 

sociocultural e ideológica e de acordo com o documento oficial do SAEB, ou seja, a Matriz de 

Referência de Língua Portuguesa em seu Descritor 16 (Identificar efeitos de humor e ironia em 

textos diversos) oferece-se sugestão de atividade didática com o gênero charge sob a perspectiva do 

letramento crítico e que dialogue com nossa revisão de literatura.  

 

Palavras-chave: Letramento crítico; Charge; Descritor 16. 

 

Os Letramentos Múltiplos e Perspectiva Crítica no Projeto “LETRAJOVEM” 

 

Joyce de Souza Silva- FFP/UERJ 

joycesouzasilva@hotmail.com 

Giovanna Barros Gualberto- FFP/UERJ 

giguabero@yahoo.com.com 

 

A pesquisa abordada se concretiza dentro do projeto “Letra jovem” ( DEL/ FFP/ UERJ), que oferece 

oficinas de Língua Portuguesa para adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade 

social. O projeto desenvolve- se no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em parceria com o 

Departamento de Ações Pró- Sustentabilidade.  Considerando que no mundo contemporâneo existem 

múltiplas formas de construção de sentidos que utilizam imagens, textos e outras linguagens (mapas, 

gráficos, charges, vídeos e outros), que se valem das novas tecnologias como forma de difusão e 

circulação, é de grande importância que a escola incorpore essas transformações. O presente trabalho 

tem como objetivo apresentar uma proposta didática que aborda temáticas relacionadas às 

experiências urbanas de jovens e adultos, buscando estabelecer inter-relações entre textos em 

diferentes linguagens, que constroem modos diversos de significação. A metodologia implementada 

procura desenvolver uma perspectiva crítica e reflexiva, tendo em vista que os participantes do 

projeto são estimulados a pensar acerca das relações socioculturais que estão implicadas nos textos 

através de observações das relações com seus próprios contextos. 

Dessa forma a proposta, visa desenvolver o protagonismo juvenil em uma concepção de letramento 

ideológico, na medida em que os temas e textos estão ligados a práticas sociais de circulação e são 

abordados de maneira ética e crítica, numa perspectiva democrática. Portanto, é possível observar 

que o significado se dá sempre em contextos, partindo das referências trazidas por um grupo de 

jovens, adolescentes e adultos, se elaboram ideias que visam fortalecer o processo de consciência 

critica e reflexiva, ao mesmo tempo em que se desenvolvem as competências de uso da língua oral e 

escrita usadas em situações de interação diversas. 



 

 

 

Palavras-chave: inclusão social, letramento, linguagens, leitura, escrita. 

 

Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional para o ensino de Língua Portuguesa 

Julia Rodrigues Chagas Cabral– PUC-Rio 

juliarchagas@gmail.com  

Jacqueline Teixeira- PUC-Rio 

jteixeira_22@yahoo.com.br  

 

O trabalho sistemático com gêneros textuais tem sido apontado como prática eficiente e profícua na 

formação de leitores e produtores de textos competentes (Santos et al, 2012). Em acordo com essa 

perspectiva, a presente comunicação traz uma proposta de abordagem do conto Felicidade 

Clandestina, de Clarice Lispector, visando a uma atividade de leitura que evidencie as estratégias de 

construção dos sentidos no texto. A partir dos pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-

Funcional (Halliday, 2004) e do Sistema de Avaliatividade (Martin e White, 2005), traçamos para 

este trabalho os seguintes objetivos: (i) abordar o conto a partir dos conceitos de contexto de cultura e 

de situação, a fim de situá-lo sócio-historicamente; (ii) caracterizar os tipos de tema e examinar sua 

função na progressão analisar temática; (iii)  identificar  e  classificar  os  tipos  de processos  verbais; 

(iv) o posicionamento da personagem principal em relação ao fato narrado, com foco nos subsistemas 

de Afeto, Julgamento e Apreciação do Sistema de Avaliatividade. Nossa proposta baseia-se na noção 

de texto como unidade semântica (Halliday e Hasan, 1989) segundo a qual o texto não equivale a um 

somatório de frases, antes é uma instanciação derivada das escolhas lexicogramaticais realizadas por 

quem o produz. Lançando mão de uma análise como essa, o professor poderá explicitar como tais 

escolhas geram efeitos de sentido no texto. Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa que pretende 

demonstrar por meio da análise de um conto de que forma a Linguística Sistêmico-Funcional pode 

contribuir para um trabalho com os mais variados gêneros textuais em sala de aula e para um ensino 

de língua portuguesa relevante.  

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Linguística Sistêmico-Funcional; Sistema de 

Avaliatividade. 

 

Mediação: desafio nas práticas de leitura 

Juliana Behrends de Souza- UFRRJ 

 jubehrends029@gmail.com 

O estímulo à leitura tem sido a temática de muitos debates para melhoria da educação. Nosso 

país vem apresentando resultados negativos quando o assunto é leitura. Rankings mundiais nos 

colocam nos últimos lugares e perguntas como “Quem é o culpado? ”começam a surgir. O papel do 

professor mediador tem ganhado destaque devido a sua importância na sala de aula. Desta maneira, 

este trabalho busca analisar trabalhos, apontar as falhas e propor soluções. O trabalho na sala de aula 



 

 

não pode resumir-se apenas na mera exposição ao livro, os desafios dessa prática vão muito mais 

além. Experiências vistas como vitoriosas por muitos profissionais, entretanto repletas de falhas na 

mediação na leitura, são comuns nas escolas.  

A má formação do professor normalmente é a causa dessa inconsciente negligência no 

trabalho de leitura. Ressalta-se, que antes de formar os leitores, deve-se formar mediadores. O 

desenvolvimento de atividades como pré-leitura, análise da capa e contracapa despertam o interesse 

do aluno pela obra. Mediar é aproveitar todas as oportunidades que o livro pode oferecer e aproximá-

las do aluno até que ele se torne autônomo. O professor deve estimular o aluno à prática da atividade 

leitora, no entanto, é imprescindível que ele seja um bom leitor. Ele deve conhecer a obra para não 

transmitir ao aluno a falsa ideia de que a leitura será apenas uma obrigação escolar, nunca um prazer. 

Como mediador, possui o dever de partilhar o prazer de ler e conduzir o processo acreditando na 

transformação que pode proporcionar. 

Portanto, esse trabalho objetiva desfazer o pensamento de que “ao menos estou fazendo” e 

construir a ideia de que o trabalho deve ser significativo do começo ao fim, tanto para o professor, 

tanto para o aluno. Cada oportunidade deve ser aproveitada, cada experiência deve ser explorada, só 

assim tem-se uma prática pedagógica eficiente. 

 

Palavras-Chave: Mediação; Negligência; Leitura 

 

A Construção de Sentidos do Texto 

Juliana Carlos Fernandes Gurgel- PROFLETRAS/UERN 

julietop@bol.com.br 

O estudo em questão, parte da necessidade constante de analisar as relações e estratégias que 

viabilizam a construção de sentidos do texto. Para tanto, é importante conhecer as concepções de 

sujeito, língua, texto e de sentido que se adote. A língua como representação do pensamento do 

autor, onde o texto é visto como produto e a leitura é vista como captação de ideias. Outro ponto 

a ser observado, trata da língua como código, mero instrumento de comunicação, onde o texto é 

visto como produto de decodificação e ao leitor, basta somente, conhecer o código utilizado. 

Desse modo, o que se faz necessário é o reconhecimento do sentido das palavras e estrutura do 

texto. Na concepção interacional da língua, sujeitos são vistos como autores/construtores sociais, 

sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos no texto. Nesta visão, o sentido 

é edificado na interação texto-sujeitos. Desse leitor, espera-se que processe, critique, exponha, 

contradiga ou avalie a informação que tem diante de si (cf. Solé, 2003:21). Baseados nessa visão, 



 

 

tratamos de estimular no âmbito da escola pública, mais especificamente nas turmas de 9º ano do 

ensino fundamental da Escola Estadual Antônio Carlos em Caraúbas - RN, uma nova forma de 

tratar o texto e a sua construção de sentido. Para tanto, utilizamos materiais didáticos e gêneros 

textuais variados. Para as discussões teóricas recorremos aos escritos de SOLÉ (2003) PAULINO 

(2001) KOCH (2014). O objetivo deste trabalho é a construção de uma visão crítica, capacidade 

de intervir na sociedade, formulando concepções e entendimentos democráticos, desvencilhando-

se de padrões mecanizados e puramente tradicionais. 

Palavras-chave: Sentido; Texto; Compreensão; Visão Crítica. 

Estratégias de indeterminação do sujeito: ampliando os horizontes do ensino de gramática 

Juliana Marins- UFRJ 
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As gramáticas tradicionais apresentam dois padrões sentenciais para a indeterminação do sujeito em 

português: nos casos em que o sujeito não vem expresso na oração e o verbo se encontra na 3ª pessoa 

do plural ou na 3ª pessoa do singular acompanhado do pronome se (CUNHA & CINTRA 2001). Tais 

estratégias, entranto, são apresentadas como formas equivalentes, já que não há qualquer menção às 

possiveis diferenças discursivas entre elas. Por outro lado, estudos recentes sobre a fala espontânea 

culta e popular  e também sobre a escrita (DUARTE 1995; CAVALCANTE 1999; COUTO 2004, 

VARGAS 2010, entre outros) demonstram a associação entre a remarcação de Parâmetro do Sujeito 

Nulo no português brasileiro e a emergência de estratégias de indeterminação do sujeito/agente – 

com a posição de sujeito preferencialmente preenchida. É o que se vê em (1), em que os pronomes 

você e a gente apresentam uma referência indefinida: 

 

(1) a. Você punha as coisas no forno, aquilo ia aparecendo a comida. 

b. Brizola tá fazendo coisa pra caramba, a gente tá vendo que ele tá fazendo. 

 

Com base no trabalho de Marins, Soares da Silva e Duarte (no prelo), o presente trabalho apresenta 

uma análise das estratégias de indeterminação do sujeito/agente em um corpus de fala culta carioca 

dos anos 2000. O objetivo é mostrar a evolução dessas formas ao longo do tempo, comparando os 

resultados obtidos com os de Marins, Soares da Silva e Duarte (no prelo), que analisam uma amostra 

de fala culta carioca dos anos 70. Interessa-nos, particurlamente, o modo como se comportam as 



 

 

estratégias padrão ao longo desse período, o que servirá de base para nossa reflexão sobre o ensino da 

gramática do português. 

 

Palavras-chave: indeterminação do sujeito; Parâmetro de Sujeito Nulo; ensino de gramática. 

 

O papel do educador e do educando em Freire versus a função do professor e do aluno em 

documentos oficiais 

Juliana Zanco Leme da Silva- UPM 

julianaportugues@bol.com.br 

 

Paulo Freire, em sua obra, aponta a necessidade de mudanças na educação brasileira, que, segundo o 

autor, deve, primeiramente, acontecer na formação do professor e, consequentemente, no processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que a experiência do futuro formador deve ser de sujeito desse 

processo e não de objeto, pois, possivelmente, reproduzirá suas experiências em sala de aula. 

Verificamos que as obras freireanas são citadas como referências bibliográficas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ─ referência básica para a elaboração das matrizes curriculares nacionais ─, 

por isso discutimos o papel do educador progressista e do educando presente na obra freireana e a 

função do professor e aluno descrita nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).  Analisamos o processo ensino-aprendizagem na obra de Freire à luz 

da história da Educação Brasileira (SAVIANI, 2011). A análise da história da educação brasileira nos 

revelou “avanços” históricos em relação à reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, visto já 

se começa a admitir a necessidade de rever as práticas educativas de como ensinar. Entretanto, o 

papel do educador progressista e do educando, ambos sujeitos do processo ensino-aprendizagem, 

presentes em Freire, ainda que permeiem as reflexões, contrapõem a função do professor e do aluno 

que estão presentes nas Leis de Diretrizes e Bases e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.    

Palavras-chave: Educador Progressista; Educando; Educação; Parâmetros Curriculares Nacionais; 

Leis Diretrizes e Bases. 

 

Imagens e Discursos na Amazônia Paraense  

Jurema da Silva 

Ezilda Maciel da Silva  

 Encontra-se na literatura meios que fomentam o indivíduo a um pensamento crítico e analítico 

através de produção de textos que abordam sobre temas diversificados colaborando na construção de 

novos conhecimentos e diferentes ideias que podem contribuir para a descoberta de informações 

implícitas e explicitas contida nos contos, contudo através do universo literário compreendemos 

elementos principais inserido nos gêneros que fazem parte da análise literária contribuindo para 



 

 

desenvolver a interpretação da obra analisada  sendo assim, o presente artigo tem como finalidade 

analisar o conto “O voluntário” de Herculano Marcos Inglês de Souza, cujo tema é: Imagens e 

Discursos na Amazônia Paraense. Salientando o contexto histórico citado na obra sobre a Guerra do 

Paraguai (1865-1870) e abordando a literatura com comentários de Thomas Bonnici, uns dos 

cooperadores da teoria e crítica pós-colonialista, expondo suas opiniões sobre o sujeito (agente 

dominador) e o objeto (subalterno) para compreendermos as divisões de classe sociais existente na 

sociedade pelos colonizadores. Haja visto, ser um conto amazônico no qual o autor expõe a cultura 

do homem ribeirinho e sua relação com o ambiente e comunidade. A análise será feita utilizando as 

categorias da narrativa: enredo, narrador, personagem, espaço, tempo e interpretação crítica do conto, 

enfatizando suas representações e imagens locais. 

Palavras-chaves: Recrutamento, Cultura, Ribeirinho. 

 

O gênero textual POP como mecanismo de instrumentalização da língua: uma experiência 

didática no Curso Técnico Subsequente em Química. 

 

Juzelly Fernandes Barreto Moreira - IFRN 

juzelly.barreto@ifrn.edu.br 

Andrea Claudia Oliveira Silva - IFRN 

 andrea.silva@ifrn.edu.br  

 

Este artigo tem respaldo teórico em Mendes (2004), Mendes (2007), Fazenda (2002), Martins (2011), 

Lück (2003) e Zabala (2002). Tais autores possuem estudos relevantes no que concerne ao ensino de 

línguas e ao fazer interdisciplinar. Nosso objetivo é  expor um  projeto desenvolvido entre as 

disciplinas de Língua Portuguesa (LP) e Técnicas Básicas de Laboratório (TBL). Convém ressaltar 

ainda que essa abordagem pedagógica apresenta contribuição ao ensino de Língua Portuguesa em um 

curso profissionalizante, neste caso, o curso Técnico Subsequente em Química de um campus do 

IFRN. Nossa motivação foi a necessidade que os alunos apresentaram de elaborar um POP 

(Procedimento Operacional Padrão) para ser utilizado no laboratório de Química do campus. Desta 

feita, o nosso foco é socializar uma prática interdisciplinar que oportunizou, através do estudo desse 

gênero textual tão particular, a confecção de POP’s personalizados que atendessem à demanda 

específica deste laboratório de Química, discutida nas aulas de TBL. Metodologicamente, dividimos 

o projeto em duas fases: na primeira, o gênero textual POP foi trabalhado nas aulas de LP e, nas aulas 

de TBL, os alunos conheceram o laboratório e os itens que o compõe. Na segunda fase, organizados 

em grupos, os alunos redigiram os POP’s em formatos de revistas, banners e cartazes, possibilitando 

a instrumentalização do conteúdo estudado. Os resultados dessa prática pedagógica ressaltaram o 

potencial redator técnico dos alunos, além de propiciar que eles participassem de uma ação 

interventiva real. O envolvimento obtido através da intersecção dos saberes foi visível e reportado em 

depoimentos e os POP’s, após avaliados, estão sendo utilizados no laboratório como guia para os 



 

 

usuários. Portanto, cremos que essa estratégia atuou como mola propulsora para dar sentido ao 

processo de ensino-aprendizagem e que pode ser adaptada para outros contextos escolares com 

sucesso. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Técnicas Básicas de Laboratório, Interdisciplinaridade, Gênero 

textual, Experiência Didática. 

 

Desgarramento de Cláusulas Hipotáticas  

Karen Pereira Fernandes de Souza- UFRJ 

karen_pf_souza@hotmail.com 

Rachel de Carvalho Pinto Escobar Silvestre- CNPq- UFRJ 

rachelescobar@oi.com.br 

O desgarramento, postulado por Decat (1999), é um fenômeno em que estruturas consideradas 

subordinadas e dependentes sintaticamente de uma oração chamada principal pela Gramática 

Tradicional (GT), ocorrem, tanto no português falado quanto no escrito, de forma solta e isolada. 

Essa independência é vista como “erro” pela GT e é exemplificada nas cláusulas destacadas em 

“Enquanto, é claro, não ferir seus interesses estratégicos. [Que não são, obviamente, os de seu 

eleitorado consciente]” (cf. SOUZA: 2016, p. 18) e como “Seus tolos, eu liberto as pessoas para que 

elas criem uma nova realidade. [Pra não se sentirem tão oprimidas com a pequenez de suas vidas]” 

(cf. Roteiro A Cartomante). Assim como Decat (2011), este trabalho não considera estas orações 

independentes como “erro”, mas como forma de focalizar ou realçar uma informação.  Objetiva-se, 

então,  aqui descrever o fenômeno do desgarramento de cláusulas relativas apositivas e de hipotáticas 

introduzidas pelo conectivo PARA, com base em dados coletados de gêneros jornalísticos e em 

roteiros de cinema, seguindo os pressupostos teóricos do Funcionalismo. São 39 dados de cláusulas 

relativas apositivas e 29 dados de cláusulas hipotáticas encetadas pelo conectivo PARA. Portanto, 

este trabalho visa a contribuir para o ensino das orações desgarradas no Português Brasileiro falado e 

escrito, já que evidencia a necessidade de a Escola incluir a análise de usos linguísticos reais em sala 

de aula e não apenas os usos considerados padrão pela prescrição gramatical. Assim, o aluno passa a 

compreender melhor as estruturas desgarradas ao se defrontar com os exemplos que são de fato 

produzidos por ele mesmo em sua língua materna.  

 

Palavras-chaves: “Desgarramento”, Funcionalismo, Ensino.  

 

Uso-reflexão-uso: a perspectiva cíclica do trabalho com o texto em sala de aula 



 

 

 

Karine Oliveira Bastos- UFRJ / Fiocruz 

karinebastos@terra.com.br 

Com base na experiência docente em turmas da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

o presente trabalho busca trazer reflexões acerca do ensino de língua portuguesa, traçando, para isso, 

relações entre nossas concepções e práticas. De acordo com os PCN (2008), a língua materna deve 

ser entendida e usada pelas escolas “geradora e integradora da organização do mundo e da própria 

identidade”. Nesse sentido, pode-se dizer que as aulas de Português desenvolvidas na EJA-

Manguinhos (EPSJV/Fiocruz), pautadas na perspectiva “uso-reflexão-uso” (cf. PCN, 2008), 

assumem o texto como unidade de ensino, cujo foco está voltado para as práticas de leitura, produção 

textual e análise linguística. Em outras palavras, entendemos que é preciso valorizar a abordagem dos 

diferentes gêneros na escola, isto é, dos usos da língua em situações concretas, de modo que a leitura 

e a produção de texto não sejam somente exercícios constantes em sala de aula, senão que estejam 

atrelados à prática de reflexão sobre a língua. É o que se entende – e se defende – por ensino 

produtivo, nos termos de Travaglia (2006). Assim, pretende-se relatar brevemente atividades 

pedagógicas das aulas de Língua Portuguesa da EJA-Manguinhos, orientadas por dois objetivos 

centrais, a saber: a) levar o estudante a refletir sobre a função comunicativa da língua, 

problematizando os papéis assumidos pelos diferentes interlocutores (produtor e receptor) do 

processo de comunicação, de modo a tomar ciência de como sua identidade é construída no discurso; 

b) ampliar o conhecimento linguístico, textual e de mundo do estudante, por meio do trabalho de 

leitura, produção e análise linguística de diversos gêneros textuais, explorando suas várias 

possibilidades de uso objetivo e subjetivo da linguagem.  

Palavras-chave: ensino; língua portuguesa, gêneros textuais, EJA 

Um galo sozinho não tece uma manhã: atividades de produção textual coletiva na EJA-

Manguinhos 

 

Karine Oliveira Bastos- UFRJ / EPSJV-Fiocruz 

karinebastos@terra.com.br 

 

As atividades desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa da EJA-Manguinhos (EPSJV-

Fiocruz) buscam atender a objetivos que norteiam os planejamentos das turmas do curso bem como 

dialogar com as discussões do eixo temático proposto coletiva e integradamente em cada período 

letivo. A metodologia de trabalho, por sua vez, abarca diversas possibilidades pedagógicas orientadas 

por um tripé fundamental para o ensino de língua: atividades de leitura, produção e análise linguística 

de diferentes gêneros textuais. Tal prática reflete a nossa defesa de que o trabalho com o texto deve 

ser central no processo de ensino-aprendizagem, com base, sobretudo, na perspectiva “uso-reflexão-

uso” (cf. PCN, 2008), de modo que sejam consideradas as situações concretas de uso da língua e que 

a leitura e a produção sejam exercícios atrelados à prática de reflexão sobre a língua, sobre os 

objetivos do texto, sobre os papéis dos interlocutores e sobre todas as estratégias utilizadas tanto na 

leitura quanto na produção. É o que se entende – e se defende – por ensino produtivo, nos termos de 

Travaglia (2006). O presente trabalho configura um relato de práticas diversas – inseridas nas aulas 

de língua portuguesa e integradas com as discussões dos demais componentes curriculares, orientadas 

pelo eixo temático “Identidade e Cultura local” – que culminaram na produção coletiva do manifesto 

“América Latina – o desconhecido de nós mesmos” por uma turma de Séries Finais do Ensino 

Fundamental da EJA. A partir do questionamento de uma estudante em sala de aula sobre “onde fica 



 

 

a América Latina”, identificamos que a discussão inicialmente proposta deveria estar inserida em 

uma tarefa de reconhecimento, inclusive geográfico, da América Latina e de apropriação da 

identidade latino-americana. A atividade envolveu, em cada momento do processo, exercícios 

cíclicos, contínuos e coletivos de planejamento, produção e revisão da escrita: uma alusão a 

“Tecendo a manhã” (MELO NETO, 1968).   

 

Palavras-chave: ensino, língua portuguesa, escrita, produção coletiva, EJA 

 

 

A produção de sentidos na formação de leitores na rede pública de ensino: linguagens, 

significados e diálogos possíveis.   
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Itaguaí. 
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 Este trabalho objetiva analisar as relações entre texto/ imagem nos livros de leitura literária 

apresentados aos alunos do 7º ano do CIEP 496 da rede pública citada. Investigar e refletir de que 

forma essas relações despertam o interesse do jovem pela leitura, contribuir para a formação de 

leitores críticos e ensiná-los a diferenciar/ associar textos verbais/ não verbais; promover a interação 

texto/imagem x sujeito e redes; o porquê do não trabalhar o texto multimodal, não dialogar com 

outras linguagens e gêneros e entender por que o aluno encerra a Educação Básica sem domínio da 

leitura e  da escrita são pontos da pesquisa. O corpus compõe-se de 78 livros, considerados Altamente 

Recomendáveis pela FNLIJ/2013, já analisados e resenhados. O aporte teórico baseia-se, 

principalmente, nos estudos da imagem (SANTAELLA &NORTH, 2008); da ilustração 

(OLIVEIRA,2008) e (LINDEN, 2011); produção textual (MARCUSCHI,2008); Análise do  

Discurso/ gêneros  (BAKHTIN,2011); ensino (ROJO & MOURA, 2012), comunicação ( SODRÉ, 

2012).  

 

Palavras- chave: Linguagens- imagem- prática de ensino- gêneros- formação de leitores. 

 

Estratégias pedagógicas para o ensino de Literatura: o texto literário e a realidade social 

contemporânea  

 

Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar- UFV 

katriciasilva_@hotmail.com 

 

Esta comunicação visa discutir a Literatura como expressão da realidade, pensando-a não como um 

reflexo do real ou como uma arte dissociada da realidade, mas como uma representação da sociedade. 

E assim, discorrendo sobre o ensino de Literatura, intenta-se também debater sobre estratégias para o 

professor de Literatura despertar o interesse dos alunos por textos literários, inclusive canônicos, de 

maneira a perceber que um texto literário aborda criticamente, pelo discurso estético, entre outras 

questões, os problemas sociais. Desse modo, tratar-se-á da relação da Literatura com a Sociedade, 

especificamente na leitura crítica da realidade social contemporânea, a partir da proposta de estudo 

das obras Viva o povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, Tenda dos milagres, de Jorge Amado, 



 

 

Ressurreição, de Liev Tolstói, e Poesia necessária, de Joaquin Namorado. Portanto, através da 

análise dessas obras literárias, serão apresentadas e propostas estratégias pedagógicas para se 

trabalhar o texto literário em sala de aula como expressão da realidade, de modo a fazer com que o 

aluno perceba essa relação entre a Literatura e a sociedade. E com isso, tenciona evidenciar, então, a 

Literatura como força humanizadora, não fechada como sistema de obras, mas de maneira ampla, 

como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem. 

Palavras-chave: Literatura e Ensino. Texto literário e Sociedade. Fição brasileira contemporânea.  

 

 

O Ensino da Arte Literária Sob o Olhar do PIBID 

Kelly Mara de Abreu- Unespar  

kelly-abreu@live.com 

O presente trabalho visa a relatar a experiência adquirida no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) – Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu, na Universidade Estadual do 

Paraná – campus de União da Vitória, de março de 2015 até março de 2016. O projeto tem se 

revelado de suma importância para a formação do profissional docente, tendo em vista que as grades 

curriculares não dão conta de contemplar a necessidade de novas práticas de ensino. O diferencial das 

leituras realizadas no projeto é que no espaço reservado a elas são proporcionadas novas formas 

didáticas para que os alunos leiam, escrevam e interpretem de maneira crítica. O projeto busca 

trabalhar didaticamente com o ensino do texto literário, em especial com o gênero poético a fim de 

alcançar estes objetivos. Tomando como base teóricos como Octávio Paz e Fernando Paixão que 

propõe uma teorização do gênero incorporando toda a beleza estética do mesmo, e também, Lena 

Lóis, Rildo Cosson e Hélder Pinheiro que buscam auxiliar no ensino com novos métodos e olhares. 

Com esta aproximação entre o ensino superior e a educação básica, o acadêmico se vê mais próximo 

da realidade que encontrará ao término de sua licenciatura, colocando em prática as teorias e testando 

a funcionalidade das mesmas.  No exercício do estágio obrigatório das licenciaturas, por exemplo, a 

experiência proporciona maior segurança diante da sala de aula. Conclui-se que que a participação 

em projetos PIBID vem contribuindo significativamente na formação pessoal e profissional de novos 

docentes e as aprendizagens adquiridas neste tempo serão utilizadas como assistência para as práticas 

futuras. 

Palavras-Chave: PIBID, Literatura, Formação docente.  

 

 

Estratégias de impessoalização no português brasileiro escrito por meio das construções tem- se 

e temos 
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Conforme afirma SARAIVA (2013) em sua dissertação de mestrado A construção TEM-SE no 

Português Brasileiro escrito: uma análise sociofuncionalista, é importante tratar da inserção de tem-se 



 

 

como estratégia de impessoalização na modalidade acadêmica para garantir a imparcialidade do 

discurso apresentando para os discentes as diferenças entre modalidade oral e escrita. Isso porque os 

livros didáticos não abordam o caráter impessoal do verbo ter e consequentemente não mencionam a 

construção tem-se. Ademais, a construção temos também é utilizada como estratégia de 

impessoalização além da construção haver com sentido de existir, como ocorre nos seguintes 

exemplos retirados de enunciados de provas de concurso da Aeronáutica e que fazem parte da 

monografia em andamento que está sendo desenvolvida por mim com a orientação da profª Drª 

Marcia Machado cujo tema é ‘alternância entre ‘ter-se’, ‘temos’ e ‘haver’ impessoais em contexto 

apresentacional: 

Há erro de concordância nominal em que alternativa? 

Quando alimentamos um transformador por sua bobina de alta tensão, temos em sua saída: 

Unindo-se as duas orações num só período, usando um pronome relativo, tem-se: 

Dessa forma, o objetivo da comunicação que pretende-se apresentar é contribuir com elementos que 

promovam a formação dos alunos, no sentido de torná-los mais reflexivos nos estudos da linguagem, 

sobretudo nos estudos de lacunas da Gramática Tradicional, como novas estratégias de 

impessoalização no Português Brasileiro escrito por meio das construções tem-se e temos na 

modalidade acadêmica e em questões de provas de concurso público. 

 

Palavras-chave: Impessoalização, Gramaticalização, Construções tem-se e temos, Variação 

linguística. 

 

Fichas complementares no ensino básico. O que é? como elaborar? 

Ketislene Ramos Duarte- UFRJ 

leneduarte2010@hotmail.com 

 

A comunicação que se pretende apresentar tenciona mostrar o resultado de alguns trabalhos 

desenvolvidos ao longo do estágio supervisionado em 2015 com o professor regente do Cap-UFRJ, 

André Uzêda, que foi pensado dentro da temática do romance de mistério e detetives para articular 

literatura e produção textual. Será explicado todo o processo de preparação e produção de material 

pedagógico para esse fim e quais benefícios foram alcançados pelas turmas de sétimo ano do CAp-

UFRJ após terem sido submetidas a esse trabalho comigo em um momento de coparticipação. Será 

explicado que fichas complementares são os materiais didáticos elaborados pelo professor para 



 

 

complementar os livros didáticos. Durante todo o período de estágio supervisionado no CAp-UFRJ 

os licenciandos do professor André Uzêda são estimulados a elaborar questões por meio de 

comandos ao invés de perguntas e sempre iniciar às questões com caputs para auxiliar o aluno a 

refletir melhor no comando. Uma outra forma de enriquecer as fichas e torná-las atraente para os 

alunos é acrescentando figuras realacionadas ao tema da aula e com curiosidades incluídas no 

material. Além disso, será apresentado também como foi elaborado o material didático para 

apresentação da minha regência. E a partir disso, ficará evidenciada uma das possibilidades de 

elaboração de material articulando-se literatura e produção textual de modo que o texto não seja 

usado como mero pretexto para o ensino de gramática e produção textual. Isso com a contribuição, 

também, das questões formuladas por meio de comandos. Dessa forma, estimula-se a ideia de a 

literatura não ser vista como mero veículo de conteúdos gramaticais nem a de língua ser vista como 

um mero sistema de normas a decorar. Espera-se que, após a apresentação desse trabalho, os 

professores sintam-se estimulados a elaborarem seus próprios materiais pedagógicos 

complementando, assim, os livros didáticos que, geralmente, são incompletos. 

 

Palavras-chave: Material didático, Ensino, Lietratura, Produção textual. 

 

 

O Fio de Ariadne: Tessituras Metedológicas Sobre a Prática de Retextualização no Ensino 

Médio 

Keyla Silva Rabêlo- UFBA 

keurabelo@yahoo.com.br 

 

Nosso objetivo principal com o estudo O Fio de Ariadne: tessituras metodológicas sobre a prática de 

retextualização no Ensino Médio foi ampliar a discussão sobre políticas de escrita de texto no Ensino 

Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), como também 

compreender os reflexos que elas produziram no desenvolvimento dos alunos com relação a essa 

unidade do ensino de Língua Portuguesa. Na procura de respostas, optamos, através da abordagem 

qualitativa, pelo método da pesquisa exploratória com análises das produções escritas dos alunos a 

fim de que pudéssemos chegar aos objetivos já descritos aqui. A partir das práticas de 

retextualização, analisamos as produções escritas dos alunos tomando por base as condições de 

produção, em que se incluem quem escreve, o que escreve, para quem escreve, quando escreve, como 

escreve, considerando. Apoiamo-nos em discussões realizadas no âmbito interacionista da linguagem 

em relação ao tratamento destinado ao texto (BELTRÃO, 2006; BRONCKART, 1999; GERALDI, 

1984, 1997, 2010; KOCH, 2006, 2007; KOCH; ELIAS, 2010; ORLANDI, 1996, 2012), estudos 

sobre Gêneros Textuais (BAKHTIN, 1997; GONÇALVES; BANZARIM, 2013; MARCUSCHI, 

2007b, 2011; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), ensino de Língua Portuguesa (ANTUNES, 2003; 

BRITTO, 1997; GERALDI, 2010; MARTINS, 2001) e retextualização (DELL’ISOLA, 2007; 

MARCUSCHI, 2007a). Os resultados nos mostram que a escola se apresenta vulnerável às condições 



 

 

de práticas de escrita destinadas ao aluno do Ensino Médio, dependendo da atualização – repertório 

teórico/metodológico - e da atitude política ali engendrada, já que é espaço responsável em promover 

situações de prática de produção textual e de compatível compreensão em torno do objeto, 

considerando que o mundo continua se organizando pela escrita. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Políticas de escrita. Produção escrita de texto. Retextualização. 

 

Haicai: leitura em expansão 

Kleber Mazione Lima Ferreira- Profletras/UFMG 

klebermazione@yahoo.com.br 

Esta comunicação procura discutir a importância dos haicais como estratégia de formação de novos 

leitores de literatura. Para tanto, pretende-se apresentar as bases que fundamentam um trabalho de 

leitura de poesia na escola, partindo do princípio que devido ao pouco ou nenhum contato 

sistematizado com textos literários, alunos do ensino fundamental apresentam dificuldades em 

deslocar do plano de sentido denotativo para o plano conotativo.  

Tal deslocamento, onde de fato estaria a riqueza expressiva e de fruição experimentada pela 

linguagem literária em consonância com outras linguagens de grande circulação social, torna-se 

imprescindível para um trabalho que se queira fazer frente a uma abordagem poética. Tem-se assim 

do mesmo modo como objetivo refletir se o haicai pode ser uma ferramenta importante para a 

mudança de planos de expressão denotativo/conotativo dos alunos do ensino fundamental II, cuja 

leitura literária precisa ser estimulada como um compromisso escolar, conforme evidenciado com 

maior frequência nas atividades de leitura apresentadas pela escola nesse ciclo.  

Defende-se assim que a escola, valendo-se da literatura para trabalhar aspectos funcionais da 

linguagem, não tem conseguido realizar a tarefa de, já nos primeiros anos em que o aluno tem maciço 

contato com o texto literário, torná-lo sensível ao trabalho com a linguagem que a literatura engendra. 

E, desse modo, os alunos muito mais presos a estratégias de interpretação e leitura não conseguem 

deslocar-se do plano denotativo, das referências objetivas, reais, sem a devida percepção da 

desconstrução que se opera no registro linguístico para a tessitura estética. Daí resultaria os mais 

dilatados problemas relacionados à recepção dos textos literários. 

 

Palavras-chave: Haicai, literatura, ensino e leitura. 

 

Os fundamentos teóricos do ensino de língua portuguesa nas séries finais do ensino 

fundamental- análise de uma prática 



 

 

 

Lauane Matos e Silva- PIBIC/UFAC 

lauanematos@hotmail.com 

Tatiane Castro dos Santos- UFAC 

 tatitcs@hotmail.com 

 

Diante dos debates sobre o ensino de Língua Portuguesa nas escolas e das “novas” concepções de 

linguagem, letramento, cultura e sujeito presentes no centro dessas discussões, este trabalho tem 

como objetivo analisar as práticas de um professor de Língua Portuguesa das séries finais do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de Rio Branco. Considerando os estudos de Backtin, 

Antunes (2003), Soares (2002), Bezerra (2003), Kleiman (1995; 2005) e Goodson (19995; 2007), nos 

debruçamos sobre os materiais didáticos utilizados pelo professor na escola, sobre as suas práticas na 

sala de aula, e sobre o espaço cultural dos agentes envolvidos (alunos, professores, coordenação), 

buscando analisar como essas “novas” concepções se mostram (ou não) nesse processo de 

ensino/aprendizagem. No período de 02 (dois) meses foram realizadas as observações das aulas no 

intuito de estabelecer uma relação entre teoria e prática. Após as observações e análises, constatamos 

que o ensino de Língua Portuguesa na escola pública ainda vive os desdobramentos das teorias e 

propostas curriculares atuais, apresentando, em seu fazer pedagógico, mudanças e permanências. A 

perspectiva interacionista está presente de maneira sutil, embora haja um esforço do professor para 

contextualizar o ensino com a prática na vida dos estudantes. A fala do aluno fora dos muros da 

escola e as variações linguísticas são consideradas no momento da aprendizagem, ao mesmo tempo 

em que a escrita é uma das maiores dificuldades para os estudantes. A visão holística de sujeito e 

cultura para uma maior busca de sentido no aprender/ensinar ainda é um obstáculo para o professor 

que não possui base de formação nessas novas concepções. Algumas vezes, os eixos do ensino da 

Língua Portuguesa (leitura, escrita, oralidade e gramática) são trabalhados separadamente, 

desassociando as áreas, ainda que o trabalho com o texto seja feito através de alguns gêneros 

minuciosamente selecionados pelos professores. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Linguagem; Letramento; Ensino. 

 

A Construção da Referenciação em Produções Escritas de Alunos Quilombolas da Comunidade 

de Mata Cavalo - MT 
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O objetivo desta pesquisa é analisar textos de alunos de uma comunidade Quilombola chamada Mata 

Cavalo, o quilombo está localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, a 10 km da 

sede do município e a 42 km de Cuiabá. Propomos um trabalho voltado para o estudo da 

referenciação, em que analisaremos as produções escritas de alunos quilombolas que estão no 9º ano 

do ensino fundamental. Apoiado nos conceitos de “Referenciação”, advindos da teoria de 

investigação numa interface entre áreas da Linguística Textual a partir dos seguintes pesquisadores 



 

 

Adam (2008), Koch (1999, 2004, 2005), Marcuschi (2012) e dos Estudos do Letramento Soares 

(2003), Marinho (2010). Dando ênfase também a teoria da enunciação ancorada por Benveniste e 

considerando que os estudos da linguagem buscam compreender a produção de sentidos na dimensão 

histórica, social e cultural, discute-se o encaminhamento dado para a produção escrita do texto 

argumentativo. Os procedimentos teórico-metodológicos adotados para a pesquisa trará um corpus de 

40 textos dentro de uma investigação de natureza qualitativa e interpretativa, pautada na análise de 

documentos. Este estudo, a nosso ver, pode mostrar como os recursos gramaticais auxiliam na 

construção de sentido e na coesão textual. Acreditamos que a referenciação é um exercício de 

construção de juízos de valor, de opiniões, de desvelamento da posição assumida pelo escritor do 

texto.  

 

Palavras-Chave: Produção escrita. Referenciação. Comunidade Quilombola. 

 

A Autoria nas crônicas da Olimpíada da Língua Portuguesa: Um olhar no material didático 

alternativo e nas produções escritas 

Leila Figueiredo de Barros- UERJ 

leilamie@hotmail.com 

 

 O presente trabalho investigou a autoria nas crônicas produzidas por alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio participantes do projeto Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro (OLPEF). Para sua realização, selecionamos o Caderno do professor “A 

Ocasião faz o escritor”, da 2ª edição do ano de 2010, a fim de analisarmos qualitativamente a base 

teórico-metodológica assumida como modelo didático do gênero crônica e como esse modelo discute 

e apresenta a discursividade, e um corpus de dez crônicas finalistas produzidas pelos alunos 

participantes do projeto. Nesse contexto, consideramos pertinente analisar como o material da 

Olimpíada de Língua Portuguesa encaminha o projeto de ensino para o gênero crônica, uma vez que 

estudar um gênero de natureza social híbrida e ver como ele permite versar sobre aspectos sociais 

altamente complexos a partir do olhar singular do cotidiano é relevante para as práticas escolares, 

além de representar um estudo de materiais didáticos alternativos que têm adentrado o espaço escolar 

ultimamente. Nossas reflexões e análises estão ancoradas na teoria enunciativo-discursiva de 

abordagem sócio-histórica do círculo de Bakhtin (1919,1924, 1929, 1952-1953) e na teoria de 

ensino-aprendizagem de Vigotski (1934). Em nossa análise, constatamos que o Caderno da 

Olimpíada dialoga com o discurso oficial (PCNLP, OCEM, MEC) e as atividades não oportunizam 

ao aluno uma formação suficiente para que seja um sujeito-autor de crônica. Essa lacuna pôde ser 

observada nas produções, porque, ao analisarmos as produções, os alunos não conseguiram ser 

autores de crônica literária, mas de textos diversos, configurando gêneros outros.  

Palavras-chave: Olimpíada, Crônica, Aluno, Autoria, Dialogismo.   

 

 

Estereótipos: Uma Representação Coletiva Cristalizada? – Sugestões de como Trabalhar com 

os Estereótipos em Sala de Aula de Língua Estrangeira 

 



 

 

Leonardo Rodrigo Soares – UFVJM 

leonardorsoares2013@gmail.com 

Este trabalho se propõe, inicialmente, fazer um breve estudo sobre as origens do conceito de 

estereótipos e definir um conceito para o termo. Em um segundo momento, será discutido se os 

estereótipos podem ser considerados uma representação coletiva cristalizada e/ou representações 

criadas por um indivíduo isoladamente, pois além de muitas vezes terem uma conotação negativa, 

eles podem se manifestar através de comportamentos, sexualidade, cultura, maneira de se vestir, 

condição financeira, aparência física etc., sendo frequentemente depreciativo e sem fundamento. 

Dessa maneira, o estereótipo está relacionado com as imagens preconcebidas e que se cristalizam em 

um determinado grupo social, influenciando em seu modo de vida. Finalmente, são propostas cinco 

atividades retiradas do livro didático Novo Avenida Brasil 2 e suplementadas, com o objetivo de 

mostrar como algumas atividades no livro didático podem ser adaptadas para desenvolver o 

pensamento crítico dos alunos, refletir sobre os mecanismos utilizados pelos mesmos para 

construírem o mundo, a imagem do próximo e a de si mesmo, podendo assim questionar os 

estereótipos já formados. Todavia, será que é possível modificá-los com a ajuda de um professor 

durante o processo de aprendizagem? Independente dessa possibilidade ou não, acredita-se que se 

possa prevenir que outros estereótipos sejam formados no processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira. Para desenvolver a temática serão discutidos os conceitos apresentados pelos teóricos: 

Lippmann (1922), Lysardo-Dias (2006), Moscovici (2003), Amossy e Pierrot (2005) e Glaveanu 

(2007). 

Palavras-chave: estereótipos, imagem cristalizada, percepções, sala de aula de língua estrangeira, 

livro didático. 

  Produção escrita como atividade motivada: a abordagem por tarefas 

Lia Abrantes Antunes Soares- UERJ/PG 

lia.soares@gmail.com 

 

À luz de contribuições da Filosofia da Linguagem e de pesquisas em Aquisição de Linguagem, o 

presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma abordagem por tarefas como um caminho para o 

ensino da produção escrita para aprendizes nativos. Consideramos que é preciso partir de uma 

motivação para agir no mundo, e que agir não é simplesmente fazer alguma coisa, mas fazer algo 

conduzido por uma necessidade cuja motivação pode ser biológica ou culturalmente construída, 

como a necessidade de ser letrado em certas culturas (LEONTIEVE, 1981). É preciso encontrar uma 



 

 

razão para agir em uma situação que se apresente, sob ação motivada por propósito comunicativo 

situado, para que o aprendiz possa perceber sentido em atividades de produção escrita. Dessa forma, 

para compor um texto, o enfoque temático, os recursos linguísticos, o estilo e o registro não são 

acessados aleatoriamente na memória, mas determinadas pelas condições de produção que devem ser 

oferecidas ao aprendiz. Sobre a forma de situá-lo para o desenvolvimento da competência escrita é o 

que se pretende discutir durante a apresentação do trabalho. Entendemos que com o direcionamento 

de uma abordagem por tarefas na escola, seja possível viabilizar ao aprendiz a construção de modelos 

mentais, que permitam alcançar uma produção escrita autônoma até o fim da Educação Básica. 

Palavras-chave: ensino, produção escrita, tarefa 

 

 A Intertextualidade na Sala de Aula 

Lidiane dos Santos Madureira- UERJ 

lidianemadureira@yahoo.com.br 

 

 A inserção do texto escrito nas aulas de português não é algo novo, porém ele é visto, hoje, 

como uma ferramenta de formação de alunos leitores e produtores de textos, e não como mero 

material de apoio. Entretanto, o trabalho com o texto ainda não se realiza de forma satisfatória na 

prática escolar, sendo encarado por muitos professores como pretexto para o estudo da gramática e da 

norma padrão. Não se explora todo o potencial do texto, mostrando ao aluno os elementos que o 

constituem como tal. 

 Tendo em vista que o livro didático é a principal fonte de texto e exercícios de compreensão 

de que dispõe o professor, selecionamos alguns manuais do ensino fundamental publicados 

recentemente para analisar como se realizam as atividades de compreensão de textos, sobretudo em 

relação à intertextualidade (já que a compreensão de um texto muitas vezes depende do 

conhecimento de outros pelo interlocutor).  Trata-se de um critério de textualidade cujo 

conhecimento por parte do aluno permite não só uma leitura eficiente, mas também ser ponto de 

partida para a produção textual. 

 É possível observar que nem sempre se explora este aspecto do texto de forma satisfatória, 

por isso foram propostas atividades a partir de textos de diferentes gêneros que contemplem relações 

intertextuais. A intenção é destacar a importância da intertextualidade como estratégia de produção e 

leitura, incentivando também os alunos a utilizarem tal recurso. 

 



 

 

Palavras-chave: intertextualidade, ensino, leitura, livro didático. 

 

Uma proposta didática viável: o ensino do eu/mim (sujeito) e me/mim (objeto) 

Lílian de Sant’Anna Maia- UESC 

lilisonsantos@hotmail.com  

Profa. Dra. Gessilene Silveira Kanthack – UESC 

gskanthack@yahoo.com.br 

 

Este material, que chamaremos de Caderno de orientações didáticas,  apresentará o possível 

casamento entre a teoria e a prática pedagógicas em sala de aula, principalmente, no que diz respeito 

ao ensino de gramática, que ainda tem sido um “drama” na vida tanto de quem ensina quanto de 

quem apre(e)nde. O material tem por objetivo: refletir sobre as possibilidades de uso dos pronomes 

pessoais de primeira pessoa do singular – eu/mim (sujeito) em orações infinitivas antecedidas da 

preposição para em textos escritos.Vale salientar que, no ensino de língua materna, o que é 

primordial é entender que existem “várias formas de dizer a mesma coisa”, pois irá depender sempre 

do que fala, para quem fala, as condições de produção, sobretudo, do “capital social e cultural4” do 

falante e também do ouvinte. O Cadeno de orientações didáticas se fundamenta nas bases teóricas da 

Sociolinguística e o material produzido terá como foco o uso dos pronomes pessoais de primeira 

pessoa do singular – eu/mim (sujeito) - em orações infinitivas antecedidas da preposição para, e 

memim (objeto), em textos escritos. Para enriquecer o nosso trabalho,  pautaremos-nos na teoria-

prática sugerida por Bortoni-Ricardo, a sociolinguística educacional, pois esta tende a fortalecer o 

campo de ação do profissional da área da educação, no caso, os professores de Língua Portuguesa.  

Palavras-chave: Proposta didática; Sociolinguística; Uso dos pronomes eu/mim (sujeito) e me/mim 

(objeto). 

 

A formação do professor de língua portuguesa na Educação Primária em Timor-Leste: desafios 

no planejamento e desenvolvimento de um curso intensivo no âmbito da cooperação brasileira 

Livia Ferre- UFF  

liviaferre@yahoo.com.br 

Rosane Lorena de Brito- UFF  

rosaldb2002@yahoo.com.br  

                                                           
4 Pierre Bourdieu, em sua obra Capital Simbólico.  



 

 

 

Este trabalho tem como proposta tecer um relato de experiência de duas professoras brasileiras no 

âmbito do Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste 

(PQLP/ CAPES/ MRE). Como cooperantes em território timorense, recebíamos, por meio da 

articulação pedagógica do Programa, demandas apresentadas por representantes de diversas 

instituições de ensino do país. Nosso recorte será o Curso de Formação de Professores da Escola 

Canossa em Díli, Timor-Leste, ocorrido em 2013, no qual fomos convidadas a atuar como 

formadoras, atendendo a um grupo de professores de Língua Portuguesa de Escola Primária. Na 

apresentação pretendemos abordar os desafios de se pensar e por em prática um curso adequado 

àquele contexto diante do conhecimento ainda superficial que tínhamos sobre o país. Para isso, será 

feito um panorama geral do processo vivenciado pelas docentes, incluindo o planejamento do curso, 

a seleção de material didático, o desenvolvimento das aulas, e os resultados obtidos, apontando as 

dificuldades encontradas e acertos alcançados nesse percurso. A documentação que embasará o 

trabalho será composta por materiais produzidos pelas professoras, textos elaborados pelos alunos, 

entrevistas com os docentes em formação, e bibliografia sobre o ensino de língua não materna e a 

formação do docente. Com este trabalho esperamos levar à reflexão sobre as diferentes tradições de 

ensino, crenças sobre língua e sobre ensino de língua dos atores envolvidos nessa experiência de 

formação docente. 

Palavras-chave: Ensino, Língua não-materna, Timor-Leste 
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O presente trabalho buscou evidenciar os resultados obtidos pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF), através da atuação dos bolsistas com ênfase ao incentivo da leitura. Além 

disso, mostramos de que maneira a atuação desses bolsistas tem influenciado as escolas parceiras, 

que por sua vez estão articuladas à execução do subprojeto do PIBID/Pedagogia, intitulado “Políticas 

de Língua e de Leitura: Formando Leitores na Escola”, que consiste no desenvolvimento de práticas 

de leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental, através de diversos gêneros textuais, em 

que os discentes são postos a todo instante em contato com o mundo letrado, valendo-se de uma 

metodologia diferenciada. O ensino da leitura não apresentava resultados satisfatórios, muitas vezes 

ficando sem perspectivas sobre como estimular o aluno a superar essa dificuldade. Dessa forma, 



 

 

buscamos enfatizar a importância da formação de alunos leitores, pois acreditamos, que a escola 

necessita repensar suas práticas pedagógicas e explorar o mundo da leitura em toda sua magnitude.  

Palavras-chave: Linguística; formação docente; construção de saberes. 

 

 

Mergulho no tema: multimodalidade na Metodologia Sociocultural  

Loise Amaral Soares- UERJ/FFP 
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O trabalho tem por objetivo descrever a primeira fase da metodologia criada pela equipe do Projeto 

de Extensão Letrajovem (DEL/UERJ-FFP) bem como discutir a relevância da inclusão de textos 

multimodais (KRESS, 2003)  nos eventos de letramento realizados nas oficinas deste projeto. O 

Letrajovem configura um campo de formação em que licenciandos em Letras iniciam-se na docência, 

relacionando teoria e prática e participando ativamente do planejamento e da dinamização de oficinas 

de língua portuguesa. O público alvo das oficinas é constituído por alunos oriundos de comunidades 

conflagradas, muitos com história de insucesso escolar. Partindo dessa realidade, elaboramos uma 

metodologia de viés sociocultural que se realiza em três fases, as quais chamamos, respectivamente, 

de: mergulho no tema, imersão no gênero textual e afloramento de ideias e linguagens. Na etapa de 

mergulho no tema, os alunos são expostos a diferentes gêneros, linguagens e abordagens para ampliar 

a reflexão sobre o tema bem como desenvolver a aptidão para a leitura de textos multimodais, ou 

multissemióticos, surgidos a partir da emergência das tecnologias digitais da comunicação (ROJO, 

2011, como infográficos, vídeos, animações, posts, tão presentes na sociedade atualmente. A 

oralidade e a interação entre alunos são valorizadas além da produção escrita contextualizada. Nas 

experiências didáticas realizadas nesta fase da metodologia, pudemos observar a apreensão de 

informação sob diferentes perspectivas a respeito do tema escolhido pelos alunos, a produção de 

inferências na leitura e a reflexão sobre as informações obtidas, relacionando-as com experiências de 

vida. Consideramos que o desenvolvimento da leitura de textos multimodais, entre outros benefícios, 

favorece a inclusão dos alunos, já que esses textos permeiam a sociedade, tornando-se de grande 

importância saber lê-los e produzi-los. 
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Um olhar sobre crenças linguísticas: posicionamentos discentes acerca da língua materna 

 

Lorena Nascimento de Souza Ribeiro-  PPGLinC-UFBA e IF Baiano lorenasc1@gmail.com 



 

 

O que leva um falante nativo de uma língua afirmar veemente desconhecê-la ao final de uma aula, 

quase rogando ao professor ajuda para desvendar os mistérios de uma língua que ele está exposto 

desde antes de se perceber falante de um difícil e vasto sistema linguístico? Essa cena é comumente 

vista e, em casos mais preocupantes, intensifica-se com o avançar do processo de escolarização, 

nestas situações, quanto mais avançada é a série, maior a chance de encontrarem-se alunos que não se 

enxergam como usuários hábeis de sua língua materna. O presente trabalho debate os resultados de 

uma pesquisa piloto realizada com alunos e professores do Instituto Federal Baiano quanto às crenças 

destes em relação ao ensino de língua portuguesa. Tendo como aporte teórico transdisciplinar a 

Linguística Aplicada com os estudos de Kalaja (1995), Souza (1996), Barcelos (2001, 2004, 2006), 

Kalaja e Barcelos (2004) e Rajagopalan (2006); a Psicologia Social com os estudos de Lambert e 

Lambert (1972), Steiner e Fishbein (1966) e a Sociolinguística através das contribuições de Morales 

(1993), Gómez Molina (1996), Moreno Fernandez (1998), Mattos e Silva (2004), Bortoni-Ricardo 

(2004), Faraco (2008), Aguilera (2008) e Cardoso (2010). Objetiva-se analisar as crenças dos alunos 

quanto à língua portuguesa utilizada dentro e fora da sala de aula em suas modalidades escrita e 

falada, bem como a possibilidade de mudança de crenças dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem. Para tanto, foram aplicados questionários a alunos dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio do Campus Catu, bem como entrevistas com os docentes responsáveis 

pelo ensino de língua portuguesa nestes cursos. 

 

Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Crenças linguísticas. 

 

O apagamento do –R em coda silábica: considerações sobre produções textuais de estudantes 

do ensino básico na cidade de Salvador 

Lorena Nascimento de Souza Ribeiro- PPGLinC-UFBA e IF Baiano lorenasc1@gmail.com 

Diversos fenômenos de variação linguística presentes na fala, transpostos para as produções escritas 

de alunos, têm sido colocados indistintamente como erros de cunho ortográfico em muitas salas de 

aula. Esta realidade motiva o presente estudo, haja vista a necessidade de trabalhos que sirvam de 

norte para práticas docentes mais situadas no universo multifacetado da nossa língua. Neste trabalho, 

é apresentado, à luz da Sociolinguística Laboviana, um estudo dos usos dos róticos em 192 produções 

escritas de alunos de ensino básico (5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) das 

redes pública e privada de ensino na cidade de Salvador. Concebendo a língua como fruto das 

interações sociais, o estudo aqui realizado pretende verificar o papel dos fatores sociais no fenômeno 

investigado, sobretudo o papel do grupo social escolar no processo de aquisição da modalidade 

escrita da língua, por vezes, divergente da modalidade oral do aluno. Ademais visa analisar como os 

contextos linguísticos favorecedores da variação na fala estão presentes no apagamento do –R em 

posição de coda na escrita desses alunos, observando desta forma como a fala pode influenciar a 

escrita. Para tanto, foram controladas três variáveis sociais (escolaridade, gênero/sexo e rede de 

ensino) e oito variáveis linguísticas (gênero textual, extensão do vocábulo, contexto precedente, 

contexto subsequente, modo de articulação do segmento subsequente, ponto de articulação do 

segmento subsequente, sonoridade do segmento subsequente, classe morfológica do vocábulo). Os 

resultados revelaram que, na escrita, o fenômeno é pouco presente e, à medida que o aluno avança 

nas séries do ensino básico, a manutenção dos róticos em posição de coda silábica é mais recorrente, 



 

 

evidenciando, deste modo, o papel decisivo da escola como lugar de manutenção do padrão 

linguístico.  

Palavras-chave: Sociolinguística. Variação Linguística. Escrita. Apagamento dos róticos. 

 

O “Textão de Rede Social”: argumentação em práticas online e no ensino de língua materna. 
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A partir da consideração de que o mundo online e as transformações sociais a ele atreladas têm 

produzido novas práticas letradas, bem como da demanda por posicionamento que os espaços online 

apresentam, em especial do que se convencionou chamar de Web 2.0 (Cf. Barton; Lee (2015)), 

pretendemos analisar o surgimento do “Textão de Rede Social” enquanto gênero discursivo 

específico e sugerir possibilidades para a sua abordagem na sala de aula de ensino de língua materna. 

As redes sociais podem ser caracterizadas como espaços, ou meios (no sentido de mídias) para 

desenvolvimento e expansão de relações pessoais, entretanto, especialmente a partir de 

acontecimentos como a Primavera Árabe, as Jornadas de Junho de 2013, dentre outros, têm se 

transformado em ambientes de compartilhamento de informações e posicionamentos políticos. Nesse 

sentido, um conjunto de práticas online têm se prestado a tal fim, como a produção de memes, vídeos 

e outros textos multimodais de conteúdo sociopolítico, dentre os quais destacamos o que se tem 

chamado informalmente de textão, que se caracteriza por ser um gênero com claro propósito 

argumentativo cuja extensão a princípio contraria a lógica e mesmo o design de seus meios pensados 

em suas virtualidades originais. Tendo como base a prática da análise de diferentes marcas de 

argumentação em exemplos de textão e a comparação com gêneros aproximados offline, 

pretendemos discutir as possibilidades de exploração e reflexão que podem ser geradas com os seus 

usos na sala de aula de língua materna. 

 

Palavras-Chave: Gêneros Discursivos, Argumentação, Linguagem Online, Redes Sociais, Ensino. 

 

 

Letramento e Ensino Superior 
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A partir da década de 80 do século XX no Brasil, inúmeras discussões e reflexões metodológicas 

entre linguistas e educadores têm surgido como base no termo letramento. Isso fez surgir uma 

pluralidade de conceitos que torna complexo o assunto. Sobre esse tema, o Brasil aparece nas 

estatísticas entre os países menos eficientes na questão de leitura, precisamente na compreensão 

textual, por isso é relevante analisar como os estudantes interagem nas práticas de letramento 

inerentes ao contexto acadêmico: por que os ingressantes, de um curso superior, apresentam 

dificuldades para compreender e interpretar os textos dos conteúdos a serem estudados nesse nível de 

ensino. O foco deste trabalho é analisar narrativas de experiência pessoal de residentes em Manaus, 

de ambos os sexos, que cursam uma graduação com idades variando entre 18 a 25 anos de idade, 



 

 

pertencentes às classes D e E. A pesquisa tem como pressupostos os estudos de Goody (1987) e de 

Goody & Watt (2006) nos quais a memória pode tornar-se seletiva dependendo do contexto social, 

político e econômico, onde os fatos estão inseridos. As análises preliminares apontam para a 

fragilidade do saber ler dos acadêmicos, consequentemente, compromete a compreensão textual e 

não permite o desenvolvimento das atividades acadêmicas destes.  

 

Palavras-chave: Oralidade. Escrita. Letramento. Leitura. 

 

A Relevância da Linguística na Capacitação de Professores para a Formação de Leitores na 
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 O presente estudo, parte da perspectiva que o docente precisa estar atento para uma política de 

língua que não descaracterize todas as variantes linguísticas, possibilitando assim fomentar novas 

interações do alunado com sua língua. Nesse contexto, temos como objetivo averiguar as percepções 

dos docentes em torno das políticas de ensino de língua e leitura no ambiente escolar. Na primeira 

fase da pesquisa fizemos leituras e levantamentos bibliográficos para melhor embasamento do 

trabalho, utilizando autores com Bagno(1999); Soares (1989); e Freire (2014). Posteriormente, foram 

realizadas entrevistas com os professores de duas escolas públicas do município de Campos dos 

Goytacazes, que são instituições parceiras do PIBID Pedagogia da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), com a intenção de reunir informações que possibilitassem 

diagnosticar as possíveis falhas e suas respectivas consequências no preparo docente para trabalhar 

com a formação de leitores na modalidade de ensino EJA, essa etapa da pesquisa foi o complemento 

prático das teorias estudadas no laboratório. Dessa maneira, a partir desse trabalho, identificamos 

pela fala dos entrevistados, uma transferência de responsabilidades, uma vez que, as justificativas 

apresentadas sempre apontam para terceiros fatores. Constatamos assim que, a formação docente 

precisa se apropriar das contínuas inovações e estudos que garantam o aprendizado do aluno, 

tornando a escola um local preparado e consequentemente mais receptivo e reflexivo. 

 

Palavras-chave: Políticas de Língua; Leitura; Prática Docente 

 

 

A Reescrita Textual: Uma Proposta para o Desenvolvimento da Produção Escrita de Alunos do 

6º Ano do Ensino Fudamental II 

Luciana Pechir de Oliveira– UESC/ UFRN 
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Orientador: Dr. Rogério Soares de Oliveira- UFRN 
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Este trabalho tem como proposta investigar como a prática da reescrita vem sendo realizada nas aulas 

de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental II, considerando o professor enquanto 

mediador do conhecimento no processo de construção leitora do educando. O estudo tem como 

pressuposto que a reescrita, parte do processo de produção textual que envolve a leitura, escrita e 

reescrita de textos, não tem sido desenvolvida de forma satisfatória no Ensino Fundamental, o que 

pode comprometer a reflexão do aluno acerca das suas produções. Assumindo o caráter de pesquisa 



 

 

de campo de abordagem qualitativa e quantitativa, com base nos pressupostos teóricos para a 

pesquisa científica de Gil (2002). Fundamenta-se no aporte teórico dos autores: GIL (1996), 

ANTUNES (2003), SUASSUNA (2014), TRAVAGLIA (2013); DOLZ (2011); MARQUESI (2014). 

Pretendendo-se contribuir com propostas analíticas que afirmam a importância da reescrita como 

processo dialógico do educando com o seu próprio texto. Nesse sentido, reconhece a importância da 

criação de um caderno pedagógico que auxilie o professor nas estratégias de reescrita objetivando o 

amadurecimento do discente sobre os seus escritos e a percepção de que esses não são produzidos 

sem objetivo, mas tem um propósito dialógico que é a comunicação social. 

 

Palavras-chave: Produção textual. Reescrita. Caderno didático. 

 

 

Ensino de Gramática e Variação: uma diagnose dos Cadernos Pedagógicos do município do Rio 

de Janeiro. 

 

Luiz Felipe da Silva Durval- UFRJ 

luizfelipedurval@hotmail.com 

 

Este trabalho, que se insere no Projeto Gramática, variação e ensino: diagnose e propostas 

pedagógicas, tem como objetivos: (i) descrever e analisar o tratamento dado aos temas de gramática 

e de variação linguística nas aulas do ensino fundamental da rede pública do Rio de Janeiro, 

considerando, sobretudo, o material proposto pela Secretaria Municipal, os chamados Cadernos 

Pedagógicos de Língua Portuguesa: e (ii) identificar o lugar das questões gramaticais e de variação 

no ensino de Língua Portuguesa. 

Para a diagnose do tratamento dispensado a estes temas, foi feito o levantamento de dados nos 

Cadernos Pedagógicos elaborados pela Secretaria municipal de Educação para o 6º ano do Ensino 

Fundamental (anos 2014 e 2015), além do acompanhamento das aulas ministradas a alunos de 6º e 7º 

anos na Escola Municipal Thomé de Souza, em Senador Camará (Zona Oeste do Rio de Janeiro). 

 Resultados preliminares mostram que os materiais didáticos disponibilizados para o ensino 

fundamental pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro priorizam atividades gerais de leitura e 

produção textuais, sem abordar de forma específica ou sistematizar os elementos gramaticais ou a 

variação linguística. Quando o fazem, reproduzem, sem significativas mudanças, o conteúdo das 

gramáticas tradicionais ou, ainda, abordam temas como o da variação linguística como apenas mais 

um conteúdo a ser teoricamente descrito e ensinado. 

 

Palavras-chave: ensino; gramática; variação; sociolinguística; diagnose. 

 

 

Oficina Literária Ato Zero: literatura ou escritura ou práticas literárias produzidas por 

estudantes do ensino médio 
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No contexto da educação básica, o trabalho com oficinas literárias se mostra decisivo para se encarar 

a literatura como, antes de tudo, uma prática. O leitor em formação se depara, durante as oficinas, 

com os bastidores do texto literário produzido por ele mesmo, tornando evidentes não apenas as 

técnicas e as forças empregadas em sua construção, como também os processos de canonização e 

disputas críticas que uma obra percorre a longo da história. Assim é que a Oficina Literária Ato Zero, 

desenvolvida com estudantes do ensino médio do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, se inscreve no 



 

 

contexto curricular da educação básica. Desenvolvida como projeto de Iniciação Artística Jr., a 

oficina começou por se basear nas práticas de oficina do grupo francês Ouvroir de Littérature 

Potentielle (OuLiPo) e hoje desenvolve metodologia própria, que consiste em estudar os 

procedimentos de composição textual de uma obra e reinventá-los num jogo coletivo cujo objetivo é 

a produção de uma nova obra. Essa comunicação se propõe a refletir sobre a metodologia que vem 

sendo elaborada, dialogando-a com os conceitos de escritura e força tais quais desenvolvidos por 

Roland Barthes (“Variações sobre a escritura”, 1973) e Jacques Derrida (Essa estranha instituição 

chamada literatura, 1992). Além disso, serão estudadas obras resultantes das oficinas, produzidas 

pelos estudantes, no formato de livro artesanal impresso.  

 

Palavras-chave: Oficina literária. Escritura. Práticas de produção textual. 

 

 

Análise Funcionalista das Cláusulas Comparativas em Manuais de PL2E 
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Rodrigues e Tota (2013) apresentam uma análise da sintaxe das orações comparativas em  livros 

didáticos de língua materna em que verificaram que 1) a ideia de comparação não é expressa apenas 

pelo que a escola denomina oração comparativa; 2) um mesmo conector pode veicular mais de uma 

noção, sendo no discurso, muitas vezes, que as relações são desveladas; 3) existem estruturas 

comparativas correlatas; 4) os conectores comparativos previstos pela tradição gramatical não 

contemplam todos os usos da língua.  

Este trabalho motivado pelo estudo de Rodrigues e Tota (2013) pretende investigar a utilização que 

os manuais de ensino de Português como Segunda Língua para Estrangeiros (PL2E) dão às orações 

comparativas, utilizando como base teórica a visão funcionalista acerca da língua em uso e os estudos 

de Neves (1997) no funcionalismo; Rodrigues (2001; 2009) sobre as construções comparativas; 

Almeida Filho (1993) e Júdice & Trouche (2005) sobre o ensino de PL2E.  

Desse modo objetiva-se identificar os tipos de orações comparativas presentes nos manuais de PL2E, 

bem como os itens lexicais que introduzem cada uma dessas estruturas.  



 

 

Parte-se da hipótese de que o domínio da comparação sintática propicia ao estudante estrangeiro um 

domínio de estruturas mais complexas do Português e, por isso, deseja-se saber se esta possibilidade 

se faz presente nos manuais por eles utilizados. 

Portanto, espera-se que este trabalho possa contribuir para a caracterização das estruturas em língua 

portuguesa que expressam a relação de comparação visando  o ensino de PL2E. 

Palavras-chave: Comparação; Conector; Funcionalismo, PL2E, Ensino.  

 

Referenciação Cognitiva: Compreendendo e praticando 

 

 Manoel Felipe Santiago Filho- PPGL/ UERJ/ CAPES   

 

Um texto é uma unidade comunicativa que obedece a um conjunto de critérios de 

textualização/textualidade intrínseca a sua produção. Ele produz sentidos por reunir aspectos 

linguísticos, socioculturais e cognitivos, que permeiam a escrituração e permitem que emissor e 

receptor, interactantes sociais, se tornem coprodutores desse texto.  A inferência desempenhará um 

relevante papel na construção de sentido, tendo em vista que resgata nas memórias coautoras os 

registros conceituais desses objetos-de-discurso, a fim de imprimi-los no suporte textual.  A questão 

é: como demonstrar aos docentes e discentes do ensino de língua portuguesa as possibilidades de 

auxiliar na compreensão dos processos inferenciais objetivando  auxiliá-los com novos paradigmas 

pedagógicos?  Este é o foco dessa comunicação, baseando-nos em Marcuschi (2004), Pauliukonis 

(2004), Berti (2007), Vygostsky (1991), Berger &Luckmann (1985) e Arruda (2003). Bem como, 

propomos o aporte teórico de Koch (2007, 2010, 2011, 2012), KOCH, MORATO& BENTES (2012). 

  

Palavras-chave: Inferências, Leitura – Ensino, Compreensão. 

 

 

Referenciação e ensino: uma análise contrastiva de fábulas 

Manuela Colamarco- UFRJ 
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O presente trabalho observa, à luz da Linguística de Texto, a referenciação como elemento basilar na 

construção de sentido de fábulas, gênero textual predominantemente narrativo, amplamente estudado 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental II. Pautamos nossa pesquisa em Dummet (1990) - que 

compreende a referenciação como um processo responsável pela construção de sentido e pela 

progressão do texto, configurando-se, portanto, como um fato social - e em Marcuschi (2008), Koch 

(2008), Cavalcante (2011) e Santos e Cavalcante (2014) - segundo os quais a referenciação 

corresponde a uma atividade discursiva a ser analisada sociointerativamente. Assim, a partir da 



 

 

análise de fábulas de Monteiro Lobato em contraponto a fábulas de Esopo, investigamos o papel da 

referenciação na construção de sentido das narrativas por meio da avaliação crítica dos objetos de 

discurso envolvidos no projeto de dizer, representados pelo material linguístico do texto. Ainda, 

submetemos as estratégias de referenciação, identificadas nas fábulas nacionais e nas versões 

clássicas, a uma análise quantitativa com vistas à observação de padrões de uso nos textos de cada 

um dos autores. Nossos resultados apontam que, nas narrativas de Esopo, a preferência pelas anáforas 

pronominais e a utilização de expressões referenciais nominais menos marcadas semanticamente 

constroem um simulacro de neutralidade. Já nas narrativas de Monteiro Lobato, as anáforas 

recategorizadoras predominam, e a avaliação dos elementos representados por expressões 

referenciais nominais é constante e explícita. Finalmente, com vistas à formação de um aluno-leitor 

crítico, transpõe-se a metodologia de análise do processo da referenciação nas fábulas para o estudo 

da Língua Portuguesa na educação básica, a partir da confecção de materiais didáticos. 

 

Palavras-chave: referenciação, fábulas, construção de sentido, Linguística de Texto, ensino. 

 

Gramática e gêneros textuais: estratégias para o ensino reflexivo  
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Este trabalho é um recorte teórico e metodológico de uma pesquisa-ação iniciada no âmbito do 

Mestrado Profissionalizante em Letras da UERJ/FFP, cujo objetivo é a implementação de estratégias 

didáticas pautadas na reflexão acerca do funcionamento da língua a partir do gênero textual conto, 

que aparece como um dos eixos para o ensino, proposto pelo Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro (2012) do nono ano do ensino fundamental. A motivação para a pesquisa se deu pela 

percepção de que, em nossa prática docente, gramática e gêneros textuais eram concebidos como 

conteúdos a serem ensinados separadamente. Assim, as atividades propostas não ressaltavam a 

importância da reflexão em torno das categorias gramaticais para o encadeamento e construção de 

sentido do texto. Ao trabalharmos os gêneros propostos pelo currículo, percebemos que os alunos 

apenas reproduziam os modelos, nos quais os gêneros eram apresentados e que essa prática não 

contribuía para que conhecessem melhor o funcionamento da língua, nem para que interpretassem e 

compreendessem de forma satisfatória os textos propostos. Com base nas teorias de gênero expostas 

por Bakhtin (2011) e Bronckart (2007), nas reflexões de Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004) a 



 

 

respeito do agrupamento de gêneros, nas estratégias de leitura apresentadas por Solé (1998) e nas 

ponderações acerca do ensino de gramática feitas por Antunes (2007/2014), Faraco (2008), Franchi 

(2006), Neves (2013/2014), entre outros, elaboramos atividades apropriadas ao letramento por meio 

da conciliação entre a reflexão acerca da língua, o conhecimento das especificidades do gênero e o 

caráter sociodiscursivo do texto. Dessa forma, a pesquisa em questão visa à problematização do 

ensino de gramática atrelado ao ensino de gêneros textuais, refletindo sobre as maneiras como esse 

trabalho pode ser realizado, de modo a ampliar o repertório linguístico do aluno, desenvolvendo sua 

autonomia para utilizar a linguagem nas mais variadas situações comunicativas.  

 

Palavras-chave: ensino; currículo; gramática; gêneros textuais; letramento. 

 

Das Leituras de (In) Formação 

 

Marcela Tavares de Mello – Universidade Católica de Petrópolis 

marcelatdm@gmail.com 

Felipe da Silva Ferreira – Cefet Petrópolis 

felipe_sferreira@yahoo.com.br 

É notório que a conquista de formas de ler é libertadora. A expansão das possibilidades midiáticas e 

tecnológicas trouxe uma dimensão e intensidade muito maiores de leitura do que se poderia fazer há 

algum tempo. No entanto, aquele que não se forma para leituras, corre o risco de reduzir ou fechar 

seu campo de conhecimento. Outra questão que se coloca é a importância do reconhecimento do 

outro, de outros tipos e possibilidades de leituras, dos fundos de conhecimento (MOLL, 2000) que se 

trazem à cena têm espaço que precisa ser garantido. Posto isso, esse estudo tem por objetivo perceber 

se e como se dá o processo de formação de leitores em dois contextos específicos: uma escola pública 

estadual de Nova Friburgo e uma escola de nível técnico. Buscamos verificar que histórias de leitura 

os alunos carregam para sala de aula e ainda, se há espaço para que as mesmas sejam narradas. Esses 

ambientes e as ações cotidianas específicas que ali foram realizadas constituíram o material-base 

neste processo de pesquisa que foram analisadas com base nos pressupostos de Lüdke (2001), Lüdke 

e Boing (2012), Manguel (1997, 2001), Moll (2000) e Rouxel (2012). Tem sido possível observar o 

avanço das metodologias que advogam o desenvolvimento de técnicas e práticas de leitura para a 

obtenção de informações rápidas, resumidas, restritas e objetivas.  Não cabe dizer que tais 

procedimentos não são válidos, mas, se realizados em detrimento das possibilidades amplas, dos 

sentidos variados e da elaboração do óbvio em busca do que não está dito, há que se considerar que 

os estudantes dos contextos analisados podem estar deixando de ter as únicas experiências de leitura 

ampla de seu caminho escolar, passando, assim, para outras fases de sua educação formal sem 

requisitos, sendo vítimas de práticas educativas não-libertadoras, não geradoras de autonomia e 

simplificadoras. 
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Cláusulas paritárias sem Juntores Explícitos: Um Espaço para a Recepção do Romance de 

Folheto 
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Este trabalho apresenta-se como um dos desdobramentos do mapeamento da estruturação argumental 

interna de cinco romances de folhetos – com mais de 4.600 versos no total, de autoria do poeta 

paraibano Leandro Gomes de Barros (1865-1918) – a que procedemos durante nossa pesquisa de 

pós-doutorado, na qual se observa um equilíbrio admirável entre completamento e não 

completamento semântico-sintático intra- e extra-dístico nas sextilhas analisadas em seus panfletos, 

com 41% e 36% de ocorrências respectivamente. A cifra restante – 23% – caracteriza uma 

“extrapolação semântico-sintática” parcial nos limites entre linhas e pares, aqui denominada 

semidebordamento, que ocorre sempre que um verso possa prescindir, a partir da perspectiva de sua 

independência estrutural, do(s) verso(s) posterior(es), cujo(s) sentido(s) torna(m)-se, de alguma 

forma, supletivo(s). Ao passo que a relação mantida por muitas dessas sentenças supletivas com seus 

núcleos possa ser associada a desníveis hierárquicos, um número expressivo delas (em torno de 450) 

deve-se a associações claramente paritárias, nas quais nem sempre há a presença de juntores 

paratáticos ou marcadores sintáticos. Nosso objetivo aqui é demonstrar que, neste tipo de junção 

entre cláusulas, no material analisado, se deixa ao leitor (ou ao ouvinte) um espaço maior para 

participação na construção de sentido do texto, podendo-se, inclusive, compreendê-lo de formas às 

vezes antagônicas, pois o preenchimento dos elos lógico-semânticos dependerá da disposição e da 

capacidade do público. Esta capacidade de lançar mão da parataxe como um mecanismo de 

complexificação da interação texto-leitor (ouvinte) é uma das muitas características que pretendemos 

apontar para comprovar a literatura de folheto enquanto objeto digno de estudo em todos os 

segmentos escolares. 

Palavras-chave: Romance de folheto; completamento semântico-sintático; parataxe. 
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O trabalho discute resultados preliminares do projeto de pesquisa “Diversidade, identidade cultural e 

leitura em contextos periféricos”. Adotamos o viés dos estudos contemporâneos dos letramentos, que 

investigam a complexidade sociocultural das concepções e dos uso de escrita, bem como os múltiplos 

modos e meios de construção de significação na contemporaneidade.  Entendemos quea percepção da 

diversidade das formas de produção de sentidos traz aos educadores o desafio de reinventar suas 

práticas, abandonando modelos de letramento autônomos e dominantes, que tomavam como ponto de 

partida e como meta a prosa dissertativa canônica ocidental (STREET, 2014). Trata-se de uma 

transformação profunda, que demanda o reposicionamento dos professores diante do papel que 

assumem nos processos de ensinar/aprender. Na pesquisa desenvolvida, vimos exercitando a 

transposição didática (CHEVALARD, 1998; BRONCKART, 2010) dos conceitos discutidos nesse 

campo de estudos e, no recorte selecionado, enfocaremos uma experiência de ensino de língua 

portuguesa em contexto de exclusão social, fundamentada na perspectiva pedagógica do letramento 



 

 

crítico. Tal abordagem parte das concepções de Paulo Freire acerca das relações entre leitura de 

mundo e leitura de textos e focaliza as questões de poder implicadas na linguagem, tencionando 

promover reflexão, transformação e ação. (FREIRE, 1970) As práticas de letramento crítico atentam 

para o modo como questões socioculturais se expressam nos textos, estimulando a discussão acerca 

de concepções e valores neles presentes e explorando-os sob múltiplas perspectivas. Nesse sentido, 

envolvem a assunção de um posicionamento questionador pelos leitores, promovendo uma “crítica ao 

texto” (LUKE e FREEBODY, 2002) que o problematiza em termos de suas implicações sociais. 

Examinaremos os modos como, em eventos de letramento crítico, professores e alunos se posicionam 

na negociação e na construção coletiva dos sentidos dos textos, buscando demonstrar como o 

desenvolvimento da consciência crítica dos educandos pode contribuir para o combate às 

desigualdades e o alcance da justiça social. 
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O Texto Literário e a Construção do Protagonismo Social do Leitor 

Marcos Neves Fonseca- UFAC/PROFLETRAS 

marcos.durgo@hotmail.com  

 Dr. João Carlos de Souza Ribeiro- UFAC 

tijomigo@gmail.com  

O que se percebe nos alunos é a necessidade latente de exercer o protagonismo da própria prática 

educativa, buscam na escola mais do que conteúdos prontos e de fácil assimilação.  Como agentes, 

almejam uma chance, através do conhecimento, para se sentirem ativos, participativos e para crescer 

social e culturalmente. Nesse contexto, a leitura se configura em uma prática social que constitui 

sujeitos aptos a interagir no mundo e nele exercer o papel de cidadãos. Esse conceito subverte a ideia 

de que ler seja um mero trabalho de decodificação e repetição de conhecimentos pré-estabelecidos, 

favorecendo apenas uma ação mecânica. Um bom texto exige visão crítica, mobilização de 

conhecimentos prévios para preencher as lacunas textuais e assim possibilitar ao leitor perceber não 

somente as intenções do autor e o sentido global do texto, mas também compreender o mundo e seu 

semelhante.  O que se determina com essa ação é mais do que indagar o que o autor quis dizer no 

nível textual, mas o que foi dito no contexto de interação entre leitor, texto e o universo de 

experiências adquiridas e retratadas nos discursos de todos os agentes. Diante disso, propõem-se uma 

discussão, com base em autores como Lajolo, Goulemot, Cândido e Foucambert sobre o papel do 

texto literário na construção do protagonismo social do leitor.   Querer ampliar a atuação do texto 

literário de mero apanhado de estruturas e pistas históricas que refutam o papel plurissignificativo da 

linguagem para elemento fundamental na formação do leitor crítico é devolver ao texto a sua função 

primeira: reconstruir os saberes adquiridos e inquietar homem.  

Palavras-chave: leitura, literatura, sujeito e protagonismo. 

 

A Multimodalidade Textual e o Fortalecimento da Identidade em Turmas de EJA 
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As turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) representam um lado peculiar do nosso sistema de ensino 

em virtude do aspecto diversificado no que tange à idade e à formação cultural de seus educandos. Esses 

elementos constituem um desafio para a escola, pois esta deve promover não somente um significativo 

letramento escolar, diante de mídias que se oferecem como ferramentas preciosas de inclusão, mas também o 

engajamento do indivíduo em práticas sociais, que fortaleçam a identidade do sujeito. É fundamental que o 

trabalho com os gêneros textuais se aproprie da multimodalidade para, a partir do cotidiano do aluno, 

promover uma maior compreensão deste no que se refere ao processo de construção dos sentidos contextuais. 

Logo, propôs-se uma atividade multimodal de letramento literário com base nas teorias de Foucambert, 

Roxane Rojo, Lajolo, Cândido, entre outros. Nela os alunos foram levados a conhecer um pouco mais sobre os 

gêneros canção, poema e fotografia e puderam analisar o cruzamento desses gêneros em diversos suportes 

tecnológicos, sendo levados a produzir uma apresentação de vídeo envolvendo a canção A cidade (Chico 

Science), fotos de situações de exclusão urbana e depoimentos de cidadãos excluídos. O objetivo foi, além de 

promover uma análise multimodal, proporcionar ao aluno uma reflexão sobre sua realidade. O trabalho com 

análise e produção textual preconiza o estudo sobre a formação indentitária do sujeito, o qual terá, nesse 

contexto, a oportunidade de compreender e fortalecer o sentimento de pertença, associado não só aos traços 

culturais, mas também às relações de poder, que se estabelecem no campo político do qual fazem parte todos 

os sujeitos.  

Palavras-chave: ensino, gênero, multimodalidade e identidade. 

 

Reflexões Sobre o Ensino da Oralidade e suas Contribuições para a Formação da Prática 

Docente 

Marcos Salviano Bispo Queiroz- UESB 

farami@uol.com.br 

O presente trabalho tem por finalidade relatar a experiência vivenciada com alunas/os do sexto 

semestre do Curso de Letras Vernáculas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de 

Jequié, quando do oferecimento da disciplina Temas Especiais I, no II período letivo de 2015. Por se 

tratar de uma disciplina que compõe a Área de Metodologia e Prática de Ensino, nossa proposta foi 

oportunizar aos discentes do curso o estudo crítico do processo ensino-aprendizagem da oralidade, 

bem como confrontar a fundamentação teórico discutida na disciplina com as práticas pedagógicas 

encontradas em duas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa (LP), uma destinada ao 

Ensino Fundamental e outra ao Ensino Médio. Metodologicamente, iniciamos a disciplina com 

leituras de textos de Marcuschi (2001, 2005), Cavalcante e Melo (2006), Fávero, Andrade e Aquino 

(2014) e Bentes (2014), a fim de que as/os discentes pudessem refletir sobre oralidade e ensino de 

Língua Portuguesa. Em seguida, foram feitas análise das duas coleções de livros didáticos, com a 

finalidade de sabermos como estas coleções desenvolvem efetivamente o trabalho com a oralidade 

em sala de aula. Ao final do Curso, pudemos perceber que só a partir de uma fundamentação teórica 

consistente poderemos construir possibilidades metodológicas que possam contribuir para a formação 



 

 

de professoras/es críticas/os e capazes de desenvolverem uma prática docente pautada no ensino 

produtivo de língua materna. 

Palavras-chave: Oralidade, Ensino de Língua Portuguesa, Formação Docente 

 

Referenciação em campo: o gênero notícia esportiva 

Margareth Andrade Morais- UFRJ/IFRJ 
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De acordo com os avanços da Linguística de Texto acerca dos processos de referenciação e sua 

importância para a textualidade, pretendemos, neste trabalho, analisar as formas de referenciação no 

gênero notícia esportiva, comparando a seleção desses recursos em dois jornais diferentes: um jornal 

exclusivamente esportivo, Lance!, e outro de assuntos gerais, O Globo. Os processos de 

referenciação são cruciais para a construção de sentidos dentro do texto, pois sua interpretação requer 

a articulação entre conhecimentos culturais, contextuais e linguísticos bem como o conhecimento da 

estrutura textual dos gêneros em que ocorrem. Sobre esses mecanismos, especificamente, 

pretendemos rediscutir a delimitação entre anáforas diretas, indiretas, encapsuladoras e a própria 

dêixis, mostrando como esses processos estão interligados e como a especificidade do público pode 

interferir na escolha dos processos de referenciação e na orientação argumentativa do texto. Para 

fundamentar as questões levantadas anteriormente, a pesquisa contará com autores que estudam a 

referenciação como um processo colaborativo de construção que emerge da negociação dos sujeitos, 

como Mondada e Dubois (2003), posição corroborada no Brasil por Marcuschi (2008), Koch (2002, 

2005 e 2008) e Cavalcante (2011), Além disso, também nos apoiamos em autores que partilham de 

visões teóricas distintas e autores que não se filiam à Linguística do Texto, como Cornish (2011), 

entre outros. A análise dos textos permitiu perceber como essa necessidade de inferências varia de 

acordo com o jornal e seu público alvo e como os objetivos desse tipo de mídia influenciam na 

construção de sentidos, confirmando ainda como é importante destacar o papel dos mecanismos de 

referenciação no ato da leitura. 

 

Palavras-chave: referenciação, notícia esportiva, construção de sentidos, Linguística de Texto. 

 

Semântica e léxico: o estudo do significado em novos paradigmas 
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Nas descrições tradicionais  de  Gramática, a Semântica sempre foi relegada a um segundo plano e 

o  tratamento adotado para o fenômeno da significação atinha-se ao estudo do léxico em nível 

vocabular, ou  relacionado à Estilística com o reconhecimento das figuras  de linguagem. Propõe-se 

nesta comunicação relacionada à Semântica  e ao léxico o estudo da  significação em novos moldes, 

com o enfoque  de temas  tradicionais  como sentido denotativo e conotativo, ambiguidade, 

homonímia e  polissemia, entre outros, que  ganham novos contornos em suas relações  no 

nível micro e macro textual, bem como  suas implicações de sentido, com base no uso  em diferentes 

gêneros textuais. Também a noção de “erro” normativo é revista  e examinada em termos de 

adequação  aos vários contextos situacionais, com um  reexame das causas principais  da 

impropriedade semântica, com propostas de solução para os casos de inadequação lexical. 

 

Palavras-chave: significação e  sentido; adequação lexical; impropriedade semântica 

 

Letramento na EJA: quando uma leitura revela (outras) leituras 
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A experiência didática aqui compartilhada afina-se ao compromisso que a educação básica estabelece 

com a formação social dos educandos, quando entendido que a função daquela não se restringe 

somente a ofertar a aprendizagem formal dos conteúdos disciplinares. Entende-se, sobretudo, sua 

implicação na ação educativa de promover condições dignas para que o aluno exerça, também, plena 

ação cidadã no convívio em sociedade. No que cabe à contribuição do ensino de língua portuguesa, 

adotar essa perspectiva converge para que essa aprendizagem contemple o desenvolvimento de uma 

percepção crítica discente a partir de abordagens que propiciem práticas didáticas comprometidas 

com o letramento (SOARES, 2011), e principalmente com o desenvolvimento da competência leitora 

(BRITTO, 2003; 2012). Nessa direção, foram elaboradas e aplicadas sequências didáticas (ZABALA, 

2008) na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), experiência culminada no ano de 2015 

em turmas de 1ª série do Ensino Médio do Colégio Pedro II – campus Realengo II. Considerando a 

pertinência do estudo dos gêneros textuais na educação básica (MARCUSCHI, 2008) e cientes das 

intencionalidades discursivo-ideológicas presentes, mas nem sempre aparentes, no gênero eleito – a 

notícia de jornal – (FIORIN, 2007; LAGE, 2012; ZANCHETTA, 2004), buscou-se junto à teoria de 

Bakhtin (2009; 2011) o esteio teórico para a elaboração de atividades didáticas que levaram o aluno a 

constatar, precipuamente, a potencialidade que os recursos linguísticos revelam quando combinados 

em um discurso. Como exemplo, pelo viés da gramática funcional (NEVES, 2011), foram analisados 

os efeitos de discursividade operados pelas categorias de substantivo e adjetivo no texto noticioso, 

assim também como sua relação no agrupamento em campos semânticos (VALENTE, 1999). Dentre 

alguns resultados, destacou-se a viabilidade de estimular o desenvolvimento da habilidade leitora 

crítica desse aluno adulto e de habilitá-lo a perceber de que forma os recursos linguísticos concorrem 

para veicular ideologias múltiplas em um texto. 
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O léxico campista urbano - um estudo diacrônico e sincrônico das palavras pertencentes aos 
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A pesquisa tem como objetivo o estudo diacrônico e sincrônico do léxico campista urbano, 

notadamente das palavras pertencentes aos substantivos e adjetivos, tendo como base a pesquisa de 

Barcelos (1992), a fim de verificar a hipótese de que as gerações mais jovens que habitam o 

perímetro urbano da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ pouco utilizam ou até desconhecem o 

vocabulário típico da planície goitacá, visto que estão mais expostas aos avanços tecnológicos que 

marcam, atualmente, diversos eventos de comunicação, como a Internet e a redes sociais. No 

primeiro momento, far-se-á o levantamento das classes gramaticais que nomeiam (substantivos) e 

propriedades e atributos (adjetivos) presentes em Barcelos (1992), para que os verbetes sejam 

organizados em uma ficha terminológica, e, posteriormente, possam ser mostrados aspectos 

diacrônicos do termo, especialmente os de base semântica, assim como seu uso atual, isto é, no eixo 

sincrônico, ou, talvez, o seu processo de desaparecimento. Para isso, aplicar-se-ão,em pesquisas de 

campo, questionários semântico-lexicais a 120 informantes, estratificados de acordo com as seguintes 

variáveis sociais: sexo / gênero, idade e escolaridade, segundo critérios adotados em pesquisas que 

utilizam o embasamento teórico da Sociolinguística variacionista. Caso a hipótese seja verificada, a 

ideia é implementar estratégias de preservação do léxico campista nas salas de aula, sobretudo nas 

aulas de língua materna, por meio da descoberta ou releitura de autores regionais e do uso do léxico 

campista, principalmente nas aulas em que se discutem o valor e a importância da variação 

linguística. Ao final, propor-se-ão, no âmbito escolar, atividades com palavras e expressões 

características da cultura da planície goitacá, a fim de mostrar a importância do léxico regional como 

forma de preservação de uma memória e de uma identidade. 

 

Palavras-chave: Léxico campista, Sociolinguística variacionista, memória.  

 

A Autobiografia e o Desenvolvimento da Escrita: Uma Proposta de Intervenção 

                                                                                      Maria Luiza Oliveira Galvão- UNEB 
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O presente trabalho pautado numa proposta de intervenção, de abordagem qualitativa, descritiva 

quanto aos objetivos e pesquisa-ação quanto aos procedimentos técnicos cuja área de concentração é 

“leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes” tem como objetivo proporcionar 

aos estudantes o desenvolvimento de algumas habilidades de produção de texto a partir do gênero 

textual autobiografia como possibilidade de ampliar a prática da escrita tornando-a mais proficiente. 

O desenvolvimento da pesquisa ocorrerá a partir de uma proposta de intervenção, desenvolvida nas 

aulas de língua portuguesa, que será aplicada com estudantes da 8ª série do ensino fundamental numa 

escola da rede pública municipal, através de uma sequência didática estruturada e organizada por 

módulos. O ensino baseado no gênero textual autobiografia poderá possibilitar aos estudantes 

condições para uma prática de escrita mais proficiente visto que eles estarão em contato direto com 



 

 

aspectos linguístico-discursivos inerentes ao gênero a partir das atividades planejadas. Assim através 

de uma sequência didática objetiva-se tornar a prática da escrita mais efetiva proporcionando 

condições para uma aprendizagem significativa, por meio do trabalho com o gênero textual 

autobiografia, oportunizando aos estudantes no processo de escrita refletir sobre sua identidade, sua 

história de vida, tendo como tema central, a narrativa construída pelo eu. Os resultados esperados 

com essa proposta de intervenção são a possibilidade de ampliação da prática de produção textual na 

escola, e, em certa medida, fora dela, além da ampliação de recursos linguístico-discursivos na 

produção escrita, proficiência na produção do gênero trabalhado, desenvolvimento da percepção de 

cada um como sujeito histórico. Do ponto de vista teórico tal proposta pauta-se nos estudos teóricos 

de Bakhtin (1997, 2014), Bronckart (2012), Schneuwly e Dolz (2004) e estudiosos como Marcuschi 

(2008), Lejeune (2014), Freire (1988 e 2008) e Tardif (2014).  

Palavras-Chave: Autobiografia. Produção textual escrita. Ensino.  

 

É preciso transver o mundo: a leitura, a literatura e a arte em sala de aula  
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Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino de Língua Portuguesa 

e Literatura realizada em uma turma de Educação de Jovens Adultos, do Programa de Alfabetização, 

Documentação e Informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PROALFA-UERJ). 

Trata-se de um projeto de trabalho desenvolvido no ano de 2015, cujo tema central foi Literatura. 

Nesta apresentação, abordaremos, particularmente, o trabalho desenvolvido com a literatura na sua 

forma de poesia, mais especificamente, a poesia de Manoel de Barros. De sua concepção à 

elaboração de um produto final pelos estudantes, o projeto passou por algumas etapas, a saber: 

Primeiramente, a turma teve contato com poesias, que caracterizam o estilo poético do autor. Em 

seguida, os alunos assistiram ao documentário que expõe a vida e a obra do poeta, possibilitando-lhes 

conhecer a biografia do mesmo. Após esse contato inicial, o grupo focalizou as artes visuais, em 

diversos suportes da arte contemporânea. Os suportes utilizados ao longo do semestre auxiliaram o 

grupo a entender a linguagem poética, visualizar o conteúdo imagético das poesias e a traçar um 

paralelo entre a forma poética do autor e o estilo da arte visual. Esse processo culminou em uma 

instalação artística intitulada, pelo grupo, de invencriado. A partir da criação da instalação, os alunos 

tiveram a oportunidade de representar poesias do autor e poesias autônomas, que “imitavam” o estilo 

do poeta em foco. Além de nomeá-la com uma palavra que fizesse alusão à linguagem utilizada 

nessas poesias, a instalação contou com a combinação de poesias e fotografias que retratavam o 

ambiente e as vivências dos alunos. Assim, o trabalho com leitura literária autorizou os alunos a 

entenderem a arte em diferentes suportes e a criarem poesias que fossem além dos temas propostos 

em sala de aula, relacionando o fazer poético com o cotidiano.  



 

 

Palavras-chave: ensino; leitura; poesia; arte 

 

Os Aspectos Sintáticos na Leitura e Produção de Textos Científicos Jurídicos: O Papel da 

Disciplina no Curso de Graduação em Direito 

          Maria Carolina Ferreira Rei- UFMG  
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O artigo trata dos aspectos sintáticos na leitura de textos científicos jurídicos. Ao se confrontar a 

experiência em sala de aula com os estudos de Halliday e Martin (1993), conclui-se que, realmente, o 

problema da compreensão de textos científicos não é só uma questão de domínio da terminologia 

técnica e sim um problema que se insere também no âmbito da gramática. Halliday e Martin (1993) 

afirmam que assim como existe o “vocabulário técnico” há também a “gramática técnica”, isto é, o 

conjunto de determinadas construções gramaticais que são mais usadas nos textos científicos em 

detrimento a outras. Exemplos dessas construções seriam: orações passivas, nominalizações, 

sintagmas nominais complexos contendo sintagmas preposicionados ou orações encaixadas, inversão 

na ordem direta das palavras. Para análise desses aspectos sintáticos, a abordagem funcionalista nos 

termos de Givón (1995) e Halliday (1995) foi adotada. Foi imprescindível identificar as ocorrências 

de tais estruturas e descrevê-las. Confirmou-se que tais construções possuem um comportamento 

sintático-semântico peculiar ao gênero artigo científico que provocam dificuldades de compreensão e 

também de produção para leitores pouco familiarizados a esse gênero. A partir dessa análise, foi 

proposto que o papel da disciplina de Língua portuguesa no Direito é de proporcionar ao aluno 

oportunidades para que ele desenvolva habilidades para a leitura e produção deste gênero. As 

atividades de Língua Portuguesa devem ser voltadas para o estudo dos procedimentos textuais, 

principalmente no que diz respeito às estruturas sintáticas. 

Palavras-Chave: aspectos sintáticos, textos científicos jurídicos, leitura, compreensão, Língua 

portuguesa. 

 

A substituição de haver por ter em sentenças existenciais na escrita: o caso das resenhas na 

internet 

 

Mariana Marinho- IC-PIBIC/UFRJ 

marimst09@hotmail.com 

 

A tradição gramatical tem assumido haver impessoal como o verbo existencial, enquanto ter é 

descrito como um verbo possessivo. O presente trabalho investiga a substituição de haver por ter - 

atestada na fala espontânea no português brasileiro (PB) (CALLOU E AVELAR 2000, 2002), em 

sentenças existenciais em sites de reclamação e resenhas de viagem, ilustrada em (1) - (2), partindo 

das mudanças no PB, no que se refere à remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo, e às alterações na 

sintaxe de concordância (DUARTE 1993, 1995).  



 

 

 

(1) Condições precárias, [...]. HAVIA um calção na janela e pêlos no travesseiro. 

(2) Gostei da organização, [...]. Você pode dormir tranquilo pois não TEM ruído alheio. 

 

Nessa perspectiva, cremos que haver tenha sofrido uma alteração no seu estatuto categorial, deixando 

de integrar o rol das CATEGORIAS FUNCIONAIS e passou a se comportar como VERBO 

SUBSTANTIVO, como EXISTIR (AVELAR 2006). Dadas as modificações no sistema do PB, ter 

teria encontrado condições de se instalar nos contextos antes dominados por HAVER.  

 

Assim, mostramos (a) o papel da escolarização na manutenção de HAVER num sistema em que TER 

é o verbo existencial canônico; (b) os fatores lingüísticos que atuam na recategorização de HAVER 

no PB; (c) as diferenças entre o tipo de texto produzido nos dois tipos de sites e o modo como o grau 

de monitoramento influencia a escolha entre uma forma ou outra. 

 

A amostra em análise provém de sites de reclamação e de resenhas de viagem, de conteúdo aberto, 

veiculados na internet. Esta investigação se apoia nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria 

Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV E HERZOG 1968), sobretudo quanto à noção de 

encaixamento da mudança. A teoria linguística que sustenta a análise é a Teoria de Princípios e 

Parâmetros, na sua versão não lexicalista (CHOMSKY 1995). 

 

Palavras-chave: haver; ter exitencial; sentenças existenciais; Parâmetro do Sujeito Nulo; sintaxe de 

concordância. 

 

 

Duas Esperanças, Muitos Adjetivos: Clarice Lispector na Sala de Aula 

Mariana Morais de Oliveira- UERJ 
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Sabe-se que o trabalho com a leitura em sala de aula é fundamental para formar um indivíduo 

capaz de participar ativamente na sociedade. Sabe-se também que a atividade de leitura deve ser 

encarada sob uma perspectiva dialógica, ou seja, deve ser vista como uma atividade de interação em 

que dois sujeitos, autor e leitor, atuam, de forma conjunta, na construção dos sentidos do texto. Cabe, 

pois, ao professor de língua guiar o aluno por esse caminho da depreensão de significados. O 

professor é o mediador entre o aluno e o texto, portanto sua atitude é essencial para se obter êxito no 

ensino da leitura. Objetiva-se, aqui, contribuir com reflexões e sugestões sobre essa prática. Para 

tanto, apresenta-se uma breve discussão sobre a importância da leitura e o trabalho do professor. 

Dedica-se, também, especial atenção à apresentação da concepção de leitura que se deseja assumir: 

aquela que pressupõe o ato de ler como atividade de interação, como prática social e dialógica.  Em 

seguida, este estudo visa oferecer aos docentes a sugestão de uma atividade para aplicação em turmas 

de ensino fundamental: a leitura do conto Uma esperança, de Clarice Lispector. Aponta-se, como um 



 

 

caminho possível para que se convide o aluno a construir sentidos no conto, a observação da seleção 

lexical. Por entender a complexidade de um estudo do léxico, optou-se, aqui, por dedicar total 

atenção a um grupo específico de palavras: a classe dos adjetivos. 

Palavras-Chave: leitura, ensino, seleção lexical, adjetivo. 
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Como estudantes da modalidade de ensino a distância através do Consórcio CEDERJ / UFF, a 

proposta do nosso trabalho é, através dos dados coletados por uma pesquisa de campo feita com os 

próprios alunos do CEDERJ, descrever e avaliar, numa abordagem qualitativa, a percepção dos 

futuros profissionais / professores de língua portuguesa sobre a sua própria formação na modalidade 

EaD. Utilizando como base documental os resultados dessa pesquisa de campo e de algumas 

instituições particulares da modalidade EAD, em comparação com os dados do Censo do MEC do 

ano de 2013, traçaremos inicialmente o perfil dos estudantes dessa modalidade de ensino avaliando 

os resultados específicos na formação de professores de língua portuguesa. Além disso, mostraremos 

na prática como funciona o ensino à distância levando em consideração os prós e contras dessa 

escolha muitas vezes solitária, e como isso influencia na absorção e retenção do conhecimento. E por 

fim, com base nas perspectivas e expectativas dos alunos de EaD, abordar e problematizar a questão 

do preconceito em torno dos estudantes e profissionais formados nessa modalidade de ensino e 

avaliar como esses resultados podem influenciar no futuro da formação desses profissionais e no 

futuro desenvolvimento e ampliação da própria modalidade de ensino. 

Palavras-chave: EaD / Ensino de língua portuguesa / Formação de professores / Futuro da EAD  

 

As estratégias de indeterminação do agente: o tratamento dado na escola e a influência da fala 

espontânea 

 

Marianna Maroja Confalonieri Cardoso- UFRJ 

mariannamaroja@gmail.com 

 

A escola, com base nas descrições tradicionais, sempre inspiradas nos modelos lusitanos, ensina que 

a indeterminação do agente pode ser veiculada de duas formas: (a) a utilização do verbo na 3ª pessoa 

do plural sem um pronome expresso; (b) o uso do clítico “se” (chamado pelos autores de “índice de 

indeterminação do sujeito”) ao lado de verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou verbos 



 

 

transitivos tomados intransitivamente. Os resultados que encontramos nas pesquisas mais recentes do 

português brasileiro (PB) falado, no entanto, apresentam um cenário diferente. O PB desenvolveu 

novas estratégias de indeterminação do sujeito, como, por exemplo, o uso dos pronomes você/tu e a 

gente, além de ter sofrido uma drástica redução no uso do clítico indefinido se, e uma tendência a 

representar foneticamente o pronome eles, o que parece ter relação com o crescente preenchimento 

da posição de sujeito no PB (Duarte, 1993; 1995). Nosso objetivo é discutir com os alunos e 

apresentar até que ponto a escola consegue recuperar formas ausentes da fala espontânea e até que 

ponto formas inovadoras são implementadas na escrita de um aluno do último ano do Ensino Médio. 

Ao contrário do que se verifica na escrita mais padronizada (textos dos domínios jornalístico e 

acadêmico), na produção escolar são frequentes as estratégias inovadoras, embora sejam também 

recuperadas estruturas ausentes da fala; surgem ainda estratégias inesperadas, típicas desse 

descompasso entre escrita e fala, que se vê na gramática do letrado (Kato, 2005), que não é nem 

exatamente um retrato da gramática-alvo da escola, nem da fala espontânea. A amostra utilizada se 

constituiu de redações nos gêneros exigidos pelo ENEM. Foram analisadas 40 redações, redigidas 

por alunos da terceira série do Ensino Médio, com idades entre 16 e 18 anos, de uma escola particular 

de classe média, localizada na Ilha do Governador, tendo como tema “cultura da ostentação em 

momento de crise”. Nosso referencial teórico utiliza o modelo de estudo da mudança proposto por 

Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]) e a teoria linguística que sustenta o levantamento de 

hipóteses e a interpretação dos resultados é o quadro de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981). 

 

Palavras-chave: língua, ensino e variação, estratégias pronominais de indeterminação. 

 

Ensinando a ensinar nos institutos federais 

 Marilia Siqueira da Silva Professora- UERJ 

marilia.siqueira22@gmail.com  

Este trabalho, ainda em andamento, compõe as pesquisas de elaboração da tese de doutorado em 

língua portuguesa da autora, que se propõe a discutir o lugar das licenciaturas nos institutos federais – 

instituições de formação prioritariamente técnica, tecnológica e profissional que preparam indivíduos 

para o mundo do trabalho. Focalizam-se, especialmente, as licenciaturas das chamadas áreas 

humanas e, no caso do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense), a licenciatura em Letras. Para 

tanto, traçou-se uma trajetória histórica da formação docente embasada em Leonor Maria Tanuri e 

Dermeval Saviani, dos cursos de licenciatura em Letras e dos institutos federais no Brasil, mais 

detidamente do IFFluminense, no que se refere diretamente à formação de professores de língua 

portuguesa. Por ser a licenciatura em foco fora das áreas destacadas pela lei de criação dos institutos 

federais, datada de 29 de dezembro de 2008, a qual enfatiza as ciências e a matemática, a pesquisa 

em muito poderá contribuir para o desempenho de outras instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica que já implantaram ou ainda implantarão cursos nessa linha de 

formação, considerando, assim como o IFFluminense, as carências regionais para melhor cumprir seu 

papel de fortalecer a educação básica brasileira por meio da oferta de professores com a devida 

preparação pedagógica. Assim, com este estudo, objetivase saber como o ensino de língua materna 

no curso de licenciatura em Letras do Instituto Federal Fluminense pode contribuir para a formação 

de docentes competentes.  

Palavras-chave: Ensino, Língua Portuguesa, Formação Docente, Institutos Federais. 



 

 

 

O lugar da oralidade nas aulas de Língua Portuguesa 

Marinazia Cordeiro Pinto- UFRRJ 

marinazia@gmail.com 

Este trabalho tem como tema a necessidade de desenvolver em sala de aula a oralidade dos alunos 

por meio da identificação, escuta e produção de gêneros orais, em consonância com as propostas 

presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa.  Para desenvolver o 

tema, propõe-se uma reflexão sobre a relação fala e escrita e sobre a situação do trabalho de 

aprimoramento da modalidade oral em sala de aula.  Apresentam-se argumentos que mostram que 

não se sustenta uma visão dicotômica da língua a partir da qual se construa uma lista fechada de 

características que distinguem a modalidade oral da modalidade escrita.  A única diferença 

contundente entre oral e escrito é o modo como o discurso é verbalizado; no primeiro, utilizando 

o aparelho fonador; e, no segundo, os sinais gráficos.  Trata-se de duas modalidades que se 

realizam por meio de textos dentro de um mesmo sistema linguístico.  A fala não deve ser 

caracterizada exclusivamente pela espontaneidade, falta de planejamento e despreocupação com 

as regras gramaticais, como se coubessem apenas à escrita a correção e o planejamento.  Apesar 

de apresentarem características específicas, a oralidade e a escrita não se diferenciam e não se 

opõem na essência.  Dizem respeito ao uso da língua nos mais diversos gêneros e situações de 

interação social.  Tanto a fala quanto a escrita podem ser inseridas em um contínuo de variação 

que vai desde o uso mais monitorado ao uso menos monitorado, entre um e outro extremo 

existem graus de monitoramento que dependem do momento e do gênero de que se faz uso na 

interação linguística.  O professor deve trabalhar as características e contextos de usos de cada 

gênero especificamente, incluindo os gêneros orais. 

Palavras-chave: Oralidade, ensino de língua e gêneros orais. 

Consciência Metassintática e Ensino de Período Composto: Um estudo de Caso 

 

Mario Mangabeira 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão sobre o período composto, seu 

ensino e a produção textual em uma abordagem metassintática. A  maioria dos alunos que chegam ao 

6º ano do Ensino Fundamental produzem períodos simples justapostos ou períodos compostos que 

utilizam o conectivo prototípico “e”. Considera-se que o fato da não utilização de construções 

subordinativas e coordenativas impossibilita a produção textos coerentes e coesos, como a 

modalidade escrita exige. Diante desse panorama, o trabalho analisar sessões de intervenção as quais 

um grupo de alunos de 6º ano de escola pública do município do Rio de Janeiro participou, como 

grupo focal. Os discentes realizaram atividades desenvolvidas para o aprimoramento da produção de 

estruturas infra-sentenciais e sentenciais - articulações de orações. Tais atividades foram elaboradas a 



 

 

partir da perspectiva metalinguística e metassintática no intuito de desenvolver, no aluno, a 

consciência reflexiva em relação à língua, sua estrutura e seus usos (GOMBERT, 1992.2003; 

CORRÊA, 2004) bem como os processos utilizados para aprender e avaliar o processo, na 

perspectiva metacognitiva (FLAVELL, 1979). A partir da análise do pré e pós-teste aplicados, os 

resultados mostraram uma relativa melhora no desempenho da produção escrita dos alunos no que se 

refere às construções que estabelecem relações lógico-discursivas de adversidade, causa, conclusão e 

finalidade. É apontada a necessidade de ampliação das investigações propostas pela pesquisa para a 

difusão de mais evidências que comprovem a relação entre a consciência metassintática e um melhor 

desempenho na produção de textos, no que se refere a sua microestrutura.  

Palavras-chave: metacognição; metalinguagem; consciência metassintática; período composto; 

ensino. 

 

A confluência entre o criador, a criação e os estudos da linguagem. 

 

Marizete Grando– USP/PPGL/ UERJ- PNPD/ CAPES   

 

Esta comunicação tem como objetivo propor uma reflexão sobre a confluência existente entre o 

ensino da Língua Portuguesa e do processo de escrita e de reescrita de textos literários, tanto no 

Ensino Médio como na universidade. Faz parte do corpus analisado o conto Os três sábios ou da 

fórmula da vida, o qual foi produzido e revisado durante as aulas da Oficina de Revisão Textual, 

realizadas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. As análises literárias e estilísticas 

apresentam exemplos que podem apagar qualquer dicotomia existente entre língua e literatura e ainda 

despertar a consciência do aluno-escritor e do aluno-revisor para as estruturas da língua portuguesa, 

atestando uma cumplicidade entre o criador, a criação e os estudos da linguagem. 

 

Palavras-chave: Ensino da língua; Sintaxe; Estilística; Texto literário. 

 

Retextualização e ensino de língua portuguesa: doartigo ao pôster acadêmico 

 

Marli Hermenegilda Pereira- UFRRJ 

hpmarli@terra.com.br 

O aluno ingressante no ensino superior depara-se com uma constelação de gêneros textuais, como 

resenha, projeto de pesquisa, monografia, comunicação oral, pôster, entre outros, os quais, 

geralmente, não teve contato anteriormente. Nesse sentido, a prática de leitura e produção desses 

gêneros torna-se condição indispensável para a inserção desse discente na comunidade discursiva 

acadêmica (SWALES, 1986).  Defende-se, neste trabalho, que a produção textual deve ser uma 

prática situada, contemplando as necessidades comunicativas do graduando no âmbito acadêmico, 

aspectos que evidenciam apreocupação com o ensino de língua materna para um fim específico 

(CINTRA; PASSARELLI, 2008). De acordo com essa perspectiva, este trabalho tem por objetivo 

descrever a experiência com o ensinodo gênero pôster acadêmico, realizada na disciplina de Prática e 



 

 

Produção de Textos Acadêmicos (PPTC), oferecida aos graduandos do primeiro período do curso de 

Filosofia da UFRRJ. Defende-se o papel da análise de gêneros (BATHIA, 1993) e da retextualização 

(MARCUSHI, 2001; DELL’ISOLA (2007),como estratégias que propiciam a inserção do graduando 

nas práticas discursivas da esfera acadêmica.  Enfim, esses procedimentos metodológicos se alinham 

à proposta do ensino de língua materna para fins específicos, acadêmico e profissional. 

 

Palavras- chave: Ensino de gêneros acadêmicos.  Sequência didática. Produção de pôster. 

 

Quem (Re) Conta um Conto, Aumenta um Ponto: Revendo Machado de Assis 

 
Prof. Dra. Marta Rodrigues- Colégio Pedro II 

profmarta2509@gmail.com 

 

  

Muito se discute acerca do desafio do ensino de Literatura no Ensino Médio, especialmente quando 

entram em cena os chamados clássicos da Literatura. Nesse contexto, torna-se importante que o 

professor busque aliar o conteúdo ministrado em suas aulas aos interesses dos alunos, cada vez 

menos afeitos a leituras que, supostamente, pouco lhes dizem respeito. Esse é um dos muitos desafios 

que se configura para o professor atualmente. A presente comunicação é fruto de um trabalho 

desenvolvido com alunos do 2o. ano do Ensino Médio, a partir de contos variados de Machado de 

Assis, que consideramos ter sido bem sucedido. A proposta era unir Língua, Literatura e produção 

textual a uma releitura, em outra linguagem, diferente da matriz narrativa, de um conto escolhido por 

um grupo de alunos a partir de um seleção que lhes foi previamente apresentada. A partir da leitura 

do conto “A cartomante”, efetuamos uma viagem ao universo machadiano e à realidade histórico-

social do século XIX. Após serem apresentadas ao contexto histórico-social do período e serem 

analisadas algumas características que tornam a obra do autor peculiar no contexto da época, os 

alunos deram asas à própria imaginação, produzindo curtas metragens adaptados a partir dos contos 

machadianos. 

 

Palavras-chave: Ensino, Literatura, Machado de Assis. 

 

Homofobia e Referenciação: Um Estudo de Caso 

Matheus Odorisi Marques- UFRJ 

modorizi@gmail.com 

 

Esta pesquisa investiga como a identidade homossexual é construída no discurso do pastor da igreja 

neopentecostal Vitória em Cristo, Silas Malafaia, e, a partir dessa análise, aponta o uso ideológico 

das estratégias referenciais. A escolha desse estudo de caso justifica-se pelo considerável espaço na 

mídia brasileira e notável incursão na política do pastor, que está constantemente envolvido em 

discussões polêmicas relativas a direitos da população LGBT. Em seus discursos, como 

demonstramos, a identidade homossexual é posta como prática, é desumanizada, categorizada como 

doença, e o indivíduo é categorizado como inimigo e ameaça. Baseados no marco teórico da 
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Linguística de Texto, com especial enfoque na referenciação (cf. Koch, 2005, 2008; Cornish, 2011; 

Cavalcante, 2011; Colamarco, 2014), observamos nas transcrições de algumas pregações realizadas 

por Malafaia as estratégias utilizadas para fazer emergir a ideologia homofóbica. Além disso, 

abordamos a Análise Crítica do Discurso, teoria que tem especial interesse em discursos de ódio, 

inseridos em uma relação intrínseca com sociedade e cognição. A construção da identidade 

homossexual no discurso de Malafaia é descrita por meio da investigação dos processos referenciais 

e da própria estrutura construtiva do texto. Dessa maneira, analisamos as escolhas lexicais na 

referenciação, assim como os movimentos referenciais que relacionam as predicações e também a 

estruturação polarizada do discurso, que opõe os grupos sociais homossexuais e evangélicos.  

Percebemos e descrevemos, assim, a orientação realizada por meio dessas estratégias, que nos levam 

para a ideologia homofóbica, que por sua vez, aponta para crenças que excluem o indivíduo que 

diverge da heterossexualidade compulsória, marginalizando-o e criando uma realidade em que não há 

espaço para a sua existência.  

 

Palavras-chave: referenciação, homofobia, Linguística de Texto, ideologia 

 

Reflexões sobre o bilinguismo, a diglossia e os aspectos relacionados à variação linguística no 

livro didático do Ensino Fundamental 

Michele Cristine Silva de Sousa- UERJ  

michele.sousa29@yahoo.com.br 

 

Este artigo tem como tema o bilinguismo, a diglossia e os aspectos relacionados à variação 

linguística no livro didático adotado por uma escola da rede pública do município de Itaguaí. Para 

tanto será analisada a coleção da editora SM “Para viver juntos” destinada ao Ensino Fundamental II 

e aprovada pelo PNLD para os anos de 2014 a 2016. O estudo far-se-á com base em um 

levantamento bibliográfico de autores que abordam a temática, dentre eles: CAVALCANTI com o 

artigo “Estudos sobre educação bilíngue e escolarização em contextos de minorias linguísticas no 

Brasil”; de MARTINS com “Letramento, etnicidade e diálogo intercultural”; de BUSSE e 

AGUILERA com “Contato linguístico e bilinguismo: algumas reflexões para o estudo da variação 

linguística”; de MARTINY e MENONCIN “O estudo do bilinguismo e da diglossia para uma 

perspectiva linguística educativa” entre outros. Tais artigos e livros serão fundamentais para a 

reflexão teórica sobre os livros didáticos adotados no Ensino Fundamental II, no que tange aos 

aspectos decorrentes do tratamento da variação linguística, bilinguismo e diglossia. Importante frisar, 

sem dúvida, que o presente estudo também fará um levantamento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental, de forma a possibilitar uma reflexão pautada em um 

documento nacional destinada às escolas para reflexões sobre o ensino-aprendizagem.  

  
Palavras-chave: Variação linguística. Diglossia. Bilinguismo. Reflexão.  

 



 

 

A PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS EM TEXTOS FICCIONAIS Contos de suspense e terror 

Michele Pereira dos Santos- UFMG 

michelepereiradossantoss@gmail.com 

O presente trabalho teve por objetivo minimizar a defasagem de leitura de estudantes do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino, de uma escola do município de Contagem - MG, por meio de 

oficinas de leitura. Para tanto, trabalhou-se a produção de inferências a partir da leitura de contos de 

terror e suspense dos autores Edgar Allan Poe e Ligia Fagundes Telles. A pertinência desse estudo 

reside no fato da importância da leitura literária na formação do pensamento crítico e na melhoria de 

identidades do mundo pelo aluno, uma vez que a literatura é a arte que se manifesta através da língua 

escrita e falada e que mantém a língua em exercício como patrimônio individual e coletivo; e no 

papel da escola que é auxiliar o aluno a tornar-se um leitor proficiente e crítico, capaz de escolher 

suas leituras e que isso faça parte dos seus "fazeres e prazeres". Para tanto, é necessário que o texto 

literário seja consumido como alimento "humanizador". Sendo assim, o professor deve ser mediador entre o 

texto literário e o aluno para incentivá-lo a compreender melhor o gênero conto  e, mais do que isso, 

desenvolver a habilidade de leitura inferência. Os pressupostos teóricos provêm da teoria sobre texto, 

textualidade e textualização de Maira da Graça Costa Val (2004), sobre leitura de Angela Kleiman 

(2013), inferências de Regina Dell'Isola (2001), contos de Massaud Moises (1970), dentre outros. 

Palavras-chave: Leitura. Inferência. Literatura. 

 

O Caso da Onça que Deu Literatura: Uma Proposta de Ensino de Literatura a Partir da 

Correspondência de Veríssimo de Melo 

Michelle Patrícia Paulista da Rocha- UFRN 

michellissimarn@gmail.com 

Este resumo descreve uma proposta de trabalho em turmas de Ensino Médio, em que se trabalham as 

narrativas, bem como os romances machadianos, dentre eles, o clássico “Memórias póstuma de Brás 

Cubas”. Pensamos, pois, numa maneira de apresentar o referido gênero por meio de outro gênero: as 

cartas. A partir de missivas do pesquisador e folclorista Veríssimo de Melo (nome representativo da 

cultura e etnografia locais, discípulo de Câmara Cascudo), pensamos em uma metodologia que 

propiciasse aos alunos conhecer o acervo do pesquisador, que constitui uma fonte de informações 

sobre cultura, arte, cidadania, leitura. Na epistolografia do autor, há uma carta recebida do poeta Nilo 

Pereira em que se relata um fato pitoresco: a fuga de uma onça de um circo no interior. Nilo logo 

associa a onça ao hipopótamo do delírio machadiano, descrição contida na referida correspondência. 

Para o desenvolvimento do trabalho, referenciamo-nos nas contribuições de pesquisadores que têm se 

preocupado com as questões de ensino de literatura e gêneros textuais, bem como em pesquisas e 

estudos sobre cartas e produção textual na escola. A proposta não tem como objetivo o debruçar 

sobre a questão filosófica que permeia o delírio machadiano que há em “Memórias Póstumas...”, mas 
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sim, por meio da intertextualidade, a partir da carta de Nilo Pereira a Veríssimo, encontrarmos outro 

caminho de acesso ao texto literário. A iniciativa visa, finalmente, a produção textual dos alunos por 

meio de cartas pessoais, a serem publicadas para a comunidade escolar e o interesse pela leitura do 

texto literário.  

Palavras-chave: Cartas. Leitura. Veríssimo de Melo. Literatura. Ensino. 

 

Atitudes Linguísticas: Rikbaktsa e Português 

Mileide Terres de oliveira- UNICAMP 

mileide.oliveira@jna.ifmt.edu.br 

A proposta de nosso trabalho é de cunho sociolinguístico, da corrente teórica da Sociologia da 

Linguagem, no qual buscamos ponderar acerca das atitudes linguísticas dos Rikbaktsa, indígenas 

habitantes de 34 comunidades indígenas circunvizinhas aos municípios mato-grossenses de 

Brasnorte, Cotriguaçu e Juara, situados a Noroeste do Estado. Para o referido trabalho, utilizamos 

pesquisa bibliográfica e coleta de dados realizada por meio de um questionário fechado aplicado a 18 

colaboradores bilíngues rikbaktsa/português. Dos resultados encontrados, enfatizamos que os 

Rikbaktsa possuem um bilinguismo individual, pois possuem no seu repertório linguístico duas 

línguas, L1 e L2, sendo a língua rikbaktsa e o português. Além disso, há nas aldeias um bilinguismo 

social, pois há coexistência da língua nativa e do português, caracterizando uma situação de diglossia 

e bilinguismo, pois os falantes bilíngues sabem identificar o uso linguístico de ambas as línguas 

dentro da comunidade Rikbaktsa. Por fim, identificamos o deslocamento linguístico da língua 

rikbaktsa na comunidade indígena. Este deslocamento trata-se do desaparecimento da língua nativa, 

que vem paulatinamente perdendo seus lugares de propagação e dando lugar ao português, que está 

presente em todas as interações nos domínios linguísticos – familiar, escolar, vizinhança, religioso e 

trabalho. Diante desta situação, a educação indígena é um mecanismo de auxílio para a preservação 

do idioma nativo nas aldeias, sobretudo da formação de professores indígenas para atuarem nas 

escolas das aldeias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contato de Línguas, Sociolinguística, Atitudes Linguísticas. 

 

Uma experiência de retextualização: (re) conhecendo as modalidades do gênero entrevista  

 

Nádia do Rosário Duarte - UFMG 



 

 

nadiadu@yahoo.com.br 

Sabe-se que o ensino de língua portuguesa precisa voltar-se para o estudo de gêneros textuais visando 

desenvolver a capacidade de leitura (compreensão, interpretação) e escrita dos alunos. Com este propósito, o 

presente trabalho propõe uma experiência de retextualização (MARCUSCHI, 2001) do gênero entrevista com 

alunos do Ensino Fundamental. Tendo como foco o reconto da história do CMBH – Colégio Militar de Belo 

Horizonte, busca-se a análise das operações envolvidas na transformação de entrevistas orais em escritas. Para 

a realização da pesquisa, de natureza qualitativa-interpretativista, 25 alunos do 6º ano realizam várias 

atividades que lhes permitem reconhecer características, estrutura e funcionamento do gênero entrevista nas 

modalidades oral e escrita; elaborar as perguntas que serão feitas aos entrevistados e proceder à execução das 

entrevistas orais (que serão gravadas) propriamente ditas a personalidades da escola, passando pela transcrição 

e pela realização dos procedimentos necessários para que as referidas entrevistas possam ser disponibilizadas - 

já retextualizadas para a forma escrita - no site da escola. Os resultados parciais parecem revelar o processo de 

retextualização como importante ferramenta que o  professor detém para discutir com os alunos aspectos 

fundamentais da língua oral e da língua escrita nos seus aspectos constitutivos e do seu funcionamento nas 

duas modalidades. Além de refletir sobre os usos da língua materna, os alunos conhecem mais a escola onde 

estudam e transmitem esse conhecimento para toda a sociedade belorizontina, ajudando os pais de futuros 

alunos a se inteirar melhor sobre a instituição, através de um trabalho didático nela realizado. 

Palavras-chave: Língua materna. Retextualização. Entrevista. 

 

É possível ler imagens e ver textos? Uma proposta de análise de fotografias e legendas de 

jornais populares impressos 
 

Nadja Pattresi de Souza e Silva- UFF/LeiFEn 

nadja.pattresi@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de leitura e análise de fotografias e legendas 

relacionadas ao universo esportivo, veiculadas na primeira página de dois jornais populares: Lance! e 

Expresso da notícia. À luz da perspectiva semiolinguística de Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 2006, 2008), parte-se do pressuposto de que a investigação de qualquer produção 

discursiva deve levar em conta tanto aspectos internos quanto aspectos externos a ela, de forma que 

se verifique como os elementos linguísticos, discursivos e situacionais se coadunam. No caso em tela, 

essa confluência de fatores é estudada na relação entre o verbal e não verbal, ou seja, entre 

fotografias e legendas, tendo em perspectiva a dupla visada sobre a qual o jornal, sobretudo, em sua 

primeira página, se sustenta: informar e captar o seu público-alvo. Desse modo, recorremos, ainda, a 

estudos específicos sobre a construção da imagem fotográfica (SOUSA, 2001; GUIMARÃES, 2003; 

SANTAELLA, 2014), atentando para aspectos técnicos e plásticos que a constituem e que, em 

associação com o modo de organização eminentemente descritivo da legenda, engendram a dupla 

finalidade mencionada. Uma vez que a interpretação de variadas imagens tem-se tornado cada vez 

mais premente, acreditamos que a presente proposta possa indicar caminhos para o ensino de leitura 

direcionado para variados textos, inclusive aqueles que se caracterizam, a um só tempo, por sua 

natureza verbal e visual.  



 

 

 

Palavras-chave: Semiolinguística; mídia impressa; fotografia; legenda.  

 

 

Verbo “dar”: gramaticalização e ensino 

Nahendi Almeida Mota– UESC 

nahendi@hotmail.com 

Gessilene Silveira Kanthack– UESC 

gskanthack@yahoo.com.br  

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar os usos 

funcionais do verbo “dar”, no intuito de verificar se esses usos apontam para um caso de 

gramaticalização, fenômeno no qual itens lexicais adquirem funções gramaticais ou itens já 

gramaticais passam a exercer funções ainda mais gramaticais (cf. HOPPER; TRAUGOTT, 2003). 

Por meio de um corpus constituído de textos de opinião veiculados na revista Veja (dezembro/2014 e 

janeiro/2015), constatamos que o verbo “dar” é usado mais em sua função gramaticalizada do que em 

sua função prototípica, justificando, assim, um tratamento mais sistemático dos verdadeiros usos 

desse tipo de verbo no contexto escolar. Para relacionar o fenômeno estudado – a gramaticalização – 

ao ensino, particularmente do verbo “dar”, utilizamos tirinhas e anúncios que fazem uso diversificado 

desse verbo, com o objetivo de mostrar as particularidades sintático-semânticas que ele assume. A 

escolha dos dois gêneros se justifica devido à sua presença em concursos e provas do ENEM, por 

exemplo, como também pelo fato de se tratar de textos de fácil acesso aos mais variados públicos. 

Visamos, ao fazer tal relação, destacar a necessidade de renovar a abordagem dada a verbos da 

Língua Portuguesa. Dentre os autores que embasaram a pesquisa, estão: Neves (2001), Gonçalves et 

al. (2007) e Esteves (2008). 

Palavras-chave: Verbo dar; Usos; Funções; Gramaticalização; Ensino. 

 

A visão do bolsista ID: influências do Pibid Ufac no processo de formação 

 
Naiara Martins da Costa - UFAC  

naramartins.12@hotmail.com 

Profa Dra Rosane Garcia Silva- UFAC 

 

O trabalho apresenta um recorte da pesquisa em andamento que tem como objetivo investigar a 

opinião dos bolsistas de iniciação à docência sobre as práticas desenvolvidas no PIBID UFAC no 

âmbito do subprojeto de licenciatura em Letras Português. Em linhas gerais, os objetivos do 

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, de acordo com a Portaria nº 096/2013, são: 1) incentivar 

a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 2) contribuir para a valorização do 

magistério; 3) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura; 4) 

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas proporcionando-lhes a criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar; 5) 

mobilizar professores da educação básica como co-formadores dos futuros docentes; 6) contribuir 
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para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 

das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; 7) contribuir para que os estudantes de licenciatura 

se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre 

instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. Foi aplicado um questionário formulado, 

com base em tais objetivos, composto de dez questões fechadas, considerando uma escala likert de 

cinco pontos. Contamos com a participação voluntária de cinquenta bolsistas e ex-bolsistas dos 

subprojetos de Letras Português. De acordo com os dados, foi possível, em resultados preliminares, 

verificar que, na visão dos bolsistas de iniciação à docência, o PIBID UFAC tem contribuído no 

processo de formação dos alunos de licenciatura, embora, os resultados revelem que os objetivos 

propostos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foram 

parcialmente alcançados. 

 

Palavras-Chave: Pibid. Incentivo. Valorização do magistério. 

 

Análise do Livro Didático do 6º ano: O Desenvolvimento da Oralidade e da Gramática a Partir 

dos Gêneros Textuais 

  

Natália Penitente 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar se a oralidade e a gramática normativa são 

desenvolvidas no livro didático do 6º ano, Coleção Teláris,  

de forma integrada com a leitura, interpretação, produção textual e análise linguística, a partir dos 

gêneros textuais, visando à competência discursiva do aluno; como específicos, verificar se há uma 

diversidade de gêneros orais no livro didático e se as atividades contemplam situações formais e 

informais de uso. Para tanto, utilizamos como referencial teórico, Marcuschi(2008), Geraldi(2011), 

os PCNs(1998), Antunes (2003), Travaglia(2001), dentre outros. A metodologia é qualitativa e 

quantitativa e contempla leitura de referencial teórico e análise dos capítulos do livro. Constata-se 

que a oralidade é explorada; os aspectos gramaticais, por sua vez, são contextualizados, colaborando 

com a reflexão crítica do aluno, bem como, parte de um gênero textual para as definições; dessa 

forma, as atividades envolvendo a oralidade e a gramática, frequentemente, perpassam pela leitura, 

interpretação, produção textual e análise linguística, propiciando uma aprendizagem significativa 

para o aluno. 

 

Palavras-chave: Oralidade; Gramática; Ensino; Livro didático.  

 

As Construções Subjetivas Avaliativas  

                                                                             Nilza Barrozo Dias- UFF 

nilzabarrozodias@id.uff.br 

Neste trabalho abordarei a construção subjetiva avaliativa que se realiza preferencialmente como é + 

adjetivo + oração completiva subjetiva, em corpora de língua portuguesa dos séculos XIII ao XXI. O 

rótulo subjetiva faz referência, concomitantemente, ao domínio conceptual da subjetividade e à 

função sintática de sujeito oracional que é parte integrante da construção subjetiva em estudo. As 

estruturas selecionados foram ser bom, ser justo, ser difícil, ser fácil, mais usadas pelos falantes do 

que as formas correspondentes negativas. O verbo ser ocorre, na oração matriz, geralmente numa 

forma unipessoal de 3ª pessoa do singular, o adjetivo explicita a atitude do falante/escrevente em 



 

 

relação ao conteúdo proposicional da completiva subjetiva. Esta tende a ocorrer na forma infinitiva, 

reforçando a interpretação associada à construção subjetiva avaliativa: elas são unipessoais, 

atemporais e um bom recurso para o falante escamotear a própria voz. Do ponto de vista discursivo, 

tais construções subjetivas avaliativas poderão auxiliar na construção, manutenção e finalização de 

tópico discursivo, podem ocorrer em sequência parentética e podem ser empregadas para intensificar 

a argumentação discursiva.  Do ponto de vista semântico, elas  veicularão um valor semântico de teor 

impessoal e genérico em relação ao entorno discursivo,  geralmente marcado por experiências 

pessoais e por evidências (in)diretas.  A construção em foco é pouco produtiva na língua e, por vezes, 

constitui-se de difícil compreensão para o aluno. Pretende-se mostrar, com base nos 274 ocorrências 

retiradas de amostras do Corpus do Português,  http://www.corpusdoportugues.org/; do projeto 

PHPB, www.sitesgoogle.com/site.corporaphpb.google; e parte dos discursos produzidos na ALERJ, 

www.alerj.rj.gov.br, que o jogo semântico-discursivo impessoal/genérico destaca a expressividade do 

falante, embora de modo camuflado, numa construção com sujeito oracional.  A abordagem teórica 

será Funcionalista, com contribuições da Semântica Cognitiva e a análise será de base qualitativa e 

quantitativa.  

Palavras-chave: matriz; subjetiva; avaliatividade; não-finitude; camuflagem. 

 

Contos de Fadas Tradicionais e Modernos: Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional 

para um Letramento Literário Crítico no Ensino de Língua Portuguesa 

  

Odete Firmino Alhadas Salgado- PUC-Rio 

odete.letras@gmail.com 

Adriana Nogueira Accioly Nóbrega- PUC-Rio 

adriananobrega@puc-rio.br 

 

O objetivo deste trabalho é discutir uma proposta de letramento literário crítico, ou seja, de um 

ensino reflexivo de literatura que contribua para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Básico. 

Mais especificamente, pretendemos gerar entendimentos sobre como as teorias utilizadas podem 

auxiliar na produção de uma percepção crítica do discurso por parte dos alunos. O aporte teórico 

possui uma perspectiva interdisciplinar, inserindo-se no âmbito da Linguística Aplicada (MOITA 

LOPES, 2011), alinhando-se às bases teórico-metodológicas da Análise Crítica do Discurso 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003), quando mostra-se como suporte 

para realizar uma leitura crítica dos textos, e à Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 2004), por assumirmos uma abordagem funcional da linguagem, 

em que a gramática é vista como um sistema de escolhas potenciais, considerando, primordialmente, 

suas funções. Para discutir o ensino crítico e reflexivo de literatura com esse olhar, analisamos dois 

exemplares de contos de fadas – uma versão tradicional e uma moderna –, utilizando como 

ferramental de análise, e também embasamento teórico, a teoria da Representação dos Atores Sociais 

(VAN LEEUWEN, 1996; 1997) e o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). O corpus 

foi formado pelos contos “Chapeuzinho Vermelho” dos Irmãos Grimm e a versão do autor 

contemporâneo Flávio de Souza “HOZ MALEPON VIUH ECHER ou O CAÇADOR”, que foram 



 

 

analisados sob o ponto de vista da pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006), por ser um 

estudo situado em teorias de bases sociais e interpretativas. Os resultados indicam que a análise do 

texto literário com base nas abordagens mencionadas pode contribuir significativamente para a 

formação de leitores críticos. 

Palavras-Chave: Letramento literário crítico; Ensino de Língua Portuguesa; Análise Crítica do 

Discurso; Linguística Sistêmico-Funcional; Contos de fadas. 

 

Construções com verbo-suporte DAR e o ensino de Língua Portuguesa  

Pâmela Fagundes Travassos- UFRJ 

fagundespamela@hotmail.com 

Marcia dos Santos Machado Vieira- UFRJ 

mvmarcia@yahoo.com.br 

Serão apresentados na comunicação resultados de uma pesquisa experimental que vem se 

desenvolvendo no âmbito do Projeto PREDICAR (Formação e expressão de predicados complexos: 

estabilidade, variação e mudança construcional) acerca do funcionamento de construções com verbo-

suporte DAR, como operadores de elementos não-verbais do tipo X-ada/ida, X-adela, X-

adinha/idinha ou X-inho(a). Como exemplo, podem-se citar: dar uma olhadinha, dar uma escapada, 

dar um risinho, dar uma piscadela, dar uma crescidinha. Para tanto, utilizou-se, principalmente, 

orientações da Linguística Funcional (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) sobre 

construcionalização e mudança construcional. Pretende-se associar o estudo descritivo sobre essa 

estrutura da Língua Portuguesa ao campo do ensino, trazendo uma reflexão sobre a necessidade de 

ampliar o repertório de conhecimentos disponíveis dos discentes, de forma a fazer com que eles 

escolham conscientemente os recursos que a língua oferece para a produção de sentidos e para uma 

potencialização da capacidade expressiva. Esta pesquisa levou em consideração tanto o cotexto 

quanto o contexto dos predicadores complexos, levando em consideração o funcionamento 

semântico, discursivo e pragmático dessas perífrases verbo-nominais. Da mesma forma, é importante 

que o ensino de qualquer aspecto da língua seja analisado de acordo com seu contexto linguístico e 

extralinguístico. Utilizou-se, para esta pesquisa, uma metodologia de pesquisa experimental de 

percepção e avaliação subjetiva (FASOLD, 1987; GONZALEZ-MARQUEZ, 2006), na qual o 

comportamento e as atitudes dos usuários do Português do Brasil (com relação às construções com 

verbo-suporte) foram registrados. Acredita-se, a partir dos dados de uso coletados, que tais 

construções podem indicar, em cada contexto específico, aspectualidade, modalidade e/ou outro 

valor. Entende-se que uma visão construcionista das perífrases verbo-nominais, tendo em vista os 



 

 

processos de mudança linguística, reiteram o fato de que a língua sempre esteve viva, sofrendo 

variações e mudanças em suas estruturas. E esse conhecimento é fundamental no ensino de Língua 

Portuguesa, já que contribui para o combate ao preconceito linguístico e, consequentemente, ao 

preconceito social.  

Palavras-chave: Construções com verbo-suporte; Sociofuncionalismo; Pesquisa experimental; Ensino 

de Língua Portuguesa.  

 

O Processo de Recomposição na Teoria Multissistêmica 

Patricia Affonso de Oliveira- UFRJ/NEMP 

patiaffonso@yahoo.com.br 

 
Temos o objetivo de fazer uma análise do processo de recomposição, mais especificamente, 

dos afixoides eco- e homo- dentro do processo de recomposição, utilizando a teoria Multissistêmica 

da língua, teoria esta construída por Castilho (2010), baseada na visão funcionalista-cognitivista da 

língua. A recomposição é o processo pelo qual há o encurtamento de uma palavra, outrora um 

composto neoclássico, adquire o significado do composto erudito com alta relevância cultural. Esse 

radical se junta a uma forma livre da língua, formando nova palavra, agora menos formal por 

evocação a uma palavra tomada como modelo (OLIVEIRA & GONÇALVES, 2011:180). Utilizaremos, 

para nossa análise, três de quatro sistemas linguísticos abordados por Castilho para fazer a análise: 

lexicalização, gramaticalização e semanticização, sistemas estes regidos pelo o que o autor denomina 

dispositivo sociocognitivo (DSC), no qual atuam três princípios: o da ativação, reativação e 

desativação. Os dados que compõem o corpus utilizado na pesquisa foram coletados em sites 

(Google, dicionário informal, facebook e Dicionário eletrônico Houaiss). São ao todo 262 dados. 

Percebemos que os elementos morfológicos eco- e homo-, no português brasileiro atual, não 

preservam mais o sentido etimológico, adquirindo um novo significado de alta relevância cultural: 

“ecológico” e “gay”. 

 

Palavras chaves: recomposição; morfologia; afixoides; eco- e homo-. 

 

Processo de Letramento Acadêmico dos Alunos do Curso Superior de Educação Física do 

IFSULDEMINAS- Câmpus Muzambinho 

Patrícia Ribeiro do Valle Coutinho- IFSULDEMINAS 

patricia.coutinho@muz.ifsuldeminas.edu.br 

 

A publicação de trabalhos acadêmicos, por meio dos gêneros textuais consagrados na comunidade 

científica, é o cerne do avanço do conhecimento e da cultura acadêmica. O presente estudo tem como 

tema a inserção de alunos do curso de Educação Física na comunidade acadêmica, por meio dos 

gêneros textuais. No contexto de ensino superior do IF Sul de Minas – Câmpus Muzambinho, há um 

processo completo de letramento dos alunos em relação à escrita acadêmica? Após a sistematização 

dos conceitos de Gêneros textuais acadêmicos e de Letramento acadêmico (SOARES, 1998; 

MOTTA-ROTH, 2006), por meio da revisão bibliográfica, a análise dos dados será feita a partir de 



 

 

um questionário respondido pelos graduandos. Tal questionário trará perguntas relacionadas aos 

gêneros textuais que eles tenham lido ou produzido no curso, as habilidades e os conhecimentos que 

eles considerem necessários para a produção de gêneros acadêmicos, os problemas e superações que 

eles encontram, bem como o que a produção de textos no ensino superior representa a eles. A partir 

da análise dos dados, foi possível verificar dificuldades por parte dos alunos com relação ao 

conhecimento de gêneros como resumo e resenha. Os relatos revelaram também falhas assumidas 

pelos próprios alunos no que diz respeito ao exercício da leitura e da escrita. Por fim, os resultados 

sinalizam para uma revisão da postura do aluno e, inclusive, do professor, a fim de que o letramento 

acadêmico possa ser alcançado mais satisfatoriamente. Dessa forma, os graduandos concluirão o 

curso com uma perspectiva mais atuante e promissora.  

Palavras chave: Linguística Aplicada; Gêneros textuais acadêmicos; Letramento acadêmico. 

Da Sala de Aula às Ruas: Um Relato de Experiência com Carta Aberta no Ensino Médio 

Patricio de Albuquerque Vieira- UEPB 

patricioavieira@hotmail.com 

 

É papel da escola contemporânea abordar os conteúdos vivenciados pelos professores e pelos alunos 

no cotidiano. Um dos temas pouco explorados no universo escolar é a Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) e suas estratégias de prevenção. A escola se caracteriza como um lugar de 

socialização e, no Brasil, aparece como o único espaço em que a criança pode receber e trocar 

informações. Discutir a temática da AIDS na sala de aula é para o docente um desafio, que deve ser 

encarado coletivamente em busca de informações, da promoção de debates democráticos, de 

mudança de comportamentos e de práticas adequadas para diminuir o risco do contágio da doença, 

além de proporcionar opções e criar condições para que as informações possam ser utilizadas 

individualmente pelos alunos sempre que necessário. Nesse quadro, o presente trabalho propõe uma 

reflexão sobre o tema da AIDS a partir de uma sequência didática com o gênero textual carta aberta 

desenvolvida nas aulas de língua portuguesa no ensino médio. A concepção teórico-metodológica 

utilizada encontra respaldo nos estudos de Bezerra (2007), Schneuwly e Dolz (2004), PCN (1998), 

Pinto (1996), entre outros.  

Palavras-chave: Carta aberta. Sequência didática. Ensino médio. 

 

O Discurso Ideológico nas Manifestações Anti-PT e Pró-PT: A Leitura como Formação da 

Consciência Individual do Aluno 

Paula Lustosa- PROFLETRAS/UERJ 

professorapaulalustosa@gmail.com 

Andreza de Oliveira- PROFLETRAS/UERJ 

andrezasioli@hotmail.com 

Levando em consideração os acontecimentos contemporâneos ocorridos no cenário político 

brasileiro e nossa experiência docente em escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, resolvemos 

discutir sobre a importância de práticas discursivas dialógicas que reconheçam o signo como um 
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produto ideológico, ponte fundamental para a formação da consciência individual do aprendiz. O 

reconhecimento da cor vermelha e verde-amarela nas manifestações PT e anti-PTs, ocorridas no 

mês de março de 2016, como reflexo de postura e visões ideológicas, será o ponto de partida para 

propor atividades que entendam a língua como discurso, vinculada a fatores sócio-históricos-

ideológicos que a norteiam. O conceito do signo como um produto ideológico (BAKHTIN, 2014 

[1975/]), que dialoga com as condições sócio-históricas de uma dada sociedade, pode ajudar a 

formar cidadãos mais participativos e críticos, possíveis transformadores da ordem política, 

econômica e social injusta (FREIRE, 2013), colaborando, então, para a construção da 

conscientização necessária para o curso das relações sociais. Um símbolo, um objeto, um produto de 

consumo só se tornam signos se revestirem de aspetos ideológicos, ou seja, se estiverem 

relacionados às condições sócio-históricas de uma dada sociedade e, ao se tornarem um signo 

ideológico, podem adquirir um sentido que ultrapassa as suas formas particulares (BAKHTIN, 

VOLOCHÍNOV, 2014 [1975])Dentro dessa perspectiva, achamos necessário adotar o conceito do 

signo como símbolo ideológico nas práticas discursivas da sala de aula, abrindo caminhos para a 

leitura como atividade responsiva, que, concomitantemente, contribuirá para a “produção de uma 

identidade ideológica” (FIORIN, 2007, p. 44) do discente. Afinal, a consciência é formada pelo 

conjunto de discursos que um indivíduo interioriza ao longo de sua vida (FIORIN, 2007), nesse 

sentido, a escola é um espaço significativo para possibilitar o diálogo e tal conscientização a partir 

da interação social. 

Palavras-chave: Signo ideológico; Leitura; Consciência individual. 

 

O Ensino de Língua como Formação Crítica do Aluno: Uma Proposta de Intervenção 

 

Paula Lustosa- UERJ/Profletras 

professorapaulalustosa@gmail.com 

  

O objetivo deste trabalho foi promover a produção do artigo de opinião em uma turma do 9º ano, de 

uma escola pública, a partir da leitura crítica de gêneros da esfera jornalística, em torno do tema 

transversal ética. O docente de língua portuguesa deve adotar uma postura política em relação à 

linguagem e articulá-la com o seu método de ensino (GERALDI, 1984) para que sejam oferecidas 

atividades dialógicas baseadas numa concepção problematizadora e libertadora da educação 

(FREIRE, 2013). Com o intuito de praticar uma intervenção social no contexto analisado, este projeto 

pedagógico teve a intenção de desenvolver o senso crítico do aprendiz perante a um assunto polêmico 

e presente no seu meio social e prepará-lo previamente para exames de seleção que exigem a 

produção de textos argumentativos. A pesquisa-ação foi o método científico utilizado, dentro de uma 

abordagem qualitativa, do paradigma interpretativista. As atividades propostas fundamentaram-se 

teoricamente nos PCN, na sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY), no 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART), na proposta de leitura como ativa compreensão 

responsiva (BAKHTIN), na concepção de gênero (VOLOCHINOV, BAKHTIN, BRONCKART) 

como organizadora do ensino de língua (SCHNEUWLY, DOLZ), nas necessidades linguísticas 

demonstradas pelos cognoscentes, nos estudos de letramento (KLEIMAN) e em estudiosos que 

refletem sobre o ensino de língua dentro da concepção de linguagem como interação social. A 



 

 

aplicação do projeto pedagógico ajudou a construir nos aprendizes a consciência de que a linguagem 

pode permite-lhes agir socialmente. Sendo assim, a análise de dados demonstrou que o ensino de 

língua no contexto da compreensão, da produção e da análise textual de gêneros textuais do domínio 

jornalístico proporcionou o desenvolvimento do raciocínio crítico e dos processos argumentativos 

dos discentes, podendo contribuir também para a formação de um cidadão mais crítico e participativo 

da sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: ensino fundamental, sequência didática, leitura crítica, produção de artigo de 

opinião, intervenção social. 

 

Livro infantil para crianças autistas: uma proposta de ensino 

 

Paula Gonçalves de Araújo Oliveira- UniFOA  

Ana Cristina dos Santos Malfacini- UERJ/ UniFOA 

O objetivo deste trabalho é produzir um livro físico infantil para crianças autistas utilizando a 

proposta de letramento e ensino baseada nos autores Orrú (2012), Silva et. al (2012) e Soares (1999). 

Buscou-se entender as principais dificuldades encontradas pelo público autista em relação à 

comunicação e a sua forma de aprendizado e constou-se que, por ser uma síndrome recém-descoberta 

e com muitas incógnitas sobre suas causas, há pouco material voltado para os autistas no mercado. 

Em decorrência de as crianças autistas precisarem de uma atenção didática maior do que uma criança 

comum, os livros e a forma de ensino devem ser diferenciados e pensados de maneira a alcançar mais 

lentamente a sua alfabetização e entendimento do mundo, com características que ajudem a criança a 

desenvolver as áreas em que possuem maior dificuldade, como a comunicação, a socialização e o 

comportamento. O livro possui uma história social que, por meio de um intermediador, orienta a 

criança no seu comportamento diário em relação às outras pessoas de forma a ensiná-la aos poucos 

como se comportar no seu meio social, além de proporcionar um momento de socialização com quem 

irá contar a história, aumentando também seu gosto pela leitura e pelas palavras, favorecendo o 

letramento. Portanto, acredita-se que um livro didatizado, coerente com uma proposta de ensino, com 

um segmento de história infantil e com a intervenção de métodos de design, possa introduzir a 

criança autista ao gosto pela leitura, ensinando-a,  através dessa história,  a gostar e a saber conviver 

com outras pessoas, principalmente as mais próximas, sem se incomodar ou se irritar. 

 Palavras-Chave: Autismo, Livro, Letramento, Comunicação, Social, Design. 

 

Como Assim Levar em Consideração as “Condições de Produção da Leitura?”  

Paulo Rogério de Oliveira- PPGEL-UFMT/SEDAC/CEPMT 

profletras@bol.com.br 



 

 

Nesta Comunicação temos como objetivo apresentar algumas propostas metodológicas que temos 

desenvolvido para a leitura de charges em sala de aula, numa perspectiva multidisciplinar, tanto para 

o ensino fundamental como para o ensino médio. Desse modo, tomamos como base teórica teoria a 

Análise de Discurso de linha francesa, mais especificamente os trabalhos desenvolvidos por Eni 

Orlandi (2001) e Coracini (1996, 1999) que tratam a leitura não como decodificação de palavras, ou 

decifração de imagens sem levar em conta as condições de produção dos textos escritos ou 

imagéticos que vão além das chamadas intencionalidades dos sujeitos. Consideramos que ler é 

interpretar/produzir sentidos levando em consideração a ideologia, o interdiscurso, os sujeitos 

historicamente constituídos. Acreditamos que a partir dessa visão teórica, o professor estará 

contribuindo para um ensino de leitura mais significativo, desenvolvendo no educando uma visão 

mais ampla da realidade social, proporcionando-o a participar socialmente como sujeito ativo no 

sentido de opinar, pôr sua voz para provocar ecos na memória discursiva como alguém que faz parte 

dessa realidade. Portanto, é de suma importância problematizar o ensino de leitura em sala de aula 

para oportunizar deslocamentos metodológicos na postura do professor, a menos que a meta não seja 

realizar uma educação emancipatória, como recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa.  

Palavras-chave: Análise de discurso. Ensino de Leitura. Interpretação. 

 

A Leitura deleite no PNAIC/PB: concepções de professores em formação continuada  

 

Paulo Vinícius Ávila Nóbrega- UEPB 

pvletras@yahoo.com.br 

Várias formações continuadas de professores de língua, seja materna e/ou estrangeira, vêm 

acontecendo no Brasil nos últimos anos. Dentro desses espaços há discussões a respeito do que é um 

bom leitor, que tipo de leitura é a mais ideal, ou até mesmo acerca de qual perfil de literatura deve ser 

adotado nas escolas. Além disso, p enfoque sobre o papel da leitura, a sua obrigação, os seus limites, 

os prazeres, as frustrações, a imaginação em sala de aula e a influência do seio familiar para a 

formação de um bom leitor também fazem parte dos espaços de cursos continuados. No que se refere 

especificamente ao ensino de língua portuguesa, ainda se reflete a respeito da formação do leitor e as 

implicações em sua vida como estudante, cidadão e profissional. Assim, este trabalho tem o intuito 

de apresentar as concepções de leitura deleite em relatos de professores orientadores participantes do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, na edição 2014/2015, na vigência da 

Universidade Federal da Paraíba. Foram avaliados 66 relatórios de 22 participantes ao longo da 

formação. Os nossos resultados mostram que apesar dos encontros, palestras e materiais produzidos, 

ainda há dúvidas sobre o conceito de “leitura deleite”, pois estamos presos a uma prática profissional 

voltada às obrigações curriculares. Trabalhos desse tipo são importantes para questionarmos os 

conceitos e práticas que ainda estão fragilizados no espaço do ensino de língua portuguesa. 

Palavras-chave: formação de professores; formação de leitores; leitura deleite.  

 

Expressividade e Intencionalidade Discursiva na Formação de Palavras 



 

 

 

Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal- UERJ 

pilarcordeiro@hotmail.com 

A necessidade de comunicação e interação linguística suscita no falante a obrigação de criar novas 

palavras. Isso não apenas para ampliar seu léxico, mas também, para suprir uma carência imposta 

pela própria interação social. Dessa maneira, quando não há elemento lexical que cumpra papel 

específico, em determinado momento discursivo, o falante cria novos vocábulos ou toma por 

empréstimo em outras línguas. É dessa maneira que os sujeitos comunicantes ativam morfemas 

situados no sistema linguístico para dar origem a os neologismos tão presentes nas frases, textos e 

discursos diários. 

Os falantes, então, utilizam esses novos elementos com um único propósito intrínseco: atuar sobre o 

seu interlocutor. Assim, a cada tentativa de tomada de turno, há necessidade de fazer o TU 

destinatário mudar seu comportamento e ideia. Dessa maneira também, é maior e mais expressiva a 

criatividade se mais perto o falante estiver de seu objetivo. 

A partir disso, este trabalho se propõe a discutir a produtividade emotiva na formação de palavras. 

Para tanto, abordaremos o que é e como surgem novas palavras no léxico do português. Sendo assim, 

utilizamos por alicerces diversos teóricos a respeito do tema, fazendo, portanto, uma revisão das 

atuais abordagens sobre neologismo e das já difundida há muito. Por fim, discutiremos como a 

expressividade pode estar inserida no discurso por meio da formação de palavras e discutiremos 

como sua inserção discursiva  orienta ao efeito persuasivo. 

Palavras-chave: Neologismo- emoção – discurso 

 

O papel do estágio supervisionado na formação de professores de Língua Portuguesa 

Priscila Petian Anchieta- UNESP  

pri_anchieta@yahoo.com.br 

Objetivamos com este trabalho apresentar recortes de um estudo que busca investigar as 

contribuições do estágio supervisionado em Língua Portuguesa para os alunos do curso de 

Letras/Licenciatura. A professora pesquisadora, por meio dos dados coletados nas aulas da disciplina 

de estágio supervisionado e práticas de ensino de língua materna, objetiva refletir sobre as 

contribuições do estágio para a formação dos futuros professores. Estudos em Linguística Aplicada 

que abordam o papel e a importância do estágio em âmbito nacional: (GIMENEZ, 2007; 

MAGALHÃES, 2004; PIMENTA & LIMA, 2008; VIEIRA-ABRAHÃO, 2004). O Estágio 



 

 

Curricular Supervisionado em um curso de licenciatura, por exemplo, consiste em um processo 

planejado, que visa a integração entre conhecimentos práticos e conhecimentos teóricos que 

complementam a formação acadêmica do futuro professor. Discutimos, em nosso estudo, a 

oportunidade de associar toda a teoria já abordada nas disciplinas do curso de Letras ao contexto real 

de sala de aula. O papel das teorias é, por exemplo, o de iluminar e oferecer instrumentos para a 

análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos 

e também colocá-las em questionamento, pois as teorias são explicações sempre provisórias da 

realidade. Em um curso de formação, as disciplinas, tanto as de fundamentos como as didáticas, 

devem contribuir com a finalidade de formar professores a partir da análise, da crítica e da 

proposição de novas maneiras de fazer educação. Desse modo, objetivamos apresentar dados 

coletados em sala de aula, assim como as reflexões que contribuem para que o aluno-professor possa 

atuar como pesquisador de sua prática, e como profissional capaz de construir conhecimento sobre 

ela por meio da reflexão e da busca por soluções. 

Palavras-chave: Estágio supervisionado; prática; teoria; língua portuguesa.  

 

Variação de concordância verbal - Uma análise na produção de alunos de escolas do Rio de 

Janeiro 

Queila de Castro Martins Memoria- UERJ 

queilamemoria@gmail.com 

 

A língua está em constante mudança. E, ao despir-se de ideias pré-concebidas de um sistema 

de estrutura pronta, podemos assumir que esta mudança ocorre constantemente e incessantemente a 

nosso redor. A base teórica de nossa pesquisa é a Sociolinguística, em especial, a Sociolinguística 

Variacionista, que lida com grande quantidade de dados de usos da língua, preocupando-se, 

primariamente, com a variação e a mudança na língua.  

Sob esta perspectiva, pretendemos pesquisar possíveis influências e interferências na 

produção de concordância verbal de alunos de escolas de diferentes bairros do Rio de Janeiro 

expostos à variedade culta da língua no contexto escolar durante um ano letivo. Buscaremos perceber 

se há e como ocorrem influências e interferências na produção linguística. Com isso, visamos 

estabelecer se fatores externos ou internos à própria língua poderiam, e caso possam, como 

interfeririam na produção desses falantes; refletindo, com isso, acerca do preconceito linguístico. 

 Dentro de uma abordagem social de educação, desejamos, ainda, relacionar pesquisa, ensino e 

extensão em nosso trabalho, com: investigação de aspectos de variação linguística; um trabalho 



 

 

prático com a comunidade escolar envolvida na pesquisa; e, preparo de uma cartilha que explicite o 

que foi estudado em nossa tese, veiculando uma visão teórica sobre variação e sua aplicação no dia a 

dia do falante. 

 Com isso, pretendemos contribuir para reflexão e diálogo com os colegas sobre meios e 

efeitos no ensino de língua portuguesa na educação básica, considerando suas atenuantes: variação 

linguística e preconceito linguístico. Desta maneira, desejamos apresentarmo-nos como 

pesquisadores atuantes no cenário social. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística, concordância verbal, normal padrão, variação linguística e ensino. 

 

Procedimentos argumentativos em Redações nota 1000 do Enem 2014 

 

Rafael Guimarães Nogueira- UFF 

rafael_letras@hotmail.com 

 

No âmbito escolar, destaca-se, como um dos gêneros textuais centrais, a redação de vestibular/Enem, 

que, como critério para ingresso em cursos de graduação, alcança, cada vez mais, representatividade 

social. Nesse sentido, questionamos: De que maneira, sobretudo no Ensino Médio, é possível 

desenvolver competências referentes à produção de gêneros argumentativos? A fim de respondermos 

a essa questão, recorremos às contribuições teóricas do professor Patrick Charaudeau, principal 

teórico da Análise Semiolinguística do Discurso. Observando a função e os componentes pelos quais 

se constroem os diferentes discursos, Charaudeau (2008) descreve quatro modos de organização, 

dentre os quais, destacamos o modo argumentativo. Segundo o autor, os procedimentos discursivos 

da encenação argumentativa – definição, comparação, citação, descrição narrativa, reiteração e 

questionamento – consistem no uso de categorias da língua ou de procedimentos de outros modos (o 

narrativo e o descritivo) para produzir efeitos de persuasão. São, pois, importantes estratégias 

argumentativas por meio das quais se pode atribuir maior consistência e originalidade à 

argumentação, isto é, “selecionar, organizar e relacionar informações, fatos, opiniões e argumentos 

pertinentes ao tema proposto de forma consistente, configurando autoria em defesa de seu ponto de 

vista” (cf. Guia do Participante do Enem). Desse modo, neste trabalho, tomando como corpus 

redações nota 1000 do Enem de 2014 disponibilizadas em sites jornalísticos, focalizaremos os 

seguintes objetivos: i) descrever os procedimentos discursivos do modo argumentativo, 

sistematizados por Charaudeau (2008); ii) investigar, em uma análise quantitativa, quais dessas 

estratégias se revelam mais recorrentes nas redações selecionadas; e iii) relacionar, em uma análise 

qualitativa, a construção dessas estratégias ao uso dos articuladores textuais (cf. KOCH & ELIAS, 

2009). Na exploração linguístico-textual-discursiva dessas redações exemplares, esperamos, portanto, 

apontar caminhos para o desenvolvimento da argumentação escrita dos alunos.   

 

Palavras-chave: Redação de vestibular/Enem; estratégias argumentativas; modo argumentativo de 

organização do discurso; Semiolinguística. 

 

 

A Fala-em-Interação e o Ciberespaço na Sala de Aula de Língua Portuguesa  

 



 

 

Raquel Olímpio Isaías- PROFLETRAS  

raqueloisaias@gmail.com 
Orientadora: Profª. Drª. Carolina Scali Abritta – UERJ/FFP 

 

A interação pela fala desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de um encontro social. 

O estudo da situação social pela comunicação face a face permite analisar a construção de discursos e 

o uso da linguagem sob a perspectiva dos participantes dessa interação e “dos sentidos que eles 

atribuem aos objetos e às ações sociais que desenvolvem” (HAGUETTE, 2010, p. 50). Compreende-

se que a sala de aula é um ambiente onde uma realidade é construída por diferentes sujeitos por meio 

das experiências e ações do dia a dia e a fala-em-interação (GARCEZ, 2006). A comunicação face a 

face escolhida para este trabalho foi de caráter institucional: uma interação em sala de aula de Língua 

Portuguesa de nono ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede pública estadual do Rio de 

Janeiro, localizada no município de Magé, estado do Rio de Janeiro, no segundo semestre do ano de 

2015. O objetivo do presente trabalho foi buscar compreender em profundidade e interpretar os 

aspectos dessa sala de aula no que se refere ao uso da Internet, com ênfase no Facebook e na 

ferramenta de busca Google, como instrumento do processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa. Visto que a Internet se faz cada vez mais presente e necessária na vida cotidiana e 

institucional, seu uso não deve ser renegado no universo escolar (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 

2003). Assim, a Internet, uma valiosa ferramenta tecnológica, está à disposição das escolas como um 

instrumento que pode facilitar o processo de ensinar e aprender. Nesse sentido, esse estudo 

evidenciou a importância de se utilizar o ciberespaço como uma ferramenta que contribui 

significativamente para a efetiva aprendizagem de Português e amplia consideravelmente as relações 

com o conhecimento e o saber.  

 

Palavras-chave: fala-em-interação; ciberespaço; ensino-aprendizagem; língua portuguesa. 

 

Letramento e Identidade numa escola do campo 

Raquel Pontes Avila- UERJ  

raquelpavila2@gmail.com 

  

Sob o prisma do conceito de Letramento, tem-se analisado de que maneira as aulas de Língua 

Portuguesa podem contribuir para a construção da Identidade do aluno de zona rural. A experiência 

acontece há cinco anos numa escola da rede pública de ensino da cidade de Duque de Caxias. 

Localizada no bairro Fazenda Piranema, a Escola Municipal Sargento João Délio dos Santos é uma 

escola classificada como escola do campo e tem, portanto, perfil bastante diferenciado. As 

singularidades da região suscitam uma constante transformação no formato das aulas de língua, pois 



 

 

se compreende que elas devam não somente atender às expectativas dos alunos, mas levá-los a uma 

expansão dos seus conhecimentos de língua materna e de mundo. Cabe a todo professor oferecer uma 

base consistente para a formação de um cidadão consciente e crítico, no entanto, o que trabalha em 

zonas rurais precisa atentar para o fato de que há algumas limitações circunstanciais no meio em que 

esses alunos estão inseridos. Entre elas estão a distância da unidade escolar, a pouca ou nenhuma 

tecnologia, o acesso rarefeito a textos impressos e/ou de gêneros variados. Pensando nessas 

particularidades, observam-se as características de cada ano de escolaridade do Segundo Segmento 

do Ensino Fundamental e pensam-se atividades que ajudem o aluno a construir e desconstruir 

conceitos, tais como: trabalho, lazer, política, família e sexualidade. A partir de discussões e 

atividades relacionadas aos temas, pretende-se que o aluno seja capaz de se posicionar de forma 

ativa, valorizando e transformando seu entorno.  

Palavras- chave: Letramento – Língua Portuguesa - Escola do Campo – Identidade  

 

Morfologia : a adequação vocabular na comunicação oral e escrita 

 

Regina Célia Cabral Angelim- UFRJ 

 

No estudo da Morfologia, a atenção do aluno deve ser  inicialmente encaminhada para a definição de 

cada classe, de forma que ele possa entender o papel que esta desempenha na frase e a importância da 

adequada seleção dos vocábulos no processo da comunicação. Importa saber selecionar os que 

nomeiam os seres (substantivos), os que indicam ação ou estado desses seres (verbo), os que 

determinam e qualificam esses seres (artigos, pronomes adjetivos; o adjetivo), os que os substituem 

ou indicam as pessoas do discurso (pronomes pessoais, pronomes-substantivos), além dos que 

estabelecem relações entre os termos e as orações e que estabelecem a organização dos enunciados na 

comunicação (preposição, conjunção). Os materiais didáticos devem ampliar esse estudo pelo 

detalhamento das categorias de gênero e número das classes variáveis, do modo, tempo, pessoa e 

número dos verbos regulares e irregulares. Diversos exercícios de reflexão valorizam  a praticidade 

da forma como se propõe  estudo da Morfologia.   

 

Palavras chave: estrutura vocabular, categorização, adequação e contexto 

 

Residência Docente: refletindo e aprimorando o 'fazer docente' 

 

 

Renata Amaral de Matos Rocha- UFMG 

reamaral.teixeira@gmail.com 

 

O Projeto Residência Docente, parceria entre o Centro Pedagógico da UFMG, a CAPES e 

a Prefeitura de Contagem, visa contribuir para a formação continuada de professores da rede 

pública de Educação Básica mineira, a partir de vivências e reflexões sobre o fazer pedagógico, 

aliando as suas dimensões teóricas e práticas.   



 

 

 

O referido Projeto propicia ao professor-residente uma rica experiência, que envolve:  

conhecer a rotina do Centro Pedagógico; realizar um acompanhamento individualizado, 

constante e sistemático dos alunos; sistematizar atividades e elaborar Planos de Ação pedagógica 

passíveis de serem implementados em sua escola de origem e que possam realimentar a reflexão 

sobre os projetos das instituições escolares; criar estratégias de ensino e aprendizagem a partir 

das demandas apresentadas por seus alunos; participar de projetos do CP, assumindo as 

premissas de um professor investigador de sua própria prática. Tudo isso de forma orientada e 

dialogada. 

 

Este projeto abarca as áreas do conhecimento trabalhadas no Ensino Fundamental. No 

entanto, o nosso foco é a área de Língua Portuguesa, a qual estou vinculada. Então, serão 

apresentadas as experiências e investigações que envolvem práticas efetivas dos professores-

residentes ligadas ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa e o aperfeiçoamento da prática 

docente desses professores.  

  

No âmbito da Língua Portuguesa, todos os trabalhos se ancoram em uma perspectiva 

sociointerativa e considera fundamental a formação continuada do professor de Língua 

Portuguesa para subsidiar a reflexão e possíveis mudanças de concepção de ensino de língua 

materna na escola. Fundamentamos nossos estudos em Nóvoa, Gauthier, Tardif, Zeicher, Cosson, 

Koch, Travaglia, Possenti, Bagno; e buscamos aliar teoria e prática ao fazer docente cotidiano, 

tão heterogêneo e repleto de desafios. 

 

Palavras-chave: Residência Docente; Ensino; Língua Portuguesa. 

 

 

Passado, presente e futuro de experiências do PIBID de Língua Portuguesa sobre variação 

linguística na escola 

Ricardo Joseh Lima- UERJ 

rjlimauerj@gmail.com 

Esta sessão coordenada pretende levantar discussões a respeito de um modelo do “fazer universitário 

na Escola básica”, encampado pelo Projeto PIBID. Esse modelo conta, de modo formal e explícito, 

com a atuação de três agentes envolvidos nesse processo: o professor universitário, o professor da 

Escola Básica e o aluno de graduação, futuro professor de Escola Básica. As comunicações que serão 

apresentadas trarão reflexões a partir desses três olhares, buscando trazer à tona, ideias, críticas e 

propostas que revelem as tensões entre esses três pontos, que, objetivam o mesmo fim: o 

desenvolvimento da consciência do aluno de graduação a respeito das relações entre o que ele 

aprendeu na Universidade e a sua prática docente na Escola Básica. Assim, os alunos exporão como 

se deu o processo de contato inicial com a Escola, os caminhos que foram trilhados e as perspectivas 

que eles enxergam para uma atuação em um futuro breve. Os professores da Escola retratarão o 

(re)contato com a Universidade e filtrarão o impacto que esse (re)contato teve na vida cotidiana da 

Escola. O professor universitário, por fim, relatará o impacto que o Projeto Pibid teve em seu 

trabalho de pesquisa e convidará para uma reflexão geral acerca das possibilidades e descaminhos 

que esse Projeto pode gerar na vida acadêmica como um todo. 

Palavras-chave: Variação Linguística ; Ensino ; PIBID. 



 

 

 

Reflexos de identidades: uma análise semiolinguística de canções de Jorge Drexler e Arnaldo 

Antunes 

 

Roberta Viegas Noronha- UFF/LeiFEn 

ro.viegas@bol.com.br  

 

Em uma época na qual os fenômenos suscitados pela globalização acelerada afetam radicalmente as 

sociedades tradicionais, a temática das identidades culturais está, cada vez mais, no centro das 

discussões não só econômicas e políticas, como também das ciências da cultura e da linguagem. O 

tema interessa a linguistas e professores de língua e literatura, pois evidencia uma nova maneira de 

conceber a educação em língua materna e estrangeira, voltada para a leitura e para o processo de 

produção de sentido de um texto, a fim de possibilitar a formação de leitores independentes, críticos e 

autônomos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – (MEC, 2000) sugerem ao professor 

trabalhar com temas transversais, escolher diferentes gêneros textuais, de forma que o aluno perceba 

a linguagem da maneira como é usada no mundo social e esteja aberto às diferenças culturais. Dessa 

forma, a canção ganha destaque na escola, uma vez que pode ser considerada universal, pois é um 

fenômeno extensamente difundido por todos os tempos, indivíduos e culturas; e também particular, 

pois cada povo marca seus traços de identidade na produção musical. Assim, o gênero em questão 

pode ser eficaz em comunicar representações sociais. Nessa perspectiva, este trabalho pretende 

analisar letras de canções dos compositores Jorge Drexler e Arnaldo Antunes, a fim de verificar, a 

partir da “imagem de si” (ethos) criada discursivamente pelo sujeito enunciador e dos imaginários 

sociodiscursivos que circulam em cada canção, a construção de uma identidade oscilante entre a 

“latinidade” e a “universalidade”. A fundamentação teórica em que se baseou essa pesquisa foi a 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso proposta por Patrick Charaudeau (2005, 2008, 2009, 

2013), com destaque aos conceitos de ethos e às estratégias discursivas de captação, credibilidade e 

legitimação. Também norteiam esta pesquisa conceitos extraídos dos Estudos Culturais (BAUMAN, 

2005; BHABHA, 2013; HALL, 2011; SILVA, 2013). 

 

Palavras-chave: Canção; identidade; Teoria Semiolinguística.  

A Produção do Material Didático do Professor: Interface entre Linguística e Literatura 

Robson Borges Rua- UFF/CAPES 
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O presente trabalho objetiva realizar uma proposta de intervenção didática para o ensino de língua-

materna por meio da interface entre linguística e literatura, direcionada para o ensino médio. A 

motivação para se desenvolver um tema dessa natureza, deu-se em função da necessidade de os 

professores dessa área contemplarem, em sala de aula, uma abordagem acerca da linguagem que não 

mais enfatize a noção de fragmentação da linguagem. Para tanto, selecionou-se um material didático, 

produzido com o auxílio das ferramentas tecnológicas, no qual foram trabalhados não somente 

conceitos básicos da linguística textual como coesão, coerência e intertextualidade, mas também 

fundamentos da literatura. Ao realizar um diálogo entre o romance Romeu e Julieta, de William 

Shakespeare, e uma pequena história do lendário amazônico, A lenda do boto, identificou-se, por 

meio desse intertexto, a criação de novos efeitos de sentido, a considerar as intenções do autor e o seu 

conhecimento de mundo. Esse trabalho foi fundamentado nos estudos de Rojo (2012), a qual 

elaborou atividades de práticas situadas que envolvem os recursos tecnológicos no ensino escolar; 

Xavier (2010), que aborda os conceitos de leitura e escrita no espaço digital; além de Fiorin e Saviole 

(2003), que discorrem acerca da temática do posicionamento dos sujeitos durante o ato de produção 



 

 

textual. Para concretizar a proposta de trabalho com os recursos tecnológicos, selecionou-se o 

programa movie maker do sistema Windows, a fim de provar que mais do que possível, é necessário 

trabalhar com textos multimodais no espaço escolar, uma vez que é nessa realidade de produção de 

linguagem que os alunos estão inseridos. Logo, além contemplar os aspectos de leitura e escrita, esse 

trabalho aponta um novo horizonte para a formação dos alunos: o letramento digital, o qual não deixa 

de ser uma extensão da aprendizagem da percepção dos efeitos de sentidos na sociedade moderna.  

Palavras-chave: Linguística e literatura. Material didático. Ferramentas tecnológicas. 
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A realização de resenhas acadêmicas constitui uma demanda textual bastante recorrente no contexto 

da graduação. Entretanto, não é incomum que o debate acerca da produção desse gênero esteja em 

torno dos elementos constitutivos que o compõem, materializados, muitas vezes, em um conjunto de 

passos/regras a serem seguidos/as. Miller (1984, p. 154), nesse sentido, afirma que, “nos campos da 

leitura e da escrita, as classificações (dos gêneros) se baseiam em elementos formais em vez de 

pragmáticos”. Nosso intuito, nesta pesquisa, consiste em analisar as manifestações estilísticas em 

resenha acadêmica produzida por uma estudante do curso de Enfermagem de uma Instituição de 

Ensino Superior do DF, com posterior entrevista semiestruturada, cuja tônica incide na constituição 

das marcas do sujeito-resenhista como enunciador de seu texto. Para tanto, ancoramos o debate 

teórico à luz das reflexões de Bakhtin (2006 [1929]; 2010 [1979]; 2013), Van Dijk & Kintsch (1983), 

no que concerne à investigação acerca do estilo e da coerência estilística, bem como resgatamos as 

contribuições relativas ao estudo do gênero (e de gêneros textuais), presentes em Meurer (2005), 

Rojo (2005), Koch e Elias (2008, 2012, 2016), Motta-Roth e Hendges (2010), Bazerman (2011), 

Marcuschi (2011), Miller (2012). Assim como já mencionamos, nosso estudo se insere no paradigma 

qualitativo, articulando, para tanto, dois métodos: a entrevista semiestruturada (FLICK, 2004, 2009; 

BELEI et al., 2008) e a análise de texto/discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003; GILL, 2002; 

SCHWANDT, 2006; RESENDE e RAMALHO, 2011). Em relação aos principais resultados, os 

dados indicaram que, mesmo a estudante circulando em comunidades de prática que se valem de 

estilo informal escrito, como as redes sociais, nossa colaboradora conseguiu empregar suas marcas 

estilísticas de modo formal, ajustando-as às necessidades pragmático-genéricas da resenha 

acadêmica.  
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Neste trabalho, pretendemos discutir a consciência metaformulaica que nossos colaboradores, 

falantes de espanhol e aprendizes de português, desenvolvem em relação à modalização de atos 

impositivos provenientes da enunciação da metáfora meu marido virou uma onça. Assim como 



 

 

Gumperz (1998), justificamos este estudo a partir da premissa de que o uso formulaico constitui, de 

algum modo, entrave para o não nativo em razão da escassa sensibilidade aos múltiplos recursos 

linguístico-discursivos disponíveis na enunciação de expressões formulaicas. A Sociolinguística 

Interacional, alinhada aos estudos sociocognitivos e aos interculturais, constitui a base teórica da 

pesquisa, a partir das contribuições de Dörnyei et al. (2004), Gumperz (1998), Morato (2005), Wood 

(2002a, 2002b) e Wray & Perkins (2000), dando visibilidade à relação dialética interioridade e 

exterioridade na enunciação de expressões formulaicas.A microanálise etnográfica, por sua vez, 

constitui a metodologia adotada por permitir a reflexão tanto no ajuste das intencionalidades dos 

interlocutores, quanto na modalização de atos impositivos negociados na interação face a face. É por 

meio dessa discussão que tornamos possível colaborar com a sensibilização do não nativo através da 

geração e da análise conjuntas dos dados oriundos da atividade dialógica entre brasileiro nativo e 

estudantes estrangeiros, partindo do pressuposto de que essas expressões, conforme nos assegura 

Morato (2005, p. 82), “nascem da mediação – necessariamente simbólica – entre sujeito(s), língua e 

mundo”. Os resultados revelaram, preliminarmente, que a expressão metafórica ora gerou sobrecarga 

inferencial nos interagentes, ora suavizou crítica ao sujeito alvo da comparação implícita, atuando, 

respectivamente, como potencializadores e suavizadores de atos impositivos. 

 

Palavras-chave: consciência metaformulaica, modalização de atos impositivos, ensino de português 
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do gênero Tirinha 

Rodrigo Costa dos Santos- PUC-RJ 

rodrigo_costa@id.uff.br 

 

O objetivo do presente trabalho é contribuir para o estudo do(s) letramento(s) (Rojo, 2009), 

enxergando o gênero textual tirinha como prática social, a partir da análise do seus contextos de 

cultura. Para tanto, a pesquisa baseia-se na concepção sociossemiotica de linguagem, que entende o 

texto como uma unidade semântica, de acordo com a teoria da Linguística Sistêmico Funcional 

(Halliday e Mathisessen, 2014) em interface com a teoria teleológica de Martin, que entende que a 

análise do gênero textual se inicia pelo contexto cultural por considerar que seus sentidos 

extralinguísticos são produzidos não com o contexto de situação, mas a priori, no contexto cultural 

(Martin, apud Vian Jr & Lima-Lopes). A metodologia de pesquisa se insere no paradigma qualitativo 

interpretativo e o corpus utilizado para a análise consiste em tirinhas disponíveis em um site que 

possui um público-alvo pertencente a diferentes comunidades. Os resultados sugerem, inicialmente, 

que a análise do contexto cultural contribui para as práticas de letramento(s) por permitir o contraste 

entre diferentes manifestações sociais. 

Palavras-chaves: Linguística Sistêmico-Funcional; Contexto; Letramento(s); HQ 
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Por ser a única produção escrita que demonstre as competências e habilidades linguísticas 

desenvolvidas pelos candidatos ao longo do processo de formação escolar, a prova de redação passa a 

ter especial peso no ingresso à educação superior. Isso se dá pelo fato de as instituições públicas e 

privadas que optaram por aderir ao Exame Nacional do Ensino Médio como mecanismo de acesso 

terem liberdade de estabelecer critérios próprios de processo seletivo de alunos, atribuindo às provas 

que o compõem diferentes pesos, conforme a procura de vagas pelos diversos cursos. 

Levando em conta esse contexto, apresenta-se aqui o trabalho desenvolvido nas aulas de 

Língua Portuguesa, com alunos da 3ª série da Escola Sesc de Ensino Médio, durante do ano de 2015.  

Por não haver divisão entre diferentes professores do ensino de Gramática, Literatura e 

Produção Textual, o planejamento das aulas visava a uma maior integração entre as três frentes de 

trabalho. Por isso, as aulas de redação foram culminância das discussões suscitadas pelos textos lidos 

e das ferramentas linguísticas estudadas ao longo da semana. Como consequência, os alunos 

começaram a aplicar melhor os aprendizados teóricos na própria prática escrita. 

O modelo ENEM foi apresentado aos poucos, respeitando a estrutura básica do texto 

dissertativo-argumentativo. Sendo assim, aconteceram aulas distintas para os diferentes tipos de 

introdução, para os diversos procedimentos argumentativos e para a proposta de intervenção. A 

produção de textos foi, portanto, gradativa, ou seja, os alunos, a princípio, produziram parágrafos de 

introdução, que foram retomados à medida que o planejamento avançava. 

Houve tempo destinado a retomadas. Por existirem alunos que tiveram desempenho abaixo do 

esperado, preparamos aulas que aprofundavam a construção de parágrafos argumentativos e a 

elaboração de propostas de intervenção. Além disso, reservava-se tempo e espaço para interlocução 

sobre pontos a serem trabalhados em reescrituras. 
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Literatura juvenil na contemporaneidade: texto, ilustração, gêneros e recepção  
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Esse estudo dá continuidade a uma pesquisa sobre as linguagens verbal e não-verbal, as relações que 

se estabelecem entre elas para a construção dos sentidos da leitura no livro para crianças e jovens na 

contemporaneidade e suas contribuições para a formação do sujeito leitor. O papel que desempenham 

neste objeto multimodal tornou-se um dos principais objetivos da pesquisa que alia reflexão teórica e 

prática pedagógica com análise da recepção, inicialmente com alunos da educação básica e como 

forma de inclusão para leitores Down. O corpus compõe-se de 78 livros, considerados Altamente 

Recomendáveis pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2013, já analisados e 

resenhados. Os resultados iniciais da pesquisa já foram apresentados em congressos. No entanto, as 

análises do corpus e da recepção apontaram para o hibridismo e o rompimento de gêneros e das 

estruturas rígidas e requerem uma reflexão mais profunda. As perspectivas teóricas que norteiam os 

estudos da imagem e da ilustração baseiam-se, principalmente, nos estudos da imagem, MANGUEL 

( 2004), DONDIS (2007),  NIKOLAJEVA & SCOTT (2011) , LINDEN ( 2011), OLIVEIRA ( 2008) 

; do texto, KOCK & ELIAS( 2009, 2006), MARCUSCHI ( 2008); da leitura ISER ( 1996), JAUSS ( 



 

 

1979); da literatura infantil e juvenil, CADERMATORI ( 2009), LAJOLO(2008) , COELHO ( 2008), 

HUNT ( 2010) e do gênero, ARISTÓTELES ( s/d), LIMA (1983), TYNIANOV ( 1976), entre outros. 

Palavras-chave Linguagens-  verbal – não-verbal – gêneros– formação do leitor 

 

Gênero Textual: Crônica Narrativa como Forma de Ensino da Língua Portuguesa 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta no ensino de língua 

portuguesa - 7ª ano – do fundamental, o qual propõe trabalhar gêneros textuais como recurso 

de ensino e aprendizagem. A proposta surgiu devido a necessidade de uma aula dinâmica, 

reflexiva e interativa de língua portuguesa. Visto que, infelizmente ainda há uma lacuna nas 

atividades no que se refere a gêneros textuais, aulas resumidas apenas em leituras secas, sem 

possibilidade  do aluno, criar, inovar e refletir. A presente proposta propõe a execução de uma 

atividade voltada para o gênero textual crônica narrativa, com objetivo de desenvolver no 

aluno não só habilidade de leitura, mas também na produção de textos escritos, uma vez que 

as duas habilidades andam de mãos dadas e podem ser executadas de maneira muito eficaz, 

contribuindo positivamente no aprendizado dos educandos. Tomamos como base teórica 

Irandé Antunes, 2003, a qual sugere que a escrita é uma atividade interativa de expressão, 

entre duas ou mais pessoas. A escrita possui informações, manifestações de ideias e 

sentimentos. Partindo desse principio, Irandé elenca diversos recursos que podem ser 

utilizados na produção de textos escritos, bem como a importância da escolha do tema de 

forma organizada, revisão do texto e a cima de tudo pensar no público para qual se está 

escrevendo para que haja fácil entendimento por parte do leitor. 
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As gramáticas tradicionais brasileiras, como a de Cunha e Cintra (2008), dividem os verbos 

em dois grandes grupo quanto à transitividade verbal: os transitivos, que selecionam um 

complemento, e os intransitivos. No último grupo, são incluídos os verbos monoargumentais, ou seja 

os que selecionam um único argumento, classificado como sujeito. Búrzio (1986) e Mioto, Silva e 

Lopes (2013), porém, demonstraram, em suas descrições, que esses verbos monoargumentais podem 

ser subdivididos em verbos que selecionam um argumento interno (à direita), os chamados 

inacusativos, e os verbos que selecionam um argumento externo (à esquerda), os inergativos ou 

inergativos. Suas descrições mostram que é possível o argumento de um verbo inacusativo, que 

nunca tem relação semântica de agente, ocorre em posição pós-verbal ou pré-verbal, mas o 

argumento de um verbo intransitivo, com papel semântico de agente, é sempre anteposto. 

Investigações sobre a ordem do argumento (SANTOS, 2008; SANTOS e SOARES DA SILVA, 

2012; SANTOS, SOARES DA SILVA E DUARTE, 2015) apontaram, tanto para o português do 

Brasil quanto para o português de Portugal, para a baixa frequência da ordem verbo-sujeito com 

verbos inergativos. No caso dos verbos inacusativos, porém, foram encontradas diferenças de 

comportamento entre as duas gramáticas, o que reforça a ideia de se tratarem de línguas distintas. 

Assim, este trabalho propõe uma recategorização da transitividade verbal no ensino, considerando os 

resultados das pesquisas científicas. 
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O Texto argumentativo do estudante de periferia como desencadeador do modelo de ensino de 
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 Considerando a concepção de cultura letrada como uma forma de inserção social, a descrição de 

textos do aluno de periferia pode apresentar-se como forma de reflexão sobre práticas   de ensino. 

Com vistas a pesquisar que modelo de ensino a construção textual desses alunos revela, procedi à 

análise de dez redações referentes ao nono ano de uma periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Pautada nos estudos de Referenciação da Linguística Textual (KOCH, 1999) e embasada na 

reconstituição histórica do ensino formal da língua portuguesa (FARACO, 2015), a análise apontou 

para textos com aspectos de encadeamento anafórico, em nível discursivo, aquém do proposto para a 

série/idade dos alunos, prejudicando o projeto argumentativo dos produtores. Além disso, o resultado 

revelou um baixo repertório lexical desses produtores. Tais resultados reforçam que ler/escrever 

precisa ser ensinado – como processo.  Pretende-se  com a análise inicial proposta auxiliar a reflexão 

didático-metodológica dos professores da área de linguagem.  

 

Palavras-chave: Referenciação; Argumentatividade; Alunos de Periferia. 



 

 

 

 

 

Trabalhando a notícia: uma proposta de sequência didática 
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Este artigo objetiva apresentar uma proposta de sequência didática do gênero textual notícia. Pautado 

nos conceitos de gêneros textuais de Bronckart (2003, 1999) e Rojo (2005) e, a partir do modelo de 

ensino-aprendizagem idealizado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a intenção desta pesquisa é 

sugerir, por meio de um conjunto de atividades estruturadas de forma sistemática, a realização de um 

trabalho de leitura e produção de textos do gênero notícia. Trata-se, assim, de uma experiência 

metodológica a ser desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental II, tomando por base a análise 

de diversos aspectos dos textos jornalísticos, de modo a utilizar os gêneros textuais como ferramenta 

para o ensino da Língua Portuguesa. Os objetivos desta sequência didática proposta incluem entender 

o que é uma notícia, assim como compreender o seu objetivo fundamental; reconhecer as principais 

características (formais e linguísticas) de uma notícia; capacitar os estudantes a escreverem uma 

notícia; e viabilizar o pensamento crítico sobre isenção/posicionamento midiático por meio da análise 

dos discursos de textos noticiosos. Os alunos deverão compreender que, mais do que um simples 

relato de fatos ocorridos, as notícias são construções de acontecimentos. Para tanto, precisarão 

reconhecer a diferença entre informação e notícia e pensar o que leva ou não um fato virar notícia, 

por meio da discussão dos critérios de noticiabilidade, assim como dos conceitos de veracidade, 

objetividade e imparcialidade. 
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A pesquisa apresenta uma abordagem sócio-histórica e dialógica, pautada na concepção de charge 

como gênero discursivo. O presente  trabalho tem como intenção  discutir e reconhecer o potencial do 

gênero charge como objeto de ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento do aluno 

como leitor crítico, capaz de produzir inferências, atitudes crítico-responsivas e construir seu próprio 

ponto de visa diante de textos que têm como enfoque a realidade na qual está inserido. O referencial 



 

 

teórico que norteia esta pesquisa considera tanto a noção de gênero introduzida por Bakhtin (2013), 

quanto os estudos de Maingueneau (2013) sobre gêneros discursivos e sua funcionalidade.  Ademais 

serão considerados como pressupostos teóricos quanto à maturação ideológica provocada pelas 

charges, os estudos de Fairclough (2010) e Chauí (2004).  Abordaremos a intertextualidade, 

polifonia, definição do gênero discursivo charge e suas características ao analisarmos algumas 

charges previamente selecionadas a fim de esclarecer as inúmeras possibilidades de inferências 

produzidas pelos alunos-leitores diante de amostras do gênero. Como resultado da pesquisa em torno 

do assunto, foi criado um blog direcionado a professores, sugerindo como o texto chárgico pode ser 

utilizado na condição de importante instrumento em um processo de ensino-aprendizagem que vise a 

uma prática de leitura mais comprometida com a construção da criticidade e maturação ideológica 

dos alunos. 
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Chegando à casa da madrinha: reflexões sobre a presença da literatura nas aulas de língua 
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É da natureza do ser humano encantar-se, ao menos em determinada fase da vida, pela narrativa de 

um conto de fadas, deixando-se levar pela fantasia da Literatura, acreditando que nas páginas de um 

livro tudo é possível. Essa crença, no entanto, pode não nos acompanhar a vida toda uma vez que a 

passagem da infância para a adolescência e a fase adulta, bem como as exigências do mundo 

moderno, cerceiam essa inata, e tão necessária, capacidade de fantasiar. Esse trabalho, então, busca 

evidenciar a importância que a Literatura assume no ensino fundamental, fase em que, segundo os 

documentos oficiais, ainda não é obrigatória como disciplina, mas já se faz necessária  na qualidade 

de um conjunto de textos escritos a que os alunos devem ter acesso.  A escola tem o papel 

fundamental de preservá-la, perpetuando, ou desenvolvendo, nos alunos o gosto pela fantasia, tão 

essencial ao seu desenvolvimento cognitivo e psicológico, além da percepção estética; afinal, 

Literatura é arte. Nem sempre, no entanto, é isso o que ocorre, e o ambiente escolar torna-se um 

espaço de reprodução de conhecimentos, com o ensino focado na norma gramatical, na historiografia 

literária, sendo o texto relegado ao simples papel de pretexto para análises dissociadas do que 

realmente importa: o texto e os recursos que o compõem. Partimos do pressuposto de que um dos 

diferenciais do discurso literário é a “expressividade-fantasia”, obtida, sobretudo, pelas metáforas que 

instauram o discurso literário. Buscaremos, pois, em uma breve análise do livro “A casa da 

madrinha”, de Lygia Bojunga evidenciar a importância das metáforas para instaurar a fantasia que 

permeia a obra. Pretendemos focar no potencial criador da língua, nas suas capacidades expressivas, 

estéticas e artísticas.  
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Nesse artigo tencionamos relacionar a argumentatividade, característica inerente à linguagem, aos 

adjetivos, utilizando como corpus dois gêneros textuais não pertencentes à esfera argumentativa: a 

notícia e a crônica. Embora os estudos atuais contemplem o ‘fazer e o dizer” como indissociáveis na 

atividade discursiva, percebemos que o âmbito dos gêneros textuais ainda carece de análises que 

contemplem a perspectiva da argumentatividade, independente da tipologia. Para isso, optamos por 

verificar o papel que os adjetivos desempenham como elemento linguístico desencadeador da 

argumentatividade em gêneros cuja base não seria a defesa de nenhum posicionamento. Escolhemos 

as crônicas de Moacyr Scliar, publicadas na seção Cotidiano da “Folha de São Paulo”, e as notícias, 

do mesmo jornal, a partir das quais surgiram  tais crônicas. Esse estudo será feito em uma perspectiva 

linguístico-discursiva, a partir da qual pretendemos mostrar que se a linguagem humana, segundo 

uma perspectiva interacionista, é sempre dotada de intenções e ideologias, mais ou menos declaradas, 

e todo e qualquer gênero discursivo, em maior ou menor grau, é dotado de argumentatividade. Logo, 

seriam os elementos linguísticos os responsáveis por materializá-la, efetivando em nossos discursos a 

concepção de que em matéria de linguagem todo dizer será sempre um fazer, independente do 

gênero, da tipologia ou do domínio discursivo. 

Palavras-chave: linguagem, argumentatividade, adjetivo, discurso, ensino. 

 

Gêneros textuais, currículo e ensino: uma proposta de trabalho com a carta do leitor e a carta 
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Discute-se, neste trabalho, o ensino dos gêneros textuais e sua relação com o ensino. Para isso, 

perpassa-se pela própria noção de gênero apresentada e fundamentada por Marcuschi e como os 

currículos do ensino fundamental, especificamente da rede municipal do Rio de Janeiro e da rede 

estadual do Rio de Janeiro, trabalham a questão. No final, propõe-se também uma abordagem para o 

tratamento do assunto, sugerindo um trabalho e um material didático com os gêneros carta do leitor e 

carta resposta. A escolha desses gêneros justifica-se pelo fato de ambos serem textos de grande 

circulação e relevância social e, além disso, do ponto de vista do ensino, servem-se bem para um 

trabalho que perpasse a leitura, a análise linguística e a produção textual em sala de aula. Dessa 



 

 

forma, atendendo os pilares básicos para o ensino de Língua Portuguesa propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s). A escolha das cartas, ainda, vistas sua natureza retórica de gêneros 

que, claramente, marcam a opinião dos seus enunciadores, atende, de uma maneira geral, as 

propostas curriculares do nono ano do ensino fundamental, que é o estudo mais acentuado com textos 

de predominância de sequências argumentativas. Não havendo exclusão do trabalho com o mesmo 

gênero em outros anos do ensino fundamental e também do ensino médio. 
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Esta proposta de comunicação tem por objetivo analisar o modo pelo qual o falante se apropria dos 

recursos gramaticais de sua língua e, de maneira criativa, transforma-os em operações linguísticas – 

de natureza singular e ao mesmo tempo heterogênea – com a intenção de fazer uma proposta de 

compreensão ao seu interlocutor, num dado tempo e espaço de interlocução. Dessa forma, a hipótese 

central deste trabalho é a de que os “erros de escrita” produzidos pelo falante no (seu) processo de 

aquisição da escrita são manifestações de operações linguísticas das várias dimensões da linguagem, 

a ortográfica, a fonológica, a morfológica, a sintática, a semântica e a textual, para construir seus 

textos e, assim, produzir efeitos de sentido numa dada situação sóciocomunicativa entre um eu e um 

tu. Para tratar os dados dessa experienciação como um ato cognitivo e singular realizado pelo falante 

ao se apropriar da gramática da sua língua e transformá-la em operações linguísticas, será adotado o 

método intitulado paradigma indiciário de investigação. A partir de uma abordagem fenomenológica, 

isto é, a que considera o conjunto das experiências conscientes vivenciadas pelo sujeito da 

linguagem, será possível (re)conhecer, nesse mo(vi)mento de constituição de um eu e de um outro 

por meio da realização de operações linguísticas, a interface gramática, texto, criatividade e 

heterogeneidade no processo de aquisição da enunciação escrita.  
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A linguagem sob a ótica da teoria gerativa: conceitos basilares 
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Este artigo tem por objetivo responder as seguintes indagações: (i) Por que a linguagem, de acordo 

com os pressupostos da teoria gerativa, é inata e inconsciente? (ii) Como definir Competência e 

Desempenho do falante e Língua-I e Língua-E? (iii) O que é Recursividade? Por que é uma das 

propriedades diferenciadoras das línguas naturais?. Logo, temas como linguagem inata e 

inconsciente, recursividade, Gramática Universal, Princípios e Parâmetros, Competência e 

Desempenho, Língua-I e Língua-E serão ilustrados a partir de sentenças pertencentes ao português 

brasileiro. A descrição e análise desses princípios envolvidos na configuração de sentenças do 

português serão realizadas à luz dos pressupostos teóricos do programa gerativista, tais como 



 

 

apresentados na Teoria dos Princípios e Parâmetros e do Programa Minimalista, notadamente 

representados por autores como Chomsky, Mioto (2007), Radford, Lobato (1986), Ferrari-Neto & 

Silva (2012), entre outros. Espera-se que esta proposta possa servir de base para realização de 

trabalhos sobre aquisição da linguagem (como as crianças adquirem a língua?), sobre perda da 

linguagem (o que e como falantes que têm uma lesão cerebral perdem em termos linguísticos?), sobre 

processamento linguístico (como os falantes fazem o processamento sintático de uma sentença?), a 

partir de dados empíricos e fenomenológicos, isto é, dados que permitam ao pesquisador descrever e 

analisar o conjunto das experiências linguísticas vivenciadas pelo sujeito. 

 

Palavras-chave: Linguagem, Competência e Desempenho, Língua-I e Língua-E, Recursividade, 

Teoria Gerativa.  
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Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em Iniciação Científica, que propõe 

uma análise acerca das contribuições do Funcionalismo, em geral, e da Gramaticalização, em 

particular, no ensino de língua materna. Segundo Mollica e Roncarati (2014, p. 238), o ensino de 

língua e de gramática precisa evidenciar que alguns itens linguísticos podem aparecer, desaparecer ou 

ser substituídos, atestando, assim, a dinamicidade das línguas, “característica heterogênea inerente 

que lhes confere a possibilidade de acolher processos de variação e mudança”. A metodologia 

adotada é a de uma pesquisa que alia tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa, numa 

investigação bibliográfica e documental, confrontando dados retirados das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs, 2008) e de livros didáticos utilizados em escolas 

públicas desse Estado, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O objetivo 

principal da pesquisa está em verificar em que medida os postulados presentes nas DCE’s são 

refletidos nas escolhas dos materiais didáticos utilizados nas salas de aula, gerando práticas 

comprometidas com um ensino de português inclusivo e plural. Os resultados já obtidos indicam que 

os pressupostos teóricos descritos nas DCEs encontram embasamento no Funcionalismo e na 

Gramaticalização, defendendo um ensino de língua que privilegie o uso e a reflexão sobre o uso.   Já 

a análise dos materiais didáticos escolhidos como suporte nas escolas revela que esses mesmos 

pressupostos também estão presentes nos livros, contudo se restringem quase que exclusivamente ao 

manual do professor, já que, durante a análise parcial já feita, pôde-se observar que o material 

destinado ao aluno apresenta muito pouco da teoria funcionalista e até mesmo algumas controvérsias 

em relação ao manual do professor, o que acaba gerando um embate entre teoria e prática 

pedagógica.                                                                                                                  
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Devido o Acre ter sido uma porta de entrada para imigrantes e refugiados, falantes da língua francesa, viu-se a 

necessidade da criação de um projeto visando à comunicação desses estrangeiros com os brasileiros. Diante 

dessa necessidade foi criado o curso de extensão Diálogos Solidários com emigrados: trocas linguísticas e 

comunicativas através da língua portuguesa. Esse projeto teve como objetivo ensinar noções básicas de língua 

portuguesa, para que uma vez podendo comunicar-se com os brasileiros, esses estrangeiros possam se sentir 

seguros para se locomover, comprar, trabalhar, enfim, entender e ser entendido na mesma língua. Devido a 

uma existente mobilidade, o curso de extensão em vez de ser um curso com carga horária específica e 

certificação, progressão e sequência, torna-se um curso com uma carga horária menor e com resultados 

imediatos, resumindo-se na aprendizagem e na assimilação de cada um. Esse projeto de extensão teve uma 

contribuição e uma importância ímpar na vida desses emigrados e refugiados, cumprindo assim seu objetivo. 

Seus resultados foram qualitativos e não quantitativos. 

Palavras-Chave: Ensino, extensão e língua. 

 

Formação Docente: O PIBID e as Oficinas de Produção Textual 
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O presente pôster visa relatar a experiência no O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência).  O PIBID tem colaborado para formação docente e desenvolvimento da 

prática em sala de aula, os bolsistas participantes mantêm contato direto com os alunos e com a sala 

de aula, através dessa aproximação, planejam-se atividades e oficinas a serem desenvolvidas, 

buscando a ressignificação do trabalho do docente e aprimoramento do ambiente de ensino-

aprendizagem. As atividades desenvolvidas no Colégio Estadual Almirante Barroso visam à 

construção do sujeito-crítico que é o aluno e do olhar de professor pesquisador ao bolsista. O trabalho 

foi desenvolvido de acordo com as teorias de gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008) autor da 

reflexão de que trabalhar com gêneros é levar o aluno a interagir com o texto, tanto na produção, 

como na leitura e isso implica em trabalhar de forma contextualizada (situação de produção). Nessa 

perspectiva, trabalhar com o gênero textual história em quadrinhos nas aulas de Língua Portuguesa 

objetivou: levar o aluno a compreender como se estrutura formalmente o gênero (balões, tipo de 

linguagem, aspectos gramaticas) e saber qual sua função social (entretenimento). O trabalho foi 

desenvolvido com o auxílio do software (Hagáquê), de característica livre que permite a escrita 

digital das histórias compostas pelos alunos. Com a oficina voltada para realizações de histórias em 

quadrinhos com a temática, profissões, os alunos puderam analisar e pensar melhor sobre o seu futuro 

profissional, escreveram sobre suas expectativas e anseios de uma profissão e os sonhos da carreira 

profissional. Eles construíram preocupando-se com elementos da textualidade e aspectos 



 

 

ortográficos. Assim, como resultados foram ressaltados: a motivação dos alunos com as aulas de 

Língua Portuguesa, o fortalecimento da autoestima dos estudantes participantes e a formação de um 

sujeito crítico e consciente das suas funções sociais e cidadãs por meio das discussões suscitadas.  

Palavras-chave: ensino, oficinas, tecnologia, história em quadrinhos, laboratório de informática.  

 

Intercompreensão no Ensino de Língua Portuguesa: olhar a língua do outro para refletir sobre 

a própria língua 

Talita Yosioka Collacio- USP 
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O objetivo desta exposição é apresentar os resultados de uma atividade baseada na Intercompreensão 

em Línguas Românicas para a reflexão sobre o uso do verbo haver em Língua Portuguesa. O público 

em questão é uma turma de 8ª série do Ensino Fundamental II (EJA), da Prefeitura de Santo André, 

SP. Nesta metodologia, parte-se do pressuposto de que línguas da mesma família apresentam 

características comuns, podendo ser trazidas para o âmbito da sala de aula a partir da língua materna 

de cada sujeito. Seu foco não é apenas levar o aluno a compreender textos em línguas estrangeiras, 

mas, principalmente, fazê-lo refletir sobre seu próprio idioma e formar sujeitos éticos, que se 

comunicam em sua língua materna e respeitam a língua do outro (Araújo e Sá et al., 2010). Para 

elaborar a atividade, baseamo-nos no método EuRom4 (Blanche-Benveniste, 1997), no qual quatro 

línguas românicas são empregadas para se resolver um problema e, posteriormente, para estabelecer a 

reflexão linguística. Nossos resultados apontam para o fato de que o contraste entre línguas 

românicas pode recuperar contextos de uso de um determinado verbo não empregado atualmente na 

modalidade oral informal da Língua Portuguesa. Ao descobrir o significado de uma palavra em 

língua estrangeira, o aluno estabelece relações com seu próprio idioma. Além disso, quando o aluno 

compreende informações em diferentes idiomas a partir de sua língua materna, ocorre a valorização 

de seus saberes e, consequentemente, a elevação da autoestima (Freire, 1996), aspecto fundamental 

para esse público que julga que seus saberes não têm valor frente aos saberes aprendidos na educação 

formal. 

Palavras-chave: EJA; Língua Portuguesa; Intercompreensão. 

 

Escrita.com: por um ensino de língua materna conectado às novas tecnologias 
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“Um clique e tenho o mundo aos meus pés”, esse pensamento de Robison Sá (2013) revela o 

contexto atual de leitura e escrita ao qual o aluno está exposto cada vez mais cedo. A criança hoje faz 

parte de um universo de uso da língua permeado por telas, teclados, mouses, e-books e hiperlinks. A 



 

 

cada clique uma nova aba, uma nova informação, com uma leitura rápida e uma escrita dinâmica, 

porém não linear. Enfim, as novas tecnologias ampliaram o acesso dos alunos aos textos de forma 

interativa, o que demanda novas habilidades de escrita. Diante deste novo cenário, temos algumas 

questões que se colocam a todo instante: (i) como o ensino da língua escrita nos anos iniciais do 

ensino fundamental pode preparar o aluno para a vivência letrada em uma sociedade interconectada?; 

(ii) de que maneira a escola pode proporcionar aos alunos do Ciclo da Alfabetização experiências 

enriquecedoras a partir do uso de novas tecnologias para o aprendizado da leitura e da escrita? Buscar 

respostas à estas questões constitui um dos interesses principais deste estudo, que busca discutir a 

aprendizagem principalmente da língua escrita na era digital, levando em consideração que a 

aprendizagem da leitura e da escrita continua a ser um dos grandes desafios da escola. As discussões 

propostas são resultado de uma pesquisa de campo e bibliográfica, tendo como referência as 

pesquisas desenvolvidas por Coscarelli (2005) e a análise de textos produzidos como práticas de 

alfabetização e letramento em ambientes digitais por alunos do anos iniciais do ensino fundamental, 

já que ensinar a ler e a escrever sempre esteve no centro das discussões que buscam soluções para o 

fracasso da alfabetização revelado no grande número de alunos que chegam ao ensino médio com 

pouco domínio da lecto escrita.  

Palavras Chave: Leitura, escrita, tecnologia. 

 

Avaliação dos conhecimentos linguísticos no Novo ENEM 
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Este trabalho tem por objetivo investigar a abordagem dada aos conhecimentos linguísticos na prova da área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O corpus é 

constituído pelas questões das edições do Novo Enem (2009 a 2015) que versam especificamente sobre algum 

tópico linguístico, excluindo-se aquelas que mobilizam a compreensão de um texto cujo tema é algum aspecto 

da língua ou da linguagem. Trata-se de um trabalho de natureza quantitativo-qualitativa, pois buscamos saber 

que conhecimentos linguísticos são exigidos do alunado ao final da educação básica e como tais conteúdos são 

avaliados. Para tal, apoiamo-nos nas reflexões de Antunes (2003), Bezerra e Reinaldo (2013), Geraldi (1993, 

2004), Mendonça (2006, 2007), Neves (2003), Silva (2008). As etapas metodológicas para realização desse 

trabalho foram: a) quantificação do número de questões que abordam os conhecimentos linguísticos por prova; 

b) identificação dos conteúdos linguísticos abordados pelas questões de cada prova; c) classificação das 

questões conforme a natureza do conhecimento abordado (fono-ortográfico, morfológico, sintático, semântico-

estilístico, textual-discursivo) por prova; d) análise da perspectiva de abordagem dada aos tópicos linguísticos 

(gramática tradicional, análise linguística, gramática de usos ou outra) pelas questões de cada prova. Os 

resultados apontam para a predominância do conteúdo variação linguística e da perspectiva da análise 

linguística, tal como defendida por Mendonça (2006) e por Bezerra e Reinaldo (2013). 
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Neste texto fazemos uma reflexão acerca dos principais problemas de escrita que encontramos nos 

textos dos alunos da alfabetização. Desse modo, buscamos, por meio da análise de produções 

infantis, identificar esses problemas e classificá-los de acordo com a sua natureza, com base na 

proposta apresentada por Oliveira (2005). Não se trata de uma classificação inflexível, mas de um 

modo de pensar intervenções específicas para cada dificuldade apresentada. Tomamos como 

referencial teórico, ainda, alguns estudos da linguística aplicada à alfabetização, (Cagliari, 1993; 

Morais, 1999; dentre outros).  Assim, foram selecionados 10 textos produzidos por crianças de uma 

turma do terceiro ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública de Rio Branco, no Acre. Os 

problemas de escrita encontrados foram classificados em três grupos: grupo 1- problemas mais 

visíveis de escrita- que violam a natureza de uma escrita alfabética; grupo 2- problemas considerados 

mais importantes – relação entre sons e grafemas; grupo 3- Outros casos. Verificamos, portanto, que 

nos textos analisados os maiores problemas estão relacionados aos casos de violação na escrita de 

sequências de palavras (grupo 3). Logo em seguida, temos uma grande quantidade de violações das 

regras invariantes que controlam a representação de alguns sons (grupo 2). Destacam-se, ainda, os 

casos de violações da relação entre sons e grafemas por interferência das características estruturais do 

dialeto do aprendiz (grupo 2). Consideramos, então, que, quando o professor toma conhecimento das 

dificuldades que as crianças enfrentam até se apropriarem do sistema de escrita alfabética e do 

sistema ortográfico da nossa língua, tem mais condições de pensar intervenções que, de fato, 

favoreçam a aprendizagem. Assim, a avaliação do texto do aluno, pelo docente, ultrapassa a mera 

identificação de erros, sendo este professor capaz de compreender, inclusive, que muitos desses erros 

são parte do processo de construção da escrita pela criança. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Problemas de escrita; Alfabetização. 

 

Os Desafios Metodológicos nas Oficinas de Língua Portuguesa do Projeto LETRAJOVEM Destinadas 

aos Jovens e Adultos em Situação de Restrição e Privatização de Liberdade  
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A pesquisa apresentada desenvolve-se no âmbito do projeto de extensão "Letrajovem”, que oferece 

Oficinas de Língua Portuguesa aos jovens e adultos que estão ou já estiveram em situação de 

restrição ou privação de liberdade. O projeto é parceiro do Departamento de Ações  Pró-

Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que são os responsáveis pelo 

amparo desses cidadãos, por intermédio de emprego e oportunidade de ascensão no mercado de 
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trabalho. Assim, o letrajovem é responsável por proporcionar o aprimoramento de práticas de leitura 

e escrita, com o propósito de problematizar os diversos usos da língua. Nesse panorama, pretende-se 

abordar os desafios metodológicos que são percebidos no decurso dessa cooperação. Dentre os 

diversos desafios destaca-se o fato dos alunos possuírem diferentes faixas etárias e grau de 

escolaridade, essa questão intervém diretamente no processo de elaboração do material didático, que 

deve ser estruturado para atingir o perfil heterogêneo da oficina. “Agradar a gregos e troianos” nunca 

foi uma tarefa fácil, por esse motivo trabalha-se com temas elegidos pelos próprios alunos, assim 

como outros gêneros, vídeos, músicas, poemas, que possam abranger um maior número de 

preferências. Apesar de algumas adversidades, o grupo dessemelhante trás benefícios 

incontestáveis, a relação de troca de experiências e reflexões pessoais é enriquecedora. Além disso, 

essa comutação tem a capacidade de conectá-los às aulas e provocar interesses jamais despertados. 

Com base nos estudos do Letramento Crítico, intermedia-se essas relações priorizando os envolvidos 

como participantes ativos no processo de leitura e escrita. Com isso, pretende-se desenvolver atitudes 

criticamente letradas a partir de leituras que provoquem questionamentos e inquietações. Portanto, a 

pesquisa objetiva analisar os desafios metodológicos a partir de uma perspectiva questionadora que 

rompe com respostas universais e incontestáveis sobre como ensinar, buscando a abertura inúmeras 

possibilidades de práticas e posturas para a aprendizagem mútua entre professores e alunos. 

Palavras-chave: Língua, Letramento Crítico, Metodologia.  

 

O gênero conto e a sistêmico-funcional: aprimorando a leitura literária por meio do sistema de 
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Este trabalho tem como objetivo analisar a construção das representações de duas personagens: 

Luciana – do conto Minsk, de Graciliano Ramos – e Tati – do conto Tati a garota, de Aníbal 

Machado. Por meio do Sistema de Transitividade (HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004), 

observaremos como as escolhas processuais, determinadas pela intenção do autor, contribuem para a 

caracterização das personagens e para o desenvolvimento da trama da história. Tendo como base 

teórica a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), verificaremos os processos cujas 

participantes serão as personagens principais dos contos mencionados. Assim, pode-se demonstrar 

como as escolhas linguísticas estão intimamente relacionadas ao propósito comunicativo do texto, 

sendo fundamentais para o desenvolvimento de qualquer projeto textual, principalmente o literário. 

Dessa forma, tentaremos oferecer uma perspectiva de análise de leitura literária a ser feita na Escola 

Básica para que sejam aprimoradas as habilidades linguísticas de nossos alunos.   
 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, LSF, Transitividade. 

 



 

 

O “Internetês” e a Questão dos Gêneros no Âmbito Digital 

Tharlles Lopes Gervasio- UERJ 
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A internet tem sido grande propagadora de novas formas de expressão por todo o mundo 

devido a sua fluidez. Nesse sentido, a web se constitui como um espaço de múltiplas vozes, onde 

tudo se torna famigerado muito rapidamente. Temos visto, a cada instante, o eclodir de novas formas 

de expressão que intentam dar conta do estilo de todo aquele que se lança na vida virtual. A grande 

rede permite, assim, que encontremos textos que se aproximam da linguagem falada por ser aberta a 

todas as gerações e, sobretudo, por promover uma interatividade que ultrapassa as barreiras de 

diferentes classes sociais e econômicas.  Desse modo, podemos reconhecer essa forma escrita de uso 

da linguagem na internet, vulgarmente chamado de “internetês”, como um elemento em constante 

construção, se levarmos em consideração que muitas alterações têm ocorrido na própria língua 

inclusive por meio dos ambientes virtuais. Posto isso, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 

um panorama geral sobre o que tem sido discutido por diversos estudiosos a respeito do “internetês”, 

visto que, para os mais tradicionais, esse modo de manifestação escrita utilizada na virtualidade 

poderia afetar, de alguma maneira, o uso da língua tido como padrão em sua totalidade. 

Semelhantemente, buscamos, também, apresentar uma discussão em torno dos variados gêneros 

textuais que surgiram no seio das mídias digitais. Para tanto, pautaremos nossas observações na 

difundida rede social Facebook, que tem se revelado, cada vez mais, não só como um eficaz canal de 

uso da língua enquanto elemento de interação, mas também como um ambiente capaz de abrigar 

outros gêneros. 

Palavras-chave: Linguagem virtual; Gêneros digitais; Gramática. 

 

Refletindo sobre estrutura sintática e mudança linguística: o caso das construções de tópico-

sujeito 

 

Ulli Santos Bispo Fernandes- UFRJ 
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Alguns fenômenos recentes no português do Brasil, embora frequentes na fala, nem sempre 

são notados pelos alunos, uma vez que estão distantes do ensino e das descrições que o norteiam. 

Entre eles, estão as construções referidas como de “tópico-sujeito”, que incluem, entre outras, aquela 

que exibe o alçamento de um adjunto (possessivo) para a posição estrutural do sujeito, como em (1a). 

Essa estrutura poderia exibir a ordem SN V (2b) ou V SN (2c), formas consideradas padrão: 

 

(1) a. [SFlex[Minha cueca]i soltou [tinta vermelha [t]i] 

 



 

 

b.[SFlex [A tinta vermelha da minha cueca]i soltou [ t ]i ]  

 

c. [SFlex[0expSoltou [tinta vermelha da minha cueca] ] 

 

Como podemos ver, o PB pode apresentar três formas em variação. No exemplo apresentado 

em (1a) o adjunto é alçado para a posição do sujeito, permanecendo parte do SN na posição onde foi 

gerado; em (1b) temos o movimento do SN para a posição estrutural do sujeito, produzindo a ordem 

SV; em (1c) o SN aparece posposto ao verbo, exibindo a ordem V SN, considerada básica nas línguas 

que admitem sujeito nulo. O objetivo desta comunicação é levar os alunos a refletir sobre o que 

permite a estrutura apresentada em (1a), que já se encontra em materiais escritos, tais como sites de 

reclamação veiculados livremente na internet. Mostraremos que a estrutura está relacionada a certos 

tipos de verbos e às mudanças em curso no PB – a tendência ao preenchimento da posição estrutural 

do sujeito e a proeminência do tópico, que leva o falante a preferir (1a) a (1b) (DUARTE, 1993; 

1995). Dessa forma, esperamos contribuir para que os alunos tenham contato com diferentes 

variantes linguísticas, para que, de fato, entendam e reconheçam as estruturas da sua língua e as 

mudanças em curso. 

 

Palavras-chave: língua, ensino e variação. 

 

Leitura e Intertextualidade 

Profª Drª Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano- UERJ 
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A intertextualidade é um dos grandes temas a que se tem dedicado a Linguística Textual. Por esse 

motivo, existem diversos estudos e pesquisas destinados ao tratamento do fenômeno. Tendo em vista 

serem a intertextualidade e a leitura os temas deste artigo, são adotados como suportes teóricos os 

conceitos de Bakhtin (2011), Bazerman (2011), Koch (2007), entre outros. Este artigo tem como 

objetivo discorrer sobre a influência da leitura, sob perspectiva intertextual, no aprimoramento da 

escrita, ou seja, a abordagem da leitura como processamento textual. Concepção interacional 

(dialógica) da língua em que os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais que, 

dialogicamente, se constroem e são construídos no texto. Nessa perspectiva, o sentido do texto é 

construído na interação texto-sujeito. Conforme Koch & Elias (2012:108), explicitar ou não 

explicitar a fonte dos textos citados (e em que momento fazê-lo) é uma importante estratégia de que o 

produtor lança mão no percurso de seu trabalho de produção escrita, a fim de obter o que pretende no 

plano da interação. A intertextualidade será vista sob a perspectiva literária e linguística e também 

como fator de legibilidade, segundo Gerard Vigner (2002). O referido autor define a legibilidade dos 

textos numa perspectiva intertextual, partindo do seguinte pressuposto: “Ler significa perceber este 

trabalho de manipulação sobre os textos originais e manipulá-los.” (2002: 33-34). Postula-se, ainda, 

que o processo ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se em propostas interativas, a 

fim de promover o desenvolvimento do indivíduo numa dimensão integral. Portanto, nessa 

perspectiva, é tarefa do professor oferecer ao aluno atividades que estimulem a sua capacidade de 

identificar um intertexto. Assim, não só deve conscientizar os alunos quanto à existência do recurso 

da intertextualidade como também utilizar novas estratégias, a fim de verificar a capacidade dos 

alunos de relacionarem textos.  

 

Palavras-chave: Intertextualidade, ensino de leitura e escrita. 

Estratégias de pessoalidade e impessoalidade no gênero redação escolar 



 

 

Vanessa Candida de Souza- UFRJ 

deitico@bol.com.br 

Este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de pessoalidade e impessoalidade utilizadas 

nas redações escolares por alunos do terceiro ano do ensino médio. Como ocorre com a maioria dos 

gêneros textuais, para a redação escolar, estabelecem-se alguns padrões de estruturação. No que se 

refere à linguagem, por exemplo, convencionou-se que, em nome da imparcialidade, adotar-se-ia o 

índice de indeterminação do sujeito, marcado pelo uso do clítico indefinido se.  Duarte (2013), 

estudando as diferenças entre a língua escrita e a falada no português do Brasil, verificou que a 

referida forma é muito pouco utilizada. No corpus em análise, corrobora-se essa constatação. Tal 

variante é substituída por outras como nós, a gente, você e, sobretudo, eu, que corresponderia ao grau 

máximo de comprometimento do enunciador com o conteúdo de seu enunciado. Sendo assim, faz-se 

o seguinte questionamento: Por que, apesar das prescrições, emprega-se, largamente, a primeira 

pessoa do singular nas redações escolares? Para tentar respondê-lo, lançam-se as seguintes hipóteses: 

A) O uso de primeira pessoa do singular evidenciaria a força argumentativa do texto; B) ao se utilizar 

essa variante, haveria uma apropriação inconsciente (ou consciente) do texto por parte do enunciador; 

C) seria uma tendência, no português brasileiro, evitar a indeterminação por meio do clítico “se”. 

Como fundamentação teórica, adotam-se a Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick 

Charaudeau (1996, 2001, 2006), e propostas variacionistas de autores como Duarte (2007, 2013), 

Faraco (2013) e Bagno (2013). 

Palavras-chave: gênero textual; pessoalidade; impessoalidade; argumentação.    

 

Práticas Linguísticas na Escola Básica: Perspectiva Funcional  

Vania Lúcia Rodrigues Dutra- UERJ/UFF/SELEPROT 

Magda Bahia Schlee- UERJ/SELEPROT  

O trabalho com a gramática ainda hoje desenvolvido na Escola Básica é de orientação estritamente 

formal, apoiado em definições, classificações, exercícios mecânicos que mobilizam unicamente a 

memória e quase sempre desvinculados do uso real da língua. A visão funcionalista examina a língua 

como uma entidade não suficiente em si e investiga a estrutura linguística vinculada a seu contexto 

de uso, o que confere especial relevância à correlação entre as propriedades das estruturas 

gramaticais e as propriedades dos contextos em que ocorrem. Nessa perspectiva, a gramática  é  

considerada  parte  de  um  conjunto  mais  amplo  de  recursos  que  atuam  na configuração da 

forma como a língua é colocada em uso, ou seja, na configuração da forma como os textos são 

construídos. O objetivo deste trabalho é demonstrar como a abordagem funcional da gramática da 

língua é mais eficaz no desenvolvimento da competência comunicativa de nossos alunos, e como e 

por que a análise gramatical deve se dar em estreita relação com o trabalho de leitura e de escrita. 

Palavras-Chave: Ensino de língua materna; práticas linguísticas; funcionalismo. 

 

O Desgarramento de Orações Adverbiais nos Roteiros de Cinema 
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As gramáticas tradicionais caracterizam a subordinação adverbial como sendo o caso em que os 

períodos compostos são formados pelas chamadas oração principal mais subordinada(s), pelo fato de 

as subordinadas adverbiais serem introduzidas por conjunções subordinativas e, ainda, por 

apresentarem conteúdo semântico. 

O presente trabalho tem por finalidade estudar a possibilidade de as orações adverbiais ocorrerem 

desgarradas de sua oração principal, reforçando a afirmativa de Decat (1999, p. 31) de que estas 

"parecem formalmente dependentes, mas têm uma independência organizacional". 

Com base na teoria funcionalista, esta autora afirma que, em casos como o de "Se eu ganhasse na 

Sena!", temos uma unidade de informação, mesmo sem esta estar vinculada a uma oração principal. 

Portanto, não é a oração principal que veicula sentido isoladamente, mas sim, neste caso, a 

subordinada adverbial condicional, que se encontra desgarrada e, ainda assim, constitui uma unidade 

informacional à parte.  

A adoção de propostas como estas permite que se reveja a noção de oração principal e de 

subordinada, conforme postula a gramática tradicional. Com base em Decat (2011) e na teoria 

funcionalista, podem ser revistas, também, as noções de dependência/independência tanto formal 

quanto semântica para identificar as adverbiais. Portanto, à luz desses pressupostos, partimos da 

hipótese de que há orações adverbiais desgarradas e não desgarradas nos usos do português do 

Brasil. 

O corpus escolhido para a recolha dos dados desta pesquisa é o do portal Roteiros de Cinemas, site 

que disponibiliza diversos roteiros de filmes nacionais na íntegra, tanto longas quanto curtas. 

Até o momento, foram analisadas orações adverbiais desgarradas e não desgarradas de apenas 

quatro roteiros, nos quais encontramos algumas ocorrências de desgarramento, principalmente, de 

orações condicionais, concessivas e temporais.  

Espera-se que, com a continuidade da investigação, seja possível identificar outras orações 

desgarradas, possibilitando assim, ampliar os estudos sobre o comportamento que estas estabelecem 

em termos de uso, em conformidade com uma das principais premissas funcionalistas, isto é, a 

análise dos fatos linguísticos no uso em situações de interação.  

Palavras-chave: Funcionalismo; desgarramento; unidade informacional; oração adverbial.  

 

A Importância da Leitura no Ensino da Língua Portuguesa para os Alunos na Educação Básica 
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A presente comunicação pretende explanar a importância da leitura e de que forma vem sendo 

trabalhada no educação básica, partindo da ideia que os professores durante as séries iniciais têm 

como objetivos específicos ensinar a criança à prática da escrita e da leitura, bem como despertar nos 

alunos o gosto e o prazer de ler. No entanto, grande parte dos alunos sai do ensino fundamental sem 

possuir o gosto pela leitura, segundo ROSS (1979, p.21) “leitura não é simplesmente a decifração de 

símbolos escritos, mas a identificação do significado desses caracteres”. Os professores atribuem esse 

dito desinteresse ao descuido familiar, a decadência do ensino, à forte influência da tecnologia que as 

crianças de hoje tem acesso e com isso a influência vem de forma intensa na aprendizagem dos 

alunos na escola. O foco deste estudo será investigar a dimensão, a influência e a função que a leitura 

desempenha no contexto escolar e porque os hábitos tradicionais de metodologia do ensino da leitura 

em muitos casos afastam o leitor do conteúdo do texto e o interesse pela leitura. Partindo por essa 

abordagem faz- se o seguinte questionamento: Será que essa forma como a leitura é trabalhada nas 

escolas contribui para despertar no aluno o gosto e o prazer de ler, ou apenas reforça a ideia de leitura 

mecânica? 

Palavras-Chave: Leitura. Ensino – Aprendizagem. Metodologia. Educação básica.    

 

Gêneros Textuais e Processos de Retextualização: Uma Proposta Didática para o 

Aprimoramento das Competências Escritoras de Alunos da Educação de Jovens e Adultos 

Viviane de Araújo Nascimento - UFRRJ 

vivianeanascimento@oi.com.br 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral implementar e desenvolver uma proposta de 

intervenção pedagógica voltada para o desenvolvimento das competências escritoras dos estudantes, 

através do processo de retextualização, na transformação da produção oral para o texto escrito.  Os 

agentes desta pesquisa foram alunos do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos de 

uma escola pública da Baixada Fluminense. Foi elaborada uma sequência didática nos moldes 

formulados pelos autores Schneuwly e Dolz (2004), composta por oficinas que tiveram como 

produção inicial o depoimento oral, cujo tema envolveu “Os problemas do bairro”. O depoimento 

oral foi transcrito e passou por etapas de ajustes e reescrituras com intervenções da professora 

pesquisadora até chegar à produção final no gênero carta do leitor. O desenvolvimento desta 

proposta didática foi extremamente relevante tendo em vista a grande deficiência em habilidades de 

escrita apresentada pelos discentes da EJA.  Objetivou-se verificar se as atividades desenvolvidas na 

sequência didática promoveram o desenvolvimento das habilidades de escrita de jovens e adultos. 

Dada a relevância de o ensino de Língua Portuguesa ser baseado em uma metodologia que tenha 

como enfoque central o trabalho com gêneros textuais em eventos de letramento como propõem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), buscou-se amparo teórico nos estudos de autores como 

Marcushi (2001; 2008), Dell’isola (2008), Schneuwly e Dolz (2004), Koch e Elias (2014), Soares 

(2002), Kleiman (1995) dentre outros que abordam o tema. Como aporte metodológico, o trabalho foi 

fundamentado numa abordagem qualitativa e, como tipo de pesquisa a pesquisa-ação, uma linha de 

investigação que nos leva a examinar as relações sociais e obter transformações em atitudes e 

comportamentos dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Escrita, Retextualização, Gêneros Textuais. 
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Subjetividade e argumentatividade em textos de informação midiática 
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Compreendendo-se que o discurso midiático constitui uma voz privilegiada socialmente e exerce 

larga influência na formação de seus leitores, constituindo-se como legítimo discurso de informação, 

pretende-se analisar, neste trabalho, como a materialidade textual dos títulos e subtítulos de 

reportagens jornalísticas revela a subjetividade, as ideologias e a argumentatividade presentes no 

dizer, por meio de uma eficiente manipulação linguística. Pela observação dos arranjos linguísticos 

utilizados em tais textos e do discurso ali produzido em diálogo com outros discursos, objetiva-se pôr 

em evidência os encaminhamentos argumentativos ofertados pelo enunciador, os quais revelam ser o 

discurso um recorte da realidade, contrariando a pretensão dos textos jornalísticos de serem 

encarados como a representação fiel da realidade pela informação dos acontecimentos. A análise da 

organização sintática, das escolhas lexicais e de outros elementos linguísticos e seus efeitos 

enunciativos é imprescindível também para o ensino de língua portuguesa, já que insere a dimensão 

discursiva da linguagem na formação das competências linguísticas no processo de ensino-

aprendizagem, objetivando uma análise textual mais eficiente e mais crítica, a partir da consciência 

de que a estrutura da língua e suas possibilidades estão sempre a serviço do enunciador, revelando a 

subjetividade no dizer, a qual está relacionada a uma realidade social-discursiva. Essa consciência em 

relação aos textos midiáticos torna possível ainda pôr em questionamento a ideia de isenção nos 

textos de informação midiática, de certa forma ainda compartilhada entre produtores e receptores.  

 
Palavras-chave: discurso, subjetividade, argumentatividade, mídia de informação 

 

Proposta de intervenção pedagógica para estudo e uso dos pronomes relativos e das sentenças 

relativas / adjetivas no ensino fundamental. 

 

Viviane Mendes da Cunha 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção pedagógica para o estudo e 

uso dos pronomes relativos e das sentenças relativas — consideradas tradicionalmente orações 

subordinadas adjetivas. Tal proposta foi elaborada a partir de um diagnóstico realizado no ano de 

2014, em uma escola pública de ensino fundamental do município de Itaguaí / RJ, com três 

segmentos: professor, aluno e livro didático. Em relação ao primeiro segmento, baseamo-nos nas 

respostas de um questionário, aplicado aos docentes da referida escola, para conhecer as crenças e 

atitudes deles quanto ao uso e estudo desse fenômeno linguístico; com os discentes, todos do nono 

ano, procedemos à análise de redações produzidas por eles em 2014, para verificar o real uso que 

fazem desses pronomes e dessas orações; no tocante ao livro didático de Língua Portuguesa, adotado 

pela unidade escolar, examinamos a fundamentação metodológica que subjaz à proposta didática 

oferecida por esse recurso no que se refere aos pronomes e sentenças mencionados. Os resultados 

obtidos a partir do diagnóstico mostraram que os professores reconhecem que, entre as sentenças 

prescritas pela norma padrão, os alunos usam com frequência, na fala e na escrita, as estruturas que 

não exigem preposição, como “O livro que comprei está rasgado” e “Conheço o rapaz que apareceu 

no jornal”, mas não conhecem, e, por isso, não utilizam construções como “Esse é o professor de que 

/ do qual mais gosto”, no lugar da qual produzem períodos do tipo “Esse é o professor que mais 



 

 

gosto” e “Esse é o professor que mais gosto dele”, que destoam dessa norma idealizada. As redações 

usadas para o diagnóstico confirmam essa intuição dos professores, não ocorrendo, nesses textos, 

apenas o tipo de relativa do último exemplo. A análise do livro didático mostrou que esse recurso 

didático pouco explora o uso real de tais estruturas sintáticas, privilegiando a prescrição normativa. 

Quanto à intervenção pedagógica propriamente dita, apoiamo-nos no modelo dos contínuos de 

Bortoni-Ricardo (2004 e 2005), com ênfase no contínuo de monitoração estilística, situado na 

perspectiva da linguagem em uso (Mollica e Roncarati, 2014; Oliveira e Coelho, 2003; Melo, 

Cyranka e Silva, 2010; Martins e Moura, 2014; Bortoni-Ricardo, 2005), e na proposta didática de 

aprendizagem colaborativa de Moran, Masetto e Behrens (2013).  

Palavras-chave: orações relativas; linguagem em uso; contínuo de monitoração estilística; proposta 

de intervenção pedagógica.  

 

A formação do professor de português e literatura frente à Era Digital: desafios e 

responsabilidades 
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 A Era Digital, também conhecida como a Era da Informação, tem sua fundação considerada a partir 

da década de 80 do século XX, com o advento da informática e da Internet. Data dessa época a 

chegada da web em solo brasileiro, embora sua popularização tenha ocorrido apenas recentemente, já 

perto da virada do século. Apesar da lépida difusão, o uso da rede configura ainda - devido à falta de 

capacitação e preparo - uma situação de estranhamento e incompreensão no que concerne à formação 

de professores em um cenário contemporâneo. Pensando nessa problemática, e buscando lançar 

reflexões acerca da formação do professor de língua portuguesa e literaturas de expressão portuguesa, 

objetivamos apresentar uma análise dos desafios e das responsabilidades encontrados pelos docentes 

que se deparam com estudantes já alfabetizados digitais. Para tal, na primeira parte do nosso trabalho, 

a partir de Romanelli (1986), apresentamos um rápido percurso sobre a história da educação 

brasileira, culminando no advento da Era digital. Posteriormente, baseados em Silva (2012) e Paiva 

(2013), discorremos acerca dos deveres e problemas enfrentados pelos professores no que concerne à 

utilização das chamas tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) em sala de aula. Por fim, 

trazemos algumas reflexões a respeito da formação dos docentes de língua materna e suas literaturas, 

apresentando algumas amostras quantitativas relativas à presença, ou ausência, de disciplinas 

voltadas para a prática docente auxiliada por novas tecnologias na grade curricular dos cursos de 

licenciatura em Letras de algumas instituições públicas brasileiras. Concluímos ponderando acerca da 

necessidade iminente de se incluírem disciplinas voltadas ao preenchimento das lacunas existentes no 

que diz respeito ao conhecimento tecnológico e letramento digital dos professores em formação. 

Palavras-chave: ensino de língua portuguesa; ensino de literatura; Era Digital; tecnologias da 

informação. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


