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APRESENTAÇÃO

Ensino de língua, literaturas e outros diálogos possíveis
Caros colegas, é com grande satisfação que nós, membros da Diretoria do Grupo de Estudos
Linguísticos do Nordeste (GELNE) (biênio 2014-2016), sediado na Universidade Federal Rural
de Pernambuco, anunciamos as boas-vindas aos participantes do VI Encontro das Ciências
da Linguagem Aplicadas ao Ensino (ECLAE).
O ECLAE foi instituído pela diretoria do GELNE no biênio 2000-2002 e, desde então, foram realizadas cinco edições do encontro: UFC (2001), UFPB (2003), UFAL (2007), UFPI (2009) e UFRN
(2011). Este ano, em sua sexta edição, o VI ECLAE acontece no campus da Unidade Acadêmica
de Garanhuns (Pernambuco, Brasil), no período de 17 a 19 de setembro de 2015, com um novo
e desafiador objetivo: descentralizar os eventos acadêmicos para possibilitar o acesso de estudantes e profissionais a atividades acadêmicas realizadas fora das capitais.
Com essa ação, o VI ECLAE se consolida como um dos principais eventos de diálogo das pesquisas científicas produzidas nos centros universitários do Nordeste e do país, com ênfase nas
políticas de formação dos professores na área de Educação e Linguagem.
O êxito da sexta edição do ECLAE se confirma com a participação intensa de mais de 700
congressistas oriundos de diversas regiões do país. A programação está amplamente distribuída nas diversas atividades oferecidas: 02 conferências, 16 mesas-redondas, 11 minicursos,
12 sessões coordenadas, 61 sessões de comunicações individuais, 02 sessões de apresentação
de pôsteres, além das apresentações culturais e lançamento de livros.
Nestes Anais, encontram-se publicados os resumos e os artigos referentes aos trabalhos apresentados nas conferências, nas mesas-redondas, nas sessões de comunicações individuais e
coordenadas e nas sessões de pôsteres.
A Comissão Organizadora do VI ECLAE
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INTERAÇÃO E ESTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM EM PRÁTICAS
COMUNICATIVAS DA ESFERA DIGITAL: IMPACTOS PARA O
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Anna Christina Bentes (UNICAMP/CNPq)
Nesta apresentação, pretendo analisar práticas comunicativas da esfera digital (mais especificamente potagens do facebook e vídeos de youtubers) de forma a mostrar como o trabalho de
estilização da linguagem é uma característica dos gêneros em questão quando produzidos por
ativistas digitais. Escolhi o facebook e vídeos do youtube como lócus de observação porque acredito que a esfera digital, apesar de poder exercer uma dominação ideológica sobre os indivíduos, capturando-os em suas emoções e subjetividades de forma previsível, buscando impor-lhes
sem que saibam formas de subjetivação e comportamentos sociais, pode também desempenhar
tanto um papel educativo como um papel informativo, considerando a possibilidade de acesso
a diferentes visões sobre fatos e temas socialmente relevantes. No contexto da esfera digital, os
atores sociais são ao mesmo tempo consumidores e/ou divulgadores e/ou produtores de conteúdos, de posicionamentos, de performances. Se um determinado ator social é ao mesmo tempo
um consumidor, um divulgador e um produtor de conteúdos, de posicionamentos e de performances, ele pode vir a destacar-se no mundo digital. E ele vai se destacar justamente por produzir textos que apresentam algumas características linguístico-discursivas a serem discutidas ao
longo desta exposição. Para o desenvolvimento das análises, mobilizarei um conjunto de categorias do campo da sociolinguística, da antropologia linguística e dos estudos textuais de forma a
mostrar não apenas aspectos do trabalho de estilização na linguagem mas também os principais
impactos para o ensino de Língua Portuguesa caso este seja pautado por uma abordagem intra
e interdisciplinar.
Palavras-chave: estilização, esfera digital, ensino de Língua Portuguesa, competência metadiscursiva.
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MESAS-REDONDAS

MR 1 – Variação, mudança linguística e ensino
CRENÇAS DE PROFESSORES SOBRE VARIAÇÃO
LINGUÍSTICA E ENSINO
Camilo Rosa Silva (UFPB)
As crenças reveladas por professores do ensino fundamental acerca da variação linguística e do lugar que ela deve ocupar nas aulas de português são o tema da presente reflexão. Tomo crenças em
termos de concepções originadas nas experiências pessoais, pouco ou nada explícitas, mas quase
sempre intuitivas; ou seja, extrapolam os conceitos teóricos, sendo socialmente construídas sobre
as experiências e as interações com os contextos em que emergem (Barcelos, 2004). Com o objetivo
de captar quais seriam essas crenças e como elas interfeririam na prática do professor, formulei algumas provocações, tendo como pano de fundo situações do cotidiano em que há manifestações
de variação linguística, para um contingente de sessenta e dois docentes de língua portuguesa,
vinculados à rede municipal de ensino de João Pessoa-PB. Os participantes compunham o público
de um projeto de formação continuada desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em
parceria com a UFPB (ALLP, 2011). Aqui, as crenças dos professores, expressas por escrito em resposta a atividades sequenciais, são analisadas, autorizando/fomentando discussões sobre a prática
docente no que diz respeito à interface variação linguística e ensino de língua portuguesa. Leituras
em Bagno (2007; 2013), Bortoni-Ricardo (2004), PCN (1998), Silva (2012), dentre outras, dialogam
com as posições ora assumidas. De um modo geral, os docentes revelam-se limitados pela ausência
de uma base teórica sobre variação. Além disso, somam-se insegurança e inconsistência quando
relatam estratégias de ensino que contemplem essa temática. Parece certo serem esses fatores
impeditivos de uma prática de ensino que aborde as formas linguísticas usadas na diversidade imposta pela natureza vária das situações reais de comunicação e interação.
Palavras-chave: crenças; variação; ensino; língua portuguesa

O QUADRO DOS PRONOMES PESSOAIS: DESCOMPASSO
ENTRE PESQUISA E ENSINO
Célia Regina dos Santos Lopes (UFRJ/CNPq)
A proposta do trabalho é discutir a contribuição da pesquisa científica para o ensino do português.
Para tanto, parte-se da análise do quadro de pronomes pessoais apresentado em 14 livros didáticos de português utilizados no ensino fundamental e médio em diversas escolas brasileiras. Com o
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intuito de explicitar a necessidade de revisão da maneira como as gramáticas tradicionais e, consequentemente, os livros didáticos apresentam o sistema pronominal do português, são discutidos
os resultados parciais de alguns estudos feitos com corpora diversificados sejam sincrônicos e diacrônicos. Em linhas gerais, foram identificados os seguintes problemas nas descrições apresentadas
no material didático analisado: (i) as formas pronominais você, vocês e a gente que são usuais no
português brasileiro não constam do rol de pronomes pessoais; (ii) a correlação entre as formas de
tratamento do paradigma de tu e de você ainda é condenada pelos autores dos manuais didáticos
e vista negativamente como “mistura de tratamento”. Os resultados dessa discussão evidenciaram,
em suma, que a simples transposição de um quadro pronominal arcaizante das gramáticas tradicionais para os livros didáticos acabou criando uma incoerência interna nos manuais de português adotados no ensino fundamental e médio. Em uma seção do livro, há um quadro pronominal
antigo constituído por formas pouco usuais, no entanto, na parte destinada aos exercícios, aos
comentários e às observações aparecem os pronomes pessoais efetivamente reconhecidos e empregados (você, a gente e vocês). No caso da temática abordada, não se pode defender, como é de
costume, que o alunado precisa conhecer a “norma padrão ou culta” por duas razões bem simples:
pronomes pessoais são empregados nas situações de diálogo, são formas interlocutivas e mesmo
os falantes mais cultos utilizam as novas formas e não mais as antigas.
Palavras-chave: ensino de português; material didático; pronomes pessoais

MR 2 - Letramento literário e a formação docente:
possibilidades e alternativas
LETRAMENTO LITERÁRIO E A PROPOSTA DE ENSINO DA
LITERATURA NOS LIVROS DIDÁTICOS: CONFRONTOS
METODOLÓGICOS
Amara Cristina de Barros e Silva Botelho (UPE-Campus Mata
Norte)
Pretende-se levantar, na presente palestra, os desacordos existentes entre as concepções de letramento literário e o que os livros didáticos de literatura propõem para o trabalho com o texto
literário, isso quando trabalham o texto literário e não o que circula em torno dele. Por outro lado,
indiscutivelmente os livros didáticos, instrumento número um da prática pedagógica dos professores tanto da rede pública como da rede privada, continuam apresentando, em sua grande maioria,
propostas e atividades que estão muito aquém do que convém ao letramento literário. . Saliente-se
também que outra questão digna de discussão diz respeito aos conceitos tradicionais de leitura os
quais, na maioria das vezes, não passam de uma decodificação tosca da realidade, em que não se
busca partir do um mundo e de uma linguagem próxima do aluno, mas se volta no tempo apresentando-lhe um contexto completamente alheio às suas vivências. Contudo, não se deve negar
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ao estudante o acesso aos clássicos. Eis aí uma polêmica que pode gerar alguns conflitos, além das
dissonâncias entre a teoria e a prática. São conflitos metodológicos que serão tratados com base
em Cosson (2012), Silva (2009), Rojo (2009) e Maia (2007). Outros aspectos preocupantes são aqueles alegados para justificar as dificuldades de mudança, em geral levantados pelos educadores.
Reflexões sobre o que se propõe e o que se realiza são, sem dúvida, discussões que merecem ser
realizadas. Por que não há adequação entre as proposta e as ações? O que se teme? O que impede?
Palavras-chave: letramento literário; livro didático; teoria e prática

O PAPEL DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LITERATURA
Socorro de Fátima Pacífico Barbosa (UFPB)
Sabe-se que a literatura na escola utiliza-se mais da linguagem na forma de ficção e menos na
forma de versos e rimas. Nesta apresentação trabalha-se com a concepção de literatura como
uma das formas de manifestação da linguagem humana e a sua compreensão, sua leitura e seu
significado, assim como a de qualquer evento linguístico se faz através do leitor. Esta concepção
se fundamenta em dois princípios: o primeiro é conceitual e considera que a literatura ou aquilo
que hoje se considera com tal: o romance, o conto, a crônica e a poesia – foi sendo apropriada por
críticos, professores universitários e teóricos da literatura, afastando-a do leitor comum. O segundo
princípio é histórico e traz para esta comunicação o lugar da literatura nos cursos de graduação em
letras e as consequências para os atuais índices de leitura do país.
Palavras-chave: Ensino da literatura; História do Ensino da Literatura; Literatura e Licenciatura em
Letras

MR3 - Cultura de expressão popular e ensino
LITERATURA POPULAR NA ESCOLA: O ENTRE-LUGAR NA
CONTEMPORANEIDADE
Beliza Áurea de Arruda Mello (UFPB)
A literatura popular na sala de aula provoca reflexões contundentes sobre a educação por suscitar
uma nova ótica sobre a tipologia da cultura popular e a sociedade. Para se desenvolver essas reflexões, inicia-se a partir de uma ordem epistemológica: a diferenciação, definição do termo “popular”
e suas similitudes e tramas semânticas de noções superficiais no plano do pensamento. O termo
popular tem um campo semântico plural e nem sempre preciso. Há uma recorrente preocupação
com o significado da cultura popular na contemporaneidade e sua ausência como conteúdo pro19 / VI ECLAE

gramático nas instituições educacionais. Sabe-se que a escola e o sistema educacional são exemplos de instituições que valorizam e transmitem, essencialmente, a cultura e a história hegemônica
(Hall 2003:257) Por isso, é pertinente desfazer equívocos provocando questionamentos sobre o lugar da onde vêm os atores sociais e de que modo se formam sujeitos nos ‘entre - lugares’, geralmente expressos como etnia/classe/gênero. São esses entre - lugares que fornecem elementos para a
elaboração de estratégias de subjetivação – individual ou coletiva_por serem hiperenunciadores
do nomadismo cultural dos mais pobres. Utilizar essas poéticas como prática de estudo na sala de
aula ,referenda um enlaçamento dos pobres com a educação formal, legitimando um pacto cultural , além de lançar um foco ideológico sobre a polifonia das vozes. Colocar esse tema em pauta
no ensino fundamental à pós-graduação referenda as literaturas orais como elemento fundante do
aprendizado e pontua os múltiplos modos de produção do conhecimento transcultural.. É fundamental que o ensino desassocie a literatura popular do signo do ” atraso” .Urge valorizá-la como
patrimônio imaterial a partir de novas abordagens científicas, pedagógicas e didáticas ,relacionando-as às práticas sociais literárias, linguísticas e culturais, pontuando como as identidades são
relacionais e contextuais numa perspectiva da educação permanente, em que a cultura se integra
ao comportamento, às relações, ao ambiente, no entendimento mais amplo possível.
Palavras-chave: Cultura popular; escola; entre - lugar; contemporaneidade

CULTURA POPULAR, LETRAMENTO E ENSINO: A AULA DE
LÍNGUA PORTUGUESA PERMEADA POR FOLHETOS DE
CORDEL
Linduarte Pereira Rodrigues (UEPB)
Desde a antiguidade clássica, verifica-se uma poética da voz realizada a partir de diversas funções
sociais ritualizadas pela palavra. Isso confirma uma tradição oral que persiste em nossos dias agregada em vários aspectos do quotidiano (ZUMTHOR, 1993). A escrita nasce, então, como resposta às
necessidades dos povos que narram a memória de sua gente e buscam, através dessas narrativas,
a explicação e atualização da vida humana. Corroborando com tais assertivas, dados de pesquisas
que venho desenvolvendo com gêneros textuais diversos das culturas populares, no campo das
linguísticas aplicada e pragmática/discursiva, vêm demonstrando que os estudos do letramento
são hoje um campo promissor de investigação e elaboração de métodos que buscam reunir pesquisas interessadas pela descrição e explicação da influência da oralidade e da escritura nas práticas
culturais de sociedades letradas, o que contribui com a formação de professores de língua portuguesa empenhados na constituição de sujeitos escolares aptos para uma convivência sociocultural
efetiva. Diante disso, destaca-se o fenômeno do letramento, que extrapola o mundo da escrita, e
que se interessam pela letra como prática sociocultural. E se fundamenta um estudo em diálogo
com demais pesquisadores que compartilham com a ideia de um ensino de língua baseado em
eventos e práticas de letramento diversos, em que a voz antecede, atravessa e “finaliza” a produção
escrita, animando o texto e atualizando discursos de um material regional típico/popular da região
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Nordeste: os folhetos de cordel brasileiros. Uma perspectiva de estudo que cobra a compreensão
do lugar e do tempo que compõem o sujeito escrevente e falante, e/ou mesmo que escreve para
simular uma fala: ação ideológica, marca de acontecimento sociocultural do homem na história.
Palavras-chave: Práticas culturais; Oral e escrito; Letramento; Folhetos de cordel

MR 4 - História da Língua e Ensino
ENSINO DE HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E A
FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM LETRAS: APLICAÇÕES
AO ENSINO MÉDIO
Afranio Gonçalves Barbosa (UFRJ)
Esta apresentação versa sobre um lugar possível da disciplina História da Língua Portuguesa na formação de licenciados em Letras, de modo a aprimorar a preparação de suas futuras aulas no Ensino
Médio com textos de sincronias passadas. Trata-se de reflexões a partir da experiência própria com
graduandos em Letras na elaboração de trabalhos finais apresentados na disciplina “História da Língua Portuguesa” na UFRJ, nos últimos 10 anos. Usando como corpus livros didáticos em circulação
no Brasil, esses trabalhos finais analisaram, criticamente, o material de apoio presente nos mesmos
livros didáticos para auxiliar a contextualização histórica e a compreensão do conteúdo dos textos
anteriores ao século XX neles inseridos. O foco central para este mesa volta-se, dentre as diferentes
análises efetuadas pelos alunos, à aplicação da pesquisa vocabular em dicionários portugueses
dos séculos XVIII e XIX na fase preliminar de decodificação dos textos pretéritos. A consideração de
glossários existentes nos livros ou a proposta de sua inserção, presentes nos trabalhos dos alunos,
também são objeto de reflexão sobre facilidades/dificuldades enfrentadas no lidar com redes de
sentidos afastadas no tempo. Serão sumarizadas, ainda, dentro do tempo limite de apresentação,
estratégias de condução, em aula, da pesquisa vocabular em dicionários de sincronias passadas,
exaustivos contemporâneos e etimológicos.
Palavras-chave: Formação do Licenciando em Letras; Textos de sincronias passadas; Uso de dicionários dos séculos XVIII e XIX; Livros Didáticos

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA
POLARIZAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DO BRASIL
Dante Lucchesi (UFBA/CNPq)
A situação socioeconômica do Brasil, marcada por uma absurda concentração de renda (malgrado alguns avanços sociais alcançados nos últimos doze anos), reflete-se numa forte clivagem
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entre os padrões linguísticos de uma elite letrada, a chamada norma culta, e a fala dos segmentos
socialmente mais marginalizados, a norma popular. Tal clivagem é acentuada por um pesado estigma que se abate sobre as formas mais típicas da norma popular, fazendo do preconceito linguístico um poderoso instrumento ideológico das classes dominantes no país. Além disso, o purismo
normativista conserva uma norma referência linguística (a norma padrão) oriunda do racismo
predominante na mentalidade da elite do Império e da República Velha, ignorando o desenvolvimento da língua no Brasil e tomando como modelo os usos linguísticos da ex-metrópole portuguesa. Nesse contexto de polarização sociolinguística, o ensino de língua portuguesa enfrenta no
Brasil dois grandes desafios. De um lado, introduzir uma visão pluralista de língua, despertando a
consciência do aluno para a diversidade linguística, que deve ser respeitada como expressão da
diversidade cultural; o que não entra em contradição com o ensino de uma norma linguística que
possibilite o acesso do aluno ao universo da cultura letrada. Por outro lado, coloca-se a premência de atualização da norma padrão no Brasil, não apenas com chancela das formas já legitimadas
pelo uso culto da língua, mas, sobretudo, com a introdução de uma flexibilidade compatível com
a realidade heteróclita da cultura contemporânea. Serão apresentadas propostas sobre como os
linguistas podem contribuir para o enfrentamento desses dois desafios, em face do isolamento e
do boicote da Linguística, nos grandes meios de comunicação de massa.
Palavras-chave: polarização sociolinguística; norma linguística; ensino de língua portuguesa

MR 5 – Formação docente e a Fonética e Fonologia:
contribuições para o ensino de língua materna
DESVIOS DE ESCRITA, TIPOLOGIZAÇÃO E APLICABILIDADE
NO ENSINO BÁSICO
José Magalhães (UFU)
Com o início do Mestrado Profissional em Letras, mais especificamente, com respeito à disciplina Fonologia, Variação e Ensino, tornou-se necessário que pressupostos teóricos desvinculassem-se do hermetismo abstrato para agregarem-se à verdadeira práxis substanciada pela teoria.
Assim, veio 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
– fossem 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 fonéticos e convenções ortográficas. Nossa proposta é que esta categorização pode
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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 verdadeiramente efetivos no
cotidiano escolar, independentemente do estágio (ou série) em que serão utilizados.
Palavras-chave: Fonologia; Variação; Ensino, Tipologia

CLASSES FONOLÓGICAS E ORTOGRAFIA INFANTIL
Lourenço Chacon (UNESP – Marília e de São José do Rio Preto)
A proposta mais geral do presente trabalho é verificar em que medida aspectos das diferentes
classes fonológicas estão relacionados a pontos de maior facilidade ou dificuldade na ortografia
infantil. Para verificar os efeitos dessa relação, o desenvolvimento do trabalho foi orientado pelos
seguintes objetivos: (1) descrever o desempenho ortográfico de crianças quanto ao registro de
consoantes do Português Brasileiro; (2) verificar se o acento influencia a ocorrência de erros no
interior das palavras; e (3) caracterizar o padrão da distribuição dos erros. Os dados foram extraídos de textos de 15 crianças que, em 2001, frequentavam a primeira série do ensino fundamental
de uma escola pública de um município do interior paulista. Todos os grafemas que remetiam
às classes das consoantes oclusivas, fricativas e soantes, situados no ataque silábico simples, foram classificados em acertos e erros. Em seguida, os erros foram organizados conforme ocorrem
em sílabas acentuadas, ou não. Posteriormente, foram distribuídos em categorias que os organizavam conforme correspondessem a omissões, substituições ortográficas não-fonológicas e
substituições ortográficas fonológicas. Finalmente, os erros fonológicos foram agrupados conforme ocorressem no interior ou fora da classe fonológica com a qual se relacionavam. Como
resultados, verificou-se que: (a) os acertos predominaram sobre os erros; (b) a quantidade de
erros, bem como seus diferentes tipos, variaram em função da classe fonológica a que remetiam;
e (c) os erros sofreram influência do acento. Esses resultados apontam para uma alta estabilidade
na aquisição da escrita – portanto, para o sucesso de práticas de letramento que favorecem a
alfabetização. Apontam, também, para relações não-simétricas entre características das classes
fonológicas e a ortografia das diferentes classes – não-simetria que chama a atenção para os
diferentes estatutos que tanto erros quanto acertos podem adquirir na aquisição da ortografia.
Palavras-chave: aquisição da escrita; ortografia infantil; classes fonológicas
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MR 6 - Tradições Discursivas: a conexão entre a história do
texto e da língua e o ensino
POR UM NOVO OLHAR PARA OS INTERROGATÓRIOS E
A CONTRIBUIÇÃO DAS TRADIÇÕES DISCURSIVAS PARA
COMPREENSÃO DO GÊNERO JURÍDICO
Márcia Amélia de Oliveira Bicalho (UNIPÊ)
Nos últimos anos os estudos sobre as Tradições Discursivas têm sido ampliados e dialogam com
várias linhas de pesquisas linguísticas. É relevante para o ensino da língua portuguesa dialogar com
diferentes gêneros e demonstrar como ocorrem as mudanças na estrutura de cada texto. Neste
trabalho será abordado o aspecto histórico do gênero textual interrogatório demonstrando como a
relação tempo e aplicabilidade influenciam na variação organizacional do gênero. O objetivo deste
trabalho é discutir a presença de partículas discursivas que são determinantes para que o leitor do
interrogatório possa compreender as mudanças do turno de fala dentro do texto. Para tanto, realizou-se uma análise de dois interrogatórios um do século XIX e outro do século XX, com a mesma
proposição do documento e verificou-se que as partículas discursivas estão presentes nos documentos e apresentam mudanças que são de relevância científica para os estudos dos gêneros jurídicos. Como aporte teórico para este trabalho foram utilizados Kabatek (2006, 2008, 2012), Coseriu
(1977, 1978, 2007), Pessoa (2005), Assis (2003), Bicalho (2013), Aguilar (2008). Este trabalho pretende
colaborar para a mudança de paradigma na abordagem de textos jurídicos, tanto por pessoas leigas e cientistas da linguagem, como também para os operadores da área jurídica demonstrando
que os usuários extrapolam a estrutura do gênero de acordo com a necessidade e momento histórico de produção textual.
Palavras-chave: Tradições Discursivas; Interrogatório; Partículas Discursivas

PANORAMA DA INVESTIGAÇÃO DOS ESTUDOS
HISTÓRICOS E DIACRÔNICOS DAS LÍNGUAS E DOS TEXTOS
Maria Cristina de Assis (UFPB)
Ao longo dos séculos, os estudos da linguagem foram abordados por teorias que se sucederam,
trazendo, em geral, uma percepção diferente de língua e variação de paradigmas e de temas. No
tocante às questões relacionadas à história e à mudança das línguas e dos textos, o objeto de investigação também não permaneceu o mesmo com o correr dos anos. Neste trabalho, objetiva-se
discutir das principais orientações teóricas que nortearam os estudos históricos e diacrônicos das
línguas, as principais temáticas, os questionamentos, as técnicas e os métodos utilizados, principalmente em relação ao português que se desenvolveu no Brasil nos últimos anos. Em seguida,
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enveredando pela discussão sobre a constituição de acervos documentais necessários à análise
da história da língua, pretende-se abordar sucintamente as primitivas produções textuais em português numa época em que essa língua vulgar, que esteve à sombra do latim, ganha status de
língua nacional. Interessa versar sobre temas peculiares a esses textos, como as primeiras questões
gráficas, o florescimento de novos gêneros literários e a mudança gradativa no modo de encarar a
língua e a relação entre esses textos e o estudo histórico da língua portuguesa nas universidades.
Palavras-chave: história da língua, textos

TEXTO, HISTÓRIA E ENSINO: UM ESTUDO COM CARTAS DE
LEITOR DO PERNAMBUCO OITOCENTISTA
Thiago Trindade Matias (UFAL – Campus do Sertão)
O interesse pelo estudo da língua portuguesa, no Brasil, numa perspectiva histórica, vem suscitando vários estudos de abordagem diacrônica que comprovam as mudanças linguísticas (WEINREICH;
LABOV; HERZOG, 2006) sofridas e como essas mudanças corroboram na percepção de como se deu
e se dá a formação do português brasileiro. Partimos do princípio que da mesma forma que existe
uma história da língua, existe também uma história dos textos. Nesse sentido, à luz do paradigma
da Tradição discursiva, gestada no seio da Linguística Românica alemã (KOCH, 1997; 2008) e da
teoria de gêneros do discurso e da noção de dialogismo propostas por Bakhtin (2003), propomos,
para esta mesa redonda, uma discussão sobre a importância do uso de gêneros discursivos de fases
pretéritas, escritos em língua portuguesa, para o ensino de língua materna, especificamente, cartas
de leitor publicadas em periódicos pernambucanos, no século XIX. Admitimos que o estudo da
história da língua voltado ao trabalho com gêneros discursivos representa uma mudança bastante
eficaz de como o passado pode ser levado de uma maneira mais representativa e real, sem abstrações e comentários ineficazes. Além disso, cremos que o trabalho com gêneros “antigos” é também
uma porta de entrada para o mundo dos letramentos múltiplos (ROJO, 2009), permitindo, assim,
que a variabilidade e o dinamismo da língua sejam percebidos e encarados com naturalidade, reconhecendo, dessa forma, que tanto a língua quanto os textos vivem em constante processo evolutivo. Assim sendo, acreditamos que o trabalho com gêneros discursivos numa abordagem histórica
garante a formação desse aluno “poliglota em sua própria língua” que tanto se almeja na escola.
Palavras-chave: história; carta de leitor; tradições discursivas, ensino
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MR 7 - Estratégias para o Ensino de Línguas Estrangeiras e
Tradução
LETRAMENTO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL:
REPRESENTAÇÕES E REALIDADES DO FLE
Joice Armani Galli (UFPE)
A reflexão sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) no Brasil data de uma época
recente. Tal constatação traz repercussões de cunho marcadamente histórico para o campo dos
estudos da linguagem e particularmente para o letramento em LE, como área do saber linguístico privilegiada pelo caráter sociointeracionista que encerra. Perspectivado igualmente sob a ótica
contemporânea da sociedade de informação, reconhece-se que o desafio na formação universitária atual resida no processo de transformar informação em conhecimento. Nesse sentido, alguns
conceitos na área das LE são determinantes para as representações e realidades que este conhecimento implica. Signo da contemporaneidade, o caráter interdisciplinar intrínseco ao campo das
LE torna a formação e a pesquisa sobre este saber um exercício altamente complexo e subjetivo, já
que repercute em noções nucleares como o conceito de interação e a noção de representação em
torno de uma LE. Fundamentam o presente estudo teóricos como De Carlo (1998), Courtillon (2003),
Puren (2009) Cuq (2010), Cicurel (2011) e Galli (2014). As reflexões acerca do letramento do francês
como língua estrangeira (FLE) e seus efeitos na interface entre língua e cultura, binômio imprescindível para o desenvolvimento de ensino e aprendizagem de uma LE, são o mote do presente
trabalho. Dessa forma, sendo o letramento em FLE a linha condutora desta discussão, serão apresentadas algumas representações acerca da língua francesa, a fim de apontar aspectos relativos
à realidade do ensino de francês. A partir das noções de interação e representação pretendemos
contribuir para o entendimento quanto à presença do pensamento francês e da francofonia no
cenário contemporâneo nacional ao longo dos últimos tempos.
Palavras-chave: Línguas Estrangeiras; Representação; FLE; Letramento

ESTRATEGIAS PARA ENSINO DE ESPANHOL/ LÍNGUA
ADICIONAL, NO BRASIL
Juan Pablo Martín Rodrigues (UFPE)
Tratará de se proporcionar uma panorâmica de como se desenvolve efetivamente o Ensino de Espanhol/ Língua Adicional no Brasil, tanto no Ensino Regular quanto nos Cursos Livres, assim como a
Formação de Professores de Espanhol. Tentará contrapor-se a esta realidade o que sinalizam tanto os
documentos educativos nacionais LDB (1996), PCNs para o Ensino Fundamental (1998) e PCNs para
o Ensino Médio (2000) e OCEM (2006), assim como a Lei 11.161/2005 quanto os internacionais [Plan
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Curricular del Instituto Cervantes(2007) e o Marco Comum Europeu de Referência para o Estudo de
Línguas: Ensino, Aprendizagem e Avaliação (2002)], em relação ás práticas descritas, e os conceitos
de estratégia, método e enfoque. Para concluir serão formuladas breves considerações do que se
propõe para a prática diária de ensino-aprendizagem de espanhol, baseando-se na teoria do interacionismo sociodiscursivo de Bronckart (2004), nos trabalhos de Gretel Fernández (2010) sobre
ensino de espanhol no Brasil e no enfoque curricular e interdisciplinar proposto por Espar (2010)
para o ensino de Língua Espanhola no ensino fundamental e médio em Pernambuco. Pretende-se
assim formular alguns eixos de atuação que permitam um ensino e aprendizagem do castelhano de
maneira efetiva considerando as limitações reais que a realidade educacional do país impõe.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Língua Espanhola; Interacionismo sociodiscursivo; Enfoque curricular

MR 8 - Pela via da Educação inclusiva: o ensino de LIBRAS e a
educação superior
ENSINO DE LIBRAS NA UFPB: CAMINHOS DE INCLUSÃO
Evangelina Maria Brito de Faria (UFPB)
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem como uma de suas principais e históricas missões institucionais o contínuo desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria da Educação no Estado,
desafio que vem sendo enfrentado por aqueles que reconhecem a relevância social e o papel das
licenciaturas na consecução deste objetivo. Com sua experiência em EAD já consolidada, a UFPB
se propôs, em 2009, oferecer o Curso de Letras/Libras para atender a uma demanda significativa
do mercado e da própria LDB que prevê professores de LIBRAS em salas do Ensino Básico, em que
se façam presentes alunos especiais. A Região Nordeste é carente em profissionais proficientes em
LIBRAS e o Curso de Graduação Letras/Libras foi uma importante ação no sentido de promover a
interiorização de oportunidades de formação a nível superior em nosso país e de responder a essa
expectativa da Região. A criação de um curso bilíngue LETRAS/LIBRAS constitui-se uma aproximação das necessidades linguísticas, culturais e sociais das pessoas surdas. Sabemos que o benefício
da inclusão não é apenas para as pessoas com deficiência, é efetivamente para toda a comunidade.
Também nós, que fazemos o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, sentimos um impacto
no sentido da cidadania e da diversidade. Após seis anos de funcionamento, podemos nos perguntar: o que mudou em relação à inclusão de surdos? Para responder a essa pergunta, essa comunicação tem como objetivo apresentar os caminhos percorridos na implementação do curso de
graduação de libras na UFPB e discutir novos direcionamentos para uma maior inclusão. Metodologicamente, mostraremos um pouco do percurso e alguns resultados já encontrados. Esperamos
poder contribuir com a discussão para a concretização de uma maior inclusão.
Palavras chave: Libras; Inclusão; Identidade
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A LEI DA LIBRAS E OS AVANÇOS DO ENSINO DA DISCIPLINA
DE LIBRAS NAS UNIVERSIDADES: A FORMAÇÃO DE
DOCENTES SURDOS E OUVINTES
Larissa Silva Rebouças (UFS)
A regulamentação do ensino de LIBRAS a partir do decreto 5.626/05 determina que as pessoas
surdas qualificadas tenham prioridade para exercer a docência da disciplina da língua citada. Entende-se como LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão
de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Entendo que a disciplina
“LIBRAS” seja importantíssima para a formação de educadores e fonoaudiólogos, e também entendo que a prioridade de contratação de docentes para o ensino desta disciplina deve ser legalmente
respeitada a favor de pessoas surdas qualificadas para esta atividade. A comunidade surda brasileira já conta com um número expressivo de surdos graduados, pós-graduados, mestrados e doutorados e com certificados do PROLIBRAS. Mesmo assim, muitas IES não aceitam os surdos como
professores alegando dificuldades Sendo assim, a escolha de professores ouvintes para o ensino da
LIBRAS só pode ser compreendida por razões econômicas. Não estou tratando de uma oposição
entre a comunidade surda e a ouvinte. O que quero discutir é a qualidade do ensino de LIBRAS. Pois
existem professores ouvintes em sala de aula que não sabem se comunicar em LS e este é um fato
conhecido da Comunidade Surda. De fato, as IES não têm tido o interesse em contratar docentes
surdos, justificando que os surdos não possuem formação acadêmica compatível, além da questão
da dificuldade comunicativa e dos custos que decorreriam da contratação de intérpretes.
Palavras Chaves: Língua Brasileira de Sinais; ensino da LIBRAS; universidades; legislação da LIBRAS

O ENSINO DE LIBRAS NOS CURSOS DE PEDAGOGIA E DE
LICENCIATURAS DIVERSAS
Wilma Pastor de Andrade Sousa (UFPE)
O presente texto tem como objetivo discutir o ensino de Língua Brasileira de Sinais- Libras na educação superior a partir das políticas públicas de educação inclusiva propostas no Brasil, tendo como
foco os cursos de Pedagogia e de Licenciaturas diversas da UFPE. Conhecer uma língua implica conhecer suas diferentes formas de expressão, bem como as peculiaridades linguísticas dos seus falantes, com base no entendimento das perspectivas históricas, culturais e políticas vividas por esses
sujeitos. Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem de Libras contribuem para o enriquecimento do
processor educativo dos estudantes ouvintes de maneira ampla, uma vez que conduz não apenas
a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumentando a compreensão do seu funcionamento, mas também a uma reflexão do processo educacional vivenciado pelos sujeitos surdos ao
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longo da história da humanidade. Primeiramente, faremos uma breve retrospectiva do contexto
sócio-histórico vivido pelos sujeitos surdos. Posteriormente, discutiremos algumas questões emergentes que têm permeado o ensino de Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores, e a quebra de paradigmas e de barreiras atitudinais imbricadas nas falas
dos aprendizes ouvintes de Libras como segunda língua, matriculados nesses cursos.
Palavras-chave: Ensino de Libras; curso de Pedagogia; licenciaturas diversas

MR 9 - Ensino, Leitura e Cultura Escrita
LICENCIANDOS EM LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E A
LEITURA DE TEXTOS TEÓRICOS: UM ESTUDO DE CASO
Maria Auxiliadora Bezerra (UFCG)
Ensinar a ler sempre foi um dos objetivos da escola brasileira, reconhecido pela sociedade e estabelecido pela legislação educacional. É também uma tarefa de todo professor (não apenas do de
português), em cuja formação se prevê não só a proficiência em leitura de textos de diversas esferas
comunicativas, mas também competência metodológica para essa tarefa. Em se tratando do futuro
professor de português, faz parte de sua formação inicial um conjunto de leituras relacionadas ao
objeto específico de estudo, que são a linguagem e a língua: natureza, conceitos, características,
unidades de estudo, sua relação com várias áreas do conhecimento, formas de ensino, entre outros
aspectos. Assim, nesse conjunto de leituras, estão os textos teóricos, que descrevem o objeto de ensino-aprendizagem (a língua portuguesa) à luz de perspectivas diversas. Concordando com essa formação teórica e metodológica, este texto tem o objetivo de descrever atitudes de estudantes de licenciatura em Letras da UFCG – câmpus de Campina Grande – frente à leitura de textos teóricos, que
exigem compreensão, reflexão e posicionamento. Os dados de análise vêm de anotações de depoimentos e discussões em sala de aulas, de disciplinas variadas, sob nossa responsabilidade, a respeito
de descrição linguística ou metodologia de ensino. Análise preliminar aponta para uma atitude de
rejeição à leitura de textos teóricos, tanto de estudantes iniciantes quanto pré-concluintes, motivada
por, pelo menos, dois fatores: ausência de conhecimentos prévios necessários à compreensão do
texto e indisposição para leitura de textos longos e densos, a qual demanda mais tempo de reflexão.
Essa atitude demonstra algumas características do jovem pós-moderno que são a efemeridade e a
superficialidade, constatadas pelas redes sociais. Considerando que esses estudantes estão se profissionalizando para desempenharem a função de professor de língua materna, incluindo o ensino
de leitura, indagamos sobre como a competência leitora de seus futuros alunos será desenvolvida.
Palavras-chave: Leitura; Textos Teóricos; Ensino
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LER E ESCREVER: O QUE A GRAMÁTICA TEM A VER
COM ISSO?
Ana Lima (UFPE)
Ainda hoje é bastante comum a prática escolar de se tratar isoladamente a leitura, a escrita e a
gramática, como se essas fossem instâncias que pouco dialogam. Nessa perspectiva, a escola tem
conferido à leitura e à escrita um tratamento cada vez mais distanciado do que de fato são essas
atividades, socialmente. Com a priorização dos conhecimentos gramaticais, as aulas de leitura e de
escrita têm-se transformado em pretextos para o estudo de questões normativas. Pretendemos
defender, neste trabalho, que, na contramão do que se tem feito na escola, o conhecimento gramatical deve atuar como suporte para as atividades de leitura e de escrita, e não o inverso. Entretanto,
para que esse movimento se realize de maneira eficaz, é preciso, antes de tudo, que o professor
adote uma concepção de leitura e de escrita mais afinada com as demandas da sociedade atual. Assim, na esteira de Freire (1984), Kleiman (1989), Soares (1998), Dell’Isola (1991), dentre outros autores,
a leitura não pode mais ser concebida como um simples mecanismo de decodificação e ativação
dos conhecimentos; nem a escrita como a mera junção de frases que se articulam. Antes, leitura
e escrita devem ser compreendidas como processos de negociação de sentidos, como práticas
enunciativas, marcadas pela interação autor-texto-leitor. São processos extremamente complexos,
que abrangem dimensões muito variadas e operações interdependentes e concomitantes, seja do
ponto de vista estritamente linguístico e cognitivo, seja do ponto de vista semiótico e social. Mas,
para a efetivação dessas atividades tão complexas, que papel tem a ‘gramática’? Como o professor
pode integrar gramática, leitura e escrita? São essas as principais questões sobre as quais pretendemos refletir.
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Gramática; Ensino.

MR 10 – PIBID, PET e PROFLETRAS: desafios e perspectivas
para a formação de professores
AS CONTRIBUIÇÕES DO PET PARA A FORMAÇÃO
DO PROFESSOR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA
CONTEMPORANEIDADE
Alexandro Cardoso Tenório (UFRPE)
Nas últimas décadas, é possível identificar o surgimento de novos desafios para a educação superior, exigindo que se leve em consideração, elementos da contemporaneidade, como interdisciplinaridade, contextualização, diversidade, complexidade e incerteza. E assim, antigos desafios
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ganham novos contornos, como por exemplo, a necessária renovação da formação do professor no
sentido de favorecer o diálogo entre os diferentes saberes e fazeres, que constituem os problemas
de sociedade contemporânea. Por outro lado, questões antigas e estruturais, como a baixa procura
pelos cursos de licenciatura, o distanciamento entre os cursos de formação e as escolas da educação básica e a escassez de professores com formação universitária no ensino fundamental e médio,
ainda precisam ser adequadamente enfrentadas. Nesse sentido, é possível identificar a adoção de
uma série de políticas voltadas para o ensino universitário e para a licenciatura. Entre as iniciativas,
pode-se destacar a implementação de programas e projetos que buscam democratizar o acesso à
universidade, fortalecer o sucesso acadêmico e valorizar a docência. Dentro desse contexto, vamos
voltar nossa atenção, mais especificamente, para o Programa de Educação Tutorial (PET), evidenciando seus avanços e mudanças, com vistas a compreender os desafios e perspectivas na contemporaneidade, que se impõe à iniciativa, dentro do campo da formação do professor.
Palavras-chave: formação de professor; contemporaneidade; PET

MR 11 – Linguagens, Novas Tecnologias e Ensino
TECNOLOGIAS DIGITAIS E ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: O QUE ESTAMOS FAZENDO, O QUE AINDA
PRECISAMOS FAZER?
Nukácia M. S. Araújo (UECE)
No que diz respeito ao ensino línguas mediado por tecnologias digitais da comunicação e informação – TDIC, na atualidade, discutem-se a interação via web 2.0, a necessidade de a escola adaptar-se
às linguagens emergentes na rede www, os novos gêneros do discurso, a necessidade de a escola
admitir e inserir-se nessas novas formas e suportes de interação social, o surgimento e as possibilidades de criação e uso de materiais didáticos digitais em forma de áudio, vídeo, softwares, simulações, entre outros. Todos esses temas mostram que os olhares da linguística aplicada estão voltados para o presente e que os pesquisadores dessas áreas vêm descortinando esses novos objetos
de análise. Especificamente, sobre ensino de Língua Portuguesa mediado por materiais didáticos
digitais têm sido criados, por exemplo, repositórios de objetos educacionais digitais, a exemplo do
Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e o Currículo+, que são bibliotecas didáticas
digitais que disponibilizam a professores materiais didáticos prontos para complementar o ensino
de diversos conteúdos de LP. Por outro lado, o grande esforço que vem sendo dispendido fora da
escola para que a tecnologia passe a fazer parte do cotidiano educacional parece encontrar resistência em relação a dificuldades que podem tomar proporções mais elevadas, como a impossibilidade de acesso à internet em inúmeras escolas brasileiras ou ainda dimensões mais simplórias, se é
que podemos chamá-las assim, como a falta de manutenção de computadores em laboratórios de
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informática e a inexistência de equipamentos básicos, como projetor de multimídia em pelo menos
um ambiente da escola. São essas contradições e o que é possível fazer para amenizá-las, a partir de
pesquisas feitas por professores, que vamos discutir nesta mesa.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; TDCs; Tecnologia e ensino

MR 13 - Entre o Discurso e a Gramática: o que pode oferecer
ao Ensino de Língua Materna?
DE QUE MODO A GRAMÁTICA PODE CONTRIBUIR PARA A
FUNCIONALIDADE DO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA?
Maria Auxiliadora Ferreira Lima (UFPI)
Apesar das discussões atuais sobre o Ensino de Língua Materna mostrarem a necessidade de uma
integração entre os três pilares básicos deste ensino: leitura, escrita e gramática, esta última ainda
permanece bastante deslocada dos demais. Os três pilares atuam sobre um elemento comum, o
texto, que tem como alvo a construção e reconstrução de significação. Um outro aspecto a considerar é que se as atividades de leitura e escrita na sala de aula devem gerar uma reflexão, ou melhor,
elas requerem necessariamente uma reflexão, então, por que não refletir também sobre a gramática enquanto elemento imprescindível na organização dos enunciados, dos textos que lemos, que
produzimos? A gramática dá suporte à materialização do texto, dos enunciados, ou seja, articulada
ao léxico, subsidia o processo de construção e reconstrução de significação através do agenciamento de formas por parte dos sujeitos enunciadores. Consideramos que, neste aspecto, a gramática muito tem a contribuir com um ensino de língua materna que priorize, em suas atividades, a
reflexão. A gramática que vinculamos ao ensino de língua materna é, pois, a gramática responsável
pela organização dos enunciados, do texto. Objetivamos, então, nesta apresentação, refletir de que
modo a abordagem desta gramática, alicerçada em uma prática reflexiva voltada para o funcionamento da língua em uso, pode contribuir para a funcionalidade deste ensino.
Palavras-chave: Gramática; Texto; Significação; Ensino

DISCURSO E GRAMÁTICA: UMA REFLEXÃO EM TORNO DA
TEORIA DIALÓGICA PROPOSTA POR BAKHTIN
Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade (USP)
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância do estudo da língua numa perspectiva
discursiva. Para tanto, articularemos a teoria dialógica de Bakhtin com a proposta pedagógica de
estudos linguísticos apresentada na obra “Questões de estilística no ensino da língua”, traduzida a
partir do russo por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo, em 2013, pela Editora 34, São Paulo. As
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reflexões do autor sobre a língua ilustram pontos de sua proposta teórica que são fundamentais
para a aplicação no ensino de língua, principalmente no que diz respeito aos estudos estilísticos
relativos aos gêneros discursivos e seus desdobramentos. Cabe ressaltar que, nessa obra, a preocupação e Bakhtin não é discutir sua teoria discursiva; entretanto, verifica-se que ela está implícita
em suas sugestões de aplicação em sala de aula. O conceito de estilo para Bakhtin não está ligado apenas ao enunciador, mas está relacionado ao público-leitor (enunciatários), dizendo respeito
diretamente ao horizonte social de sua audiência . Desse modo, o ensino de gramática deve estar
vinculado à prática, ou seja, à língua em uso, num movimento dialógico e interativo.
Palavras-chave: discurso; gramática; ensino de língua; estilo

ESCOLA, DISCURSO E VIOLÊNCIA
Virgínia Leal (UFPE)
A violência é hoje um fenômeno mundial, presente em diversas esferas da vida em sociedade, e
com diversas formas de materialização – dentre elas, inclui-se a violência discursiva. Radicada em
(pre)conceitos, essa violência atinge particularmente os grupos vulneráveis à defesa dos direitos
humanos. Gays, lésbicas, travestis, transgêneros, negros, mulheres, comunidades indígenas, idosos,
entre muitos outros grupos que poderiam ser citados, ou são invibilizados (não “existem”) ou são
tratados na sociedade, notadamente pela mídia, de modo preconceituoso e intolerante. A escola
é um lugar especialmente importante na construção de uma cultura de respeito às diferenças que
reconstroem a dignidade humana em sua inteireza. O Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos leva a educação em todos os níveis (infantil; fundamental; médio; superior; educação de
jovens e adultos; educação não formal etc) a tratar desses temas de forma disciplinar, ou de forma
transversal, ou ainda em uma perspectiva mista. Na direção de uma abordagem transversal, nas aulas de línguas, estudar práticas discursivas intolerantes, materializadas em textos de grande circulação na sociedade, torna-se uma via mais que interessante; torna-se uma via necessária à promoção
de uma sociedade justa e fraterna. Nessa mesa, busca-se, portanto, problematizar as relações entre
escola, discurso e violência a partir de designações, fórmulas discursivas, aforização, entre outros
elementos linguístico-discursivos utilizados pela mídia para se referir a grupos vulneráveis à defesa
dos direitos humanos, evidenciando fenômenos constitutivos do campo discursivo. Também problematiza as formas intolerantes de se tratar a intolerância, apontando contradições de natureza
política, apagamentos históricos ou a naturalização de discursos intolerantes. Tais reflexões encontram-se sedimentadas na Análise do Discurso de linha francesa, especialmente desenvolvida por
Dominique Maingueneau (2001; 2005a; 2005b; 2008, 2010a; 2010b; 2014).
Palavras-chave: Violência; Escola; Discurso; Direitos Humanos
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MR 14 – Interculturalidade, Literaturas em Línguas
Estrangeiras e Ensino
PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENCONTROS AFETIVOS EM
NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS
Genilda Azerêdo (UFPB)
Tomando como ponto de partida discussões sobre estética e política e sobre a chamada virada
afetiva (“the affective turn”), propomos a análise de narrativas contemporâneas cujos significados
estejam atrelados à articulação entre alteridade, identidade e afeto. Trata-se de valorizar o lugar
do afeto nas relações de encontro aparentemente impensáveis, no processo de tornar-se outro
através da potencialidade de afetar e ser afetado. Uma das premissas que permeiam a discussão é
que as práticas estéticas – dentre as quais, a literatura e o cinema – se definem através de efeitos
que engendram novas formas de percepção e sensação, interferindo, como afirma Rancière, na
“distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade”. Isto em um movimento duplo, que tem origem na diegese narrativa para eventualmente
reverberar na leitura e expectação afetivas e críticas.
Palavras-chave: narrativa contemporânea; afetividade; identidade; alteridade

A LITERATURA FRANCÓFONA COMO ESPAÇO PARA LAÇOS
INTERCULTURAIS
Josilene Pinheiro Mariz (UFCG)
Estudar literaturas no âmbito do ensino de línguas estrangeiras é um extraordinário desafio para
o professor de qualquer língua. Tal assertiva se constata pelo fato de a literatura ser detentora de
características que lhe são bastante peculiares, como a polissemia e a literariedade. Por essa razão,
quando se trabalha essa linguagem em um contexto que não seja o da língua materna, o professor
precisa conduzir o aprendiz pelos caminhos da descoberta de um mundo diferente, buscando o
encontro com o outro, à maneira do poeta Rimbaud. Assim, o nosso enfoque está centrado nesse
ensino pelo viés da literatura francófona, produzida fora da França, pois entendemos que essa literatura de língua francesa oriunda dos cinco continentes pode ter um papel determinante para o
ensino da língua e da cultura de povos de língua francesa no Brasil. Ademais, a literatura francófona
pode potencializar visões distintas a respeito da língua cultura alvo, favorecendo laços interculturais. Esta reflexão é originada de ponderações que encontram particularmente na literatura africana
de língua francesa um espaço peculiar para se propor ao aprendiz dessa língua, uma possibilidade
para descobertas múltiplas. Apoiamo-nos em Moura, (2007) e Chevrier (2010) para os estudos da
literatura pós-colonial e da africana francófona e em Derrida (1996), para embasar as ponderações
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relacionadas à língua do outro. Este é um estudo qualitativo que, além de pensar a literatura francófona como caminho necessário para o ensino da língua francesa no Brasil, apresenta o ensino
dessa literatura como um espaço diferenciado para as noções sobre a alteridade, destacando-se
que a língua estrangeira não é a língua do colonizador e, sim, um espaço para confrontos consigo
mesmo, como nos afirma Kristeva (1991).
Palavras-chave: Literatura Francófona; Alteridade; Cultura; Interculturalidade

MR 15 - Descrição e Políticas de Ensino de Línguas Indígenas
Descrição linguística e Ensino Das Línguas
Indígenas
Aldir Santos DE PAULA (NEI–PPGLL–UFAL)
As línguas indígenas faladas em território brasileiro atravessam diferentes situações sociolinguísticas, que vão de um monolinguismo em língua indígena a um bilinguismo em que a língua indígena
vai se deslocando pela presença da língua portuguesa. A este quadro somam-se os povos indígenas
que só falam o Português. A diminuição do número de povos e línguas indígenas, quadro conhecido como etnocídio e glotocídio, respectivamente, teve início com a colonização e, de certa forma,
perdura até hoje, pelos mais variados motivos. Estas situações sociolinguísticas distintas podem ser
sistematizadas, tomando por base o número de falantes monolíngues em língua indígena e o processo de transmissão linguística intergeracional experimentado por cada povo. O processo de contato resultou, portanto, em uma gradativa perda das manifestações culturais características e, em
alguns casos, até da língua indígena, o que ocasionou uma situação desastrosa de deslocamento
linguístico, que, de certa forma, perdura como uma memória de sofrimento e a busca de superação
de tal processo, especialmente, mas não exclusivamente, no nordeste brasileiro. Nesta região, dos
vinte e sete povos indígenas, apenas sete falam suas línguas ancestrais, em uma população de mais
de duzentos mil índios. Os demais povos falam exclusivamente a língua portuguesa. Este trabalho
objetiva descrever, em linhas gerais, as situações sociolinguísticas vivenciadas pelos povos indígenas, enfatizando o grau de vitalidade destas línguas e como as descrições linguísticas possibilitam
um conhecimento, ainda que parcial, sobre elas, sendo um instrumento em favor da manutenção
ou reavivamento da cultura e da língua indígena e como as práticas de ensino escolar podem ampliar a transmissão dos conhecimentos tradicionais de cada povo, que, se bem planejadas, podem
aumentar as expectativas positivas em relação ao ensino de línguas e aos movimentos de cultura
dessas sociedades, ao tempo em que acessam os conhecimentos produzidos pelos demais povos.
Palavras-chave: Línguas indígenas no Brasil; Descrição linguística; Práticas de ensino escolar
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POLÍTICA LINGUÍSTICA NA ESCOLA YANOMAMI DE
MATURACÁ - AM
Hellen Cristina Picanço Simas (UFAM)
Este trabalho tem o objetivo de analisar os principais fatores que dificultam a implementação da
Política Linguística nacional na escola Yanomami da região de Maturacá, localizada no município
de São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas. Considera-se nessa discussão as formas de planejamento linguístico executadas na aldeia em estudo e a especificidade do modelo intercultural e
bilíngue de ensino escolar. Em linhas gerais, as discussões respaldam-se em dois eixos teóricos: os
que tratam das concepções de letramento e de linguagem como interação (Bakhtin, 2000; Marcuschi, 2001; Schneuwly e Dolz, 2004; Soares, 2006); e os que tratam de políticas linguísticas e educação
escolar indígena (Butler e Hakuta, 2006; Edwards, 2006; Hamers e Blanc, 1989; Mackey, 2000; Saer,
1922; Maher, 2007; Barros, 1994; Cavalcante, 1999; D’Angelis, 2005; Monte, 1994; Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 1998). O corpus de estudo catalogado de forma etnográfica
e tratado de maneira qualitativo-interpretativista, conduziu à identificação de cinco fatores que
dificultam o desenvolvimento da Política Linguística nacional entre os Yanomami, a saber: desconhecimento, por parte do Governo, da realidade sociolinguística da comunidade ou não levá-la em
consideração durante a elaboração de projetos voltados para o ensino de línguas; supervalorização
do ensino-aprendizagem da escrita: em Língua Portuguesa e em Língua Yanomami; letramento em
comunidade ágrafa; descompasso entre o ensino da oralidade e da escrita da língua portuguesa;
alfabetização sendo feita primeiramente em Língua Portuguesa; falta de material escrito em Língua
Yanomami. Em síntese, entende-se que a Política Linguística nacional desenvolvida nessa comunidade merece ser reajustada no sentido de se construir uma educação escolar indígena mais condizente com cada realidade linguística da comunidade Yanomami de Maturacá.
Palavras-chave: política linguística; língua yanomami; educação escolar indígena; Amazônia

DESCREVENDO LÍNGUAS BRASILEIRAS: A LÍNGUA YAATHE
DOS FULNI-Ô DE ÁGUAS BELAS/PE
Januacele da Costa (UFAL)
Por volta de 1500, época em que os Portugueses chegaram ao Brasil, aqui eram faladas 1.273 línguas. (RODRIGUES, 1993). Hoje o cálculo mais difundido é 350 mil pessoas e 206 etnias. São cerca
de 180 línguas, das quais a grande maioria se encontra na região amazônica, para uma população
que se distribui em 41 famílias, dois troncos, uma dezena de línguas isoladas. Durante a colonização, as políticas de extermínio ou de integração dos povos indígenas dizimaram os povos nativos
e/ou suas línguas de uma forma brutal. No território hoje conhecido como Região Nordeste, onde
a exploração aconteceu mais cedo, somente uma língua sobrevive, funcionalmente, até os dias
atuais. Trata-se da língua Yaathe falada pelos Fulni-ô, que vivem no município de Águas Belas/PE.
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Da maior parte das línguas desaparecidas, não se tem qualquer registro porque elas não foram
descritas. Pretendo, neste trabalho, apresentar um panorama da descrição de línguas indígenas no
Brasil e alguns aspectos da tarefa de descrever línguas ágrafas, tomando como exemplo para essa
última questão dados da língua Yaathe.
Palavras-chave: Línguas Indígenas Brasileiras; Descrição; Yaathe

MR 16 - Revisitando o conceito de texto e suas implicações
para o ensino
O QUE PODE SIGNIFICAR A FORMA DOS TEXTOS?
Francisco Alves Filho (UFPI)
O conceito de forma/estrutura não tem sido muito bem compreendido pelo fato de ser visto ora
como disfuncional, como ocorre em muitos estudos críticos sobre gêneros, ora como inflexível e
prescritivo, como ocorria em estudos tradicionais de gêneros e em manuais de redação. Estas visões
opostas terminam por dificultar a vida dos aprendizes, os quais apresentam dificuldades para compreender o papel funcional e retórico da forma/estrutura na construção do sentido dos textos. Partindo da noção retórica aristotélica de fusão entre forma e conteúdo, tal como repensada por Miller
(1994) e Devitt (2004), e correlacionando-a à noção de movimentos e passos retóricos (Swales, 2004),
visamos aqui rediscutir o papel da forma/estrutura como um elemento relevante para a caracterização dos textos e para o ensino de escrita. Grande parte do problema no tratamento com a forma
decorre de ela ser abordada ou num escopo muito delimitado, caso dos sintagmas e orações, ou
numa dimensão muito ampla, caso da superestrutura textual. Ocorre que é num nível intermediário,
como o é o dos passos e movimentos retóricos, que a forma/estrutura se mostra como um recurso/
estratégia extremamente relevante para a aprendizagem da escrita de textos pelo fato de, neste nível, ela indicar claramente como forma e função se fundem de modo a contribuir para a consecução
dos propósitos comunicativos e para a organização retórico-discursiva dos sentidos pretendidos.

AS IMPLICAÇÕES DO TEXTO MULTIMODAL NA LEITURA: O
CASO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Paulo Ramos (UNIFESP)
Já há trabalhos suficientes no Brasil que autorizam a ampliação do conceito de texto para ele que
possa abarcar também produções compostas por diferentes modalidades. Dessa forma, enxergase como texto não somente – e exclusivamente – o enunciado verbal escrito, mas também o formado por elementos de ordem visual. Essa concepção, que tem sido cara aos estudos do campo
da Linguística Textual contemporânea, traz como consequência um novo olhar sobre a acepção
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de leitura, elemento-chave para a questão do ensino. A proposta desta comunicação é justamente
refletir sobre esses dois aspectos: como a concepção atual do que seja um texto reflete no modo
como a leitura passa a ser trabalhada no ensino. O recorte da exposição serão as histórias em quadrinhos. Buscar-se-á relembrar que elas eram vistas como “má leitura” no país durante boa parte da
segunda metade do século 20 e demonstrar como esse olhar mudou após o estímulo da presença
de diferentes gêneros no ensino, compostos por enunciados tanto por conteúdos verbais quanto
visuais – marca da linguagem que compõe as histórias em quadrinhos. O resultado desse confronto
histórico revela o quanto mudou a concepção de leitura no âmbito educacional brasileiro. De produções excluídas e criticadas por serem verbo-visuais, elas passaram a ser aceitas e até estimuladas
por programas oficiais de fomento à leitura justamente por conta da multimodalidade.
Palavras-chave: texto; leitura; multimodalidade; histórias em quadrinhos

TEXTO E ENSINO: PRODUÇÃO E COMPREENSÃO COM FOCO
NA CONSTRUÇÃO DA REFERÊNCIA
Valdinar Custódio Filho - UFC
As reflexões acadêmicas sobre o ensino de língua materna dos últimos 30 anos, no Brasil, têm assentado como posição amplamente aceita a de que o texto, como unidade básica de comunicação, deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada das práticas pedagógicas. Esse paradigma
– consubstanciado, “concretamente”, nos Parâmetros curriculares nacionais e no Exame Nacional do
Ensino Médio – tem sido desenvolvido, nos materiais didáticos produzidos no país, a partir do foco
no ensino-aprendizagem dos gêneros textuais. A par das críticas que são feitas aos processos (nem
sempre eficazes) de didatização dos gêneros, outra crítica normalmente passa despercebida: a de
que os processos de produção e compreensão demandam outras instâncias de linguagem que não
a dos gêneros. Nesse sentido, temos investido na ideia de que o ensino-aprendizagem de língua materna pode se beneficiar de práticas que promovam o desenvolvimento do aprendiz quanto ao uso
de estratégias textual-discursivas. Neste trabalho, tratamos dessa temática focalizando a discussão
sobre a importância do fenômeno da referenciação para o ensino de língua portuguesa (CAVALCANTE, CUSTÓDIO FILHO e BRITO, 2014). Baseados na concepção de que o processo de construção
da referência consiste na elaboração de traços de significação (e não apenas de mobilização de sintagmas nominais referenciais) (CUSTÓDIO FILHO, 2011), apresentamos um conjunto de atividades
de produção e compreensão textual que estimulem o aluno a lançar mão do fenômeno referencial
para concretizar projetos de dizer e para recriar os efeitos de sentido dos textos lidos/ouvidos. Com
isso, cremos estar contribuindo para a construção de uma ponte cada vez mais sólida entre teoria e
prática, a qual tem como alicerce o entendimento apurado sobre os processos de didatização.
Palavras-chave: ensino-aprendizagem; produção textual; compreensão textual; referenciação
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MINICURSOS

A ARGUMENTAÇÃO E O ENSINO DE LEITURA, DE
PRODUÇÃO TEXTUAL E DE ANÁLISE LINGUÍSTICA
Erivaldo Pereira do Nascimento (UFPB)
O objetivo deste minicurso é discutir as contribuições dos estudos sobre a argumentação retórica
e linguística para o ensino de língua portuguesa, mais especificamente para o ensino de leitura, de
produção textual e de análise linguística. Fundamenta-se, teoricamente, na assertiva segundo a
qual sempre que nos dispomos a usar a língua, independente do gênero escolhido, o fazemos com
alguma intenção, com algum objetivo, o que se materializa linguisticamente nos nossos enunciados e discursos. (NASCIMENTO, 2012). Por essa razão, a argumentação faz parte da nossa vida diária,
enquanto usuários de uma língua. Neste minicurso, trataremos do fenômeno da argumentação a
partir de duas perspectivas teóricas: os estudos retóricos, sobretudo com base em Perelman (1999),
e a Teoria da Argumentação na Língua, de Ducrot e seus colaboradores (1987, 1988, 1994). A escolha
por essas correntes se dá porque acreditamos que é possível tratá-las de maneira complementar, quando estamos verificando o fenômeno da argumentação em diferentes gêneros discursivos,
principalmente na perspectiva do ensino. O minicurso está organizado em duas partes. Na primeira
parte, apresentamos, de maneira resumida, os pressupostos dos estudos da argumentação na Retórica e na Teoria da Argumentação na Língua, além de refletirmos, à luz dessas teorias, sobre o processo de ensino-aprendizagem do fenômeno da argumentação. Na segunda parte, discutiremos
como trabalhar a argumentação em sala de aula de língua portuguesa, a partir da proposição de
atividades de leitura, de produção textual, e de análise linguística. De maneira específica, demonstraremos como, a partir de diferentes tipos de atividades, com os mais diversos gêneros discursivos,
é possível trabalhar habilidades e estratégias argumentativas, na sala de aula, considerando, entre
outras coisas, a função social do gênero discursivo; as estratégias argumentativas retóricas e linguísticas mais frequentes no gênero; a relação entre conteúdo e argumentatividade.
Palavras-chave: Argumentação; Ensino; Leitura e Produção Textual; Análise Linguística.

A FORMAÇÃO DE LEITOR DO TEXTO LITERÁRIO NA
RELAÇÃO COM A FOTOGRAFIA
José Jacinto dos Santos Filho (UFPE/UPE)
Esta proposta de minicurso parte do pressuposto de que todo ato de leitura é também uma
tradução de signo em outro signo. E, por sabermos que a leitura do texto literário se realiza
pela manifestação da projeção de imagem/signo em nossa tela mental, essa imagem pode vir a
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ser transposta para outro sistema de linguagem, como a visual. Formar leitor é uma tarefa que
exige uma didática que integre o leitor ao mundo no qual ele está inserido, em observância às
diversidades e convergências espaciais. O formador de leitor deverá entender que aquele que ele
está formando tem nas mãos um texto (quer verbal, quer não verbal) que representa o mundo e
todos os seus acontecimentos, e isso será perceptível se a prática da formação for plural. Assim,
nosso objetivo é refletir e discutir práticas de formação de leitores em sala de aula com o texto literário numa relação com a fotografia. Desta forma, discutiremos o que é a fotografia e o porquê
de entendê-la como texto; compreenderemos e discutiremos o ato da leitura do texto fotográfico e seu diálogo intersemiótico com o texto literário; debateremos a relação leitor/leitura dos
referidos textos, considerando as interações imagéticas entre a literatura e a fotografia; leremos e
analisaremos as imagens-textos e os textos-imagens e suas interseções. Para isso, embasaremos
nossas discussões teóricas nas ideias de Plaza (1987), Santaella (2012), Dubois (2010), Iser (1999),
Jouve (2002), Samain (2012), Larrosa (2003) entre outros.
Palavras-chave: formação de leitor; texto literário; texto fotográfico; intersemiose.

O ENSINO DE LITERATURA POPULAR: DOS CURSOS DE
LETRAS À EDUCAÇÃO BÁSICA
Josivaldo Custódio da SILVA (UPE – Campus Mata Norte)
Este minicurso visa abordar, por meio de reflexões teóricas e experiências metodológicas, o ensino de literatura popular nos cursos de Letras. Com base nos documentos curriculares oficiais,
como as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Letras (BRASIL, 2001), os Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa (BRASIL,
1999), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) e fundamentados nos estudos teóricos acerca da Cultura Popular (BAKHTIN, 1999), BURKE (1989) e da Oralidade Literária
(ZUMTHOR, 1993, 1997), efetuaremos análises de currículos observando a presença da literatura
popular e conteúdo das ementas dessa disciplina curricular, bem como perceber a importância
dessa literatura para a formação do aluno de Letras, tendo como principal objetivo discutir a
formação do professor para uma melhor utilização crítica dessa literatura na sala de aula da educação básica – ensino fundamental e médio –, inclusive, quando possível, possibilitar uma abordagem de caráter comparativo entre a literatura erudita e a popular. Historicamente, sabemos
que a Literatura Popular esteve ausente do contexto escolar, passando ao largo da sala de aula e
dos currículos dos cursos de Letras, mas hoje, já podemos perceber, esboçada no horizonte, uma
mudança nessa prática, pois, apesar da temática ser ainda incipiente nos manuais didáticos e nos
currículos de Letras, o ensino dos gêneros da literatura popular (Poesia, Prosa e Teatro) já é uma
demanda das políticas públicas.
Palavras-chave: Literatura Popular; Ensino; Cursos de Letras; Educação Básica.
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MULTILETRAMENTOS E ENSINO DE LÍNGUAS MATERNA E
ESTRANGEIRA
Lucineudo Machado Irineu (UNILAB/CE)
Neste minicurso, objetivar discutir questões relacionadas às políticas públicas destinadas ao ensino de língua materna e de línguas estrangeiras no Brasil, a partir de reflexões advindas dos
Novos Estudos do Letramento em diálogo com os pressupostos epistemológicos da Linguística
Aplicada. Para isto, embasamo-nos, teoricamente, nos trabalhos de Soares (1998), Rojo (2009),
Street (2014), entre outros, que tratam, em seus estudos, da dimensão histórica e ideológica dos
usos sociais da linguagem em contexto situado, considerando as mudanças recentes nas práticas de ensino de línguas frente ao conceito de letramentos múltiplos. Com respeito à noção de
multiletramentos (ROJO, 2009), neste minicurso, alinhamo-nos à ideia de que em uma sociedade
como a nossa, plural e linguisticamente multifacetada, não se deve falar em letramento, mas em
multiletramentos, ou seja, práticas também social e historicamente situadas, que estão culturalmente dispostas pelos usuários de uma língua quando do funcionamento de práticas de leitura
e de escrita não menos específicas. Buscamos, por fim, traçar um debate que problematize as seguintes questões: a partir de tudo que já se discutiu ao longo dos anos com relação aos conceitos
de alfabetização, alfabetismo(s), letramento(s) e multiletramento(s), que postura deve assumir a
escola diante de seus alunos e de suas práticas letradas? Quais as consequências da apropriação
destes conceitos pelo professor de línguas para seu agir cotidiano enquanto docente responsável pela formação de gerações futuras?
Palavras-chave: multiletramentos; ensino; língua materna; línguas estrangeiras.

CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS HIPOTÁTICAS
ADVERBIAIS: CONFRONTANDO AS ABORDAGENS
TRADICIONAL E FUNCIONAL
Marta Anaísa Bezerra Ramos (UEPB)
Neste minicurso, objetivo discutir sobre o mecanismo de combinação de orações referido por
“hipotaxe adverbial”, procurando enfatizar seu importante papel na organização da coerência
textual bem como na orientação discursiva. Nessa perspectiva, confronto as abordagens tradicional e funcionalista, no sentido de mostrar que, enquanto o primeiro tipo de abordagem se
centra na análise da sentença, os estudos funcionalistas ampliam esse enfoque, e, tendo como
base o texto, atentam para a motivações estruturais e contextuais que interferem na configuração sintática dos enunciados. Como a transposição de uma unidade nominal a oracional, de
natureza adverbial, pode ser estabelecida seja pela combinação de uma preposição com o nominalizador que, resultando em uma locução conjuntiva, seja pela combinação de uma prepo-
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sição com uma forma verbinominal, estratégia mais restrita, porque viabilizada por um número
limitado de preposições, a saber: ao, por, para, apesar de, sem, abordo ainda o processo de recategorização (sintática e semântica) sofrido por determinadas preposições, que assumem função
juntiva. Analiso também, os múltiplos valores expressos pelos conectores, evidenciando, além
dos matizes semânticos denunciados pela tradição, outros usos que corroboram a renovação da
língua, postulado central da abordagem funcionalista. A partir da análise de textos de teor argumentativo, procuro descrever os contextos de ocorrência de estruturas adverbiais sob a forma
desenvolvida e sob a forma reduzida, na busca de identificar fatores determinantes para a recorrência de estruturas reduzidas.
Palavras-chave: hipotaxe adverbial; preposições; conjunções; funções textuais-discursivas

PROCESSO DE REESCRITA DO TEXTO NAS AULAS DE
LÍNGUA PORTUGUESA: POR QUE FAZER? COMO FAZER?
Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB/Litoral Norte)
A proposta do presente Minicurso é trabalhar com elementos teórico-metodológicos que colaborem com a prática da reescrita, como etapa própria da produção textual, seguindo os pressupostos teóricos da Teoria Enunciativa, a perspectiva sociointeracionista de ensino e os documentos
oficiais com propostas de produção textual, especialmente os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN). Dessa forma, realizaremos discussões no sentido de favorecer a formação de uma postura-crítica diante de práticas de produção escrita na escola que se colocam apenas a serviço do
padrão normativo da língua. Iniciaremos com discussões permeadas pelas ideias de Vygotsky,
Bakhtin/Voloshinov, Bakhtin; e ainda, por pesquisadores brasileiros (GERALDI, 1996, 1997; RUIZ,
1998; MENEGASSI, 2000, 2001; LERNER, 2008; MARQUESI, 2011; KOCH, e ELIAS, 2012 ) que tratam
da produção textual na escola e na academia. Em seguida, analisaremos atividades de escrita e
de reescrita, tendo como base as discussões realizadas. Mediante esse trabalho, pretendemos
auxiliar o professor de língua portuguesa na busca pela superação de entraves apresentados por
seus alunos na produção escrita, evidenciando a prática da reescrita como uma oportunidade de
o aluno corrigir e aprimorar, a partir de um trabalho reflexivo, suas mensagens verbais.
Palavras-chave: ensino; produção textual; reescrita; interação

MUDANÇA LINGUÍSTICA: PESQUISA E ENSINO
Silvia Regina de Oliveira Cavalcante (UFRJ)
Diversos estudos sobre fenômenos morfossintáticos do Português Brasileiro têm comprovado
uma diferenciação micro-paramétrica entre o PB e o PE, que levam a uma discussão sobre as origens do Português Brasileiro: expressão dos sujeitos e dos objetos, , a variação entre tu e você; a
ordem SV/VS; a concordância verbo-nominal, entre outros. Se por um lado, a pesquisa linguística
no Brasil tem apontado para diferenças micro-paramétricas entre o PB e o PE, o ensino tradi-
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cional se pauta num modelo de língua idealizado próximo do português europeu. Num visão
bem específica, podemos dizer que o aprendizado dos domínios gramaticais na escola é quase
o aprendizado de uma língua estrangeira, conforme Kato (2005) que afirma que o aprendizado
de L2 passa pela L1. Neste minicurso, vamos apresentar alguns fenômenos morfossintáticos característicos da sintaxe do Português Brasileiro relacionando-os a duas teorias de mudança que
se complementam: o modelo gerativista e o modelo sociolinguístico. A associação desses dois
modelos tem sido adotada por diversos pesquisadores no Brasil para explicar os fenômenos sintáticos de variação e mudança no Português Brasileiro. Além disso, pretendemos relacionar os
resultados de pesquisa ao ensino de língua nas escolas, não diretamente no conteúdo a ser ensinado nas escolas, mas sim no processo de formação do professor de língua portuguesa. Dada
a distância que existe entre as diversas realidades “sintáticas” do Português Brasileiro e o ensino
tradicional escolar, é necessário que o professor conheça não só os conteúdos programáticos
tradicionais, mas as variedades de seus alunos. E esse conhecimento advém dos trabalhos científicos de pesquisa.

ENSINO DE GRAMÁTICA EM TRÊS EIXOS: ANÁLISE
LINGUÍSTICA, TEXTO E VARIAÇÃO
Silvia Rodrigues Vieira (UFRJ/CNPQ/FAPERJ)
O curso versa fundamentalmente sobre o tratamento do componente linguístico nas aulas de
Português como língua materna. Após certa experiência na área didático-pedagógica, parece
inevitável diagnosticar que reside na abordagem de temas gramaticais um dos maiores problemas – senão o maior – a serem enfrentados pelo profissional de Língua Portuguesa, por motivos
diversos, relacionados ao tratamento teórico-descritivo dos temas linguísticos, à relação gramática e texto, e/ou à abordagem de fenômenos variáveis. Foi exatamente enfrentando o desafio de propor estratégias para um ensino produtivo de gramática que, no âmbito da disciplina
Gramática, variação e ensino, do Mestrado Profissional em Língua Portuguesa (PROFLETRAS), se
elaborou uma proposta experimental consoante três eixos de aplicação: (i) abordagem reflexiva
da gramática (atividades linguística, epilinguística e metalinguística); (ii) gramática e produção de
sentidos (recursos expressivos para significar nos textos); e (iii) gramática e variação linguística
(domínio de normas). Para tanto, o curso aborda as orientações oficiais para o ensino de Português e diversas contribuições dos estudos linguísticos produzidos no Brasil. Após a descrição dos
referidos eixos para o ensino de gramática, procede-se à ilustração da proposta, com base em
temas gramaticais, como, por exemplo, os da indeterminação do sujeito e do quadro pronominal. A proposta de minicurso ora apresentada pretende, assim, colaborar para o cumprimento
dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa, com especial ênfase no componente gramatical.
Palavras-chave: ensino; gramática; texto; variação
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ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
VALdInAr CUstódIo FILho - UFC
Uma demanda que parece, até o momento, ser constitutiva da ação docente na educação básica compreende a elaboração de avaliações quantitativas, nas quais o desempenho acadêmico do
aprendiz é mensurado e comparado em relação ao de seus colegas. Causa certa estranheza, portanto, que os cursos de licenciatura, em sua esmagadora maioria, desconheçam essa realidade e
não preparem os futuros professores para dominar tecnicamente esse instrumento de trabalho. A
par das pertinentes críticas aos métodos quantitativos de avaliação, o fato é que, antes de chegarmos à escola que queremos, a escola que temos (GERALDI, 1997) demanda o instrumento quantitativo como elemento central no processo avaliativo. Cabe, pois, aos formadores de professores preparar os profissionais para que possam se munir do arsenal necessário à elaboração de avaliações
quantitativas verdadeiramente relevantes. Estas, se não têm outro mérito, pelo menos possibilitam,
quando bem formuladas, que o estudante reconheça a quantas anda seu desempenho em relação
ao padrão esperado para sua série escolar. Tomando como base essa premissa, este minicurso tem
como objetivo fornecer subsídios para que os alunos de graduação em Letras (e também os professores já atuantes) adquiram os conhecimentos técnico-didáticos necessários para a formulação
de avaliações quantitativas. Destacamos dois elementos fundamentais: 1) o que aferir (para o que
se faz necessária uma reflexão sobre o ensino baseado em habilidades de leitura); e 2) como fazer
(para o que se propõe a descrição e exercitação sobre a formalização de questões e a elaboração de
itens). Acreditamos que, dessa forma, poderemos promover a formação profissional sustentada no
tripé autonomia-responsabilidade-criatividade, fundamental para o exercício da prática docente
na atualidade.
Palavras-chave: avaliação quantitativa; habilidades de leitura; elaboração de itens.
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Pôsteres

ANALISANDO O DISCURSO: DILMA PODERÁ MUDAR DE
GÊNERO QUANDO ASSUMIR A PRESIDÊNCIA
Max Silva Da Rocha (UNEAL)
Este estudo tem como principal objetivo utilizar os mecanismos da Análise do Discurso para compreender como o discurso dominante se faz presente em meios de comunicação a fim de influenciar a opinião pública e satisfazer os interesses da elite. Desse modo, analisamos o discurso de duas
revistas de grande influência social que tem o poder de transmitir qualquer notícia sem causar
danos ou controvérsias no meio social. Veremos de um ponto de vista crítico como se deu todo
esse direcionamento ideológico e também de que forma a mídia transmite algo nocivo a sociedade sem que as pessoas percebam. A produção das ideias se materializam no discurso, que assume
postura ideológica, sobretudo quando praticado numa sociedade de classes. Costumeiramente se
aceita o discurso quando produzido por entidades de renome internacional, entendendo que sua
fala expressa a verdade, sem características ideológicas. No entanto, no sistema capitalista, a dominação se faz tanto pela dominação dos meios de produção como e em especial pela dominação
ideológica, por isso os estudos em torno da Análise do Discurso visam clarificar o intricado das falas,
com vistas a desmistificar o grandioso papel que objetiva reproduzir as relações sociais capitalistas,
marcadas como são pela exploração e pela alienação desenfreada da classe trabalhadora. No estudo em apreço, constatar-se-á a vociferada atuação das revistas The Economist e da Veja quanto ao
governo de Dilma Rousseff, as quais, por sua vez, buscam impor de forma sub-reptícia certas prioridades no governo dela, com vistas a conservar o predomínio do capital de tipo financeiro sobre o
trabalho. Para tanto, se recorrerá a diversos autores, como Florêncio (2009), Cavalcante (2007), Marx
(2005), Bakhtin (1988), além de outros. Portanto, constatou-se durante a análise do corpus que o
mais importante, nas reportagens de ambas as revistas, era a manutenção do sistema capitalista.
Palavras-chave: Análise do discurso; Dilma Rousseff; Revistas.

A ANÁLISE DO DISCURSO NA POESIA DE FLORBELA
ESPANCA E OS MÉTODOS APLICÁVEIS PARA O ENSINO
Rayssa Laênny Silva Chapoval (ASCES)
Josenilda Maria Da Silva Chapoval (UFPE)
O presente trabalho busca através da análise do discurso realizada com as poesias de Florbela Espanca (1894-1930), autora portuguesa, que embora vivesse durante o modernismo Português, não
sofreu muita influência dos debates de cunho social e político próprio da época (JUNQUEIRA, 2015).
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Foi identificado, que por Espanca ser mulher ela não tinha grande receptividade dos intelectuais,
atrelado a isto, a vida de Florbela foi marcada por perdas e tristezas imensuráveis o que é visualizado com clareza em suas poesias nos traços de soneto, traços estes os quais a autora foi fiel. A valiosa
obra de Espanca, por vezes é esquecida e quase não comentada no ensino de literatura nas escolas
do agreste pernambucano, entretanto, existe uma possível facilidade em trabalhar os sonetos da
autora através da ludicidade a qual já se é observada nas poesias que se transformam em música
(TAVARES, 2008). Logo, o estudo da literatura, por vezes enfadonho para os alunos, por acreditarem
que aquela vivência escrita está longe da realidade atual, é contornada a partir do envolvimento
da música nas salas de aula. Neste sentido, pesa citar a música fanatismo interpretada pelo cantor
Fagner. Observa-se também a possibilidade de aprendizagem através de filmes e documentários,
que dão vida a história da poetisa Florbela Espanca. Por fim, é coerente afirmar a importância lírica
da poesia em forma de soneto da autora Florbela Espanca em relação ao estudo da literatura, desta
forma o ensino a partir da ludicidade ganha espaço no imaginário dos alunos.
Palavras-chave: Poesia Florbela Espanca; Literatura; Ensino e ludicidade.

A CONTRIBUIÇÃO DA POESIA MENINA E MOÇA DE
MACHADO DE ASSIS: UMA PROPOSTA DE LEITURA E
ANÁLISE
Rayssa Laênny Silva Chapoval (ASCino Super (ASCES)
Josenilda Maria Da Silva Chapoval (UFPE)
Introdução: O estudo do presente trabalho faz uma análise da poesia Menina e Moça do autor
Machado de Assis pontuando as possibilidades de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e
literatura em sala de aula. A partir desta análise, foram observados elementos que dão a ideia de
antítese entre o ser menina e o ser moça, desta forma, a poesia que é indispensável para a construção da sensibilidade e criticidade do leitor, ganha na escola papel fundamental, uma vez que, é
no ambiente escolar que o educador possibilita ao educando através da prática de leitura (FREIRE,
2006). Objetivo: Neste sentido, é importante frisar, que a abordagem da poesia deve ser realizada
em turmas a partir do 5° ano do ensino fundamental, aja vista a necessidade de cultivar desde
cedo o hábito de leitura com o texto poético. Metodologia: O trabalho em questão foi baseado
na análise crítica da poesia Menina e Moça do autor Machado de Assis, o qual foi trabalhado em
turmas do 5° ano do ensino fundamental no municipal Colégio Paulina Monteiro em Caruaru, participando 54, de ambos os sexos, na faixa etária de 10-12 anos de idade. Discussão: Ao trabalhar a
poesia Menina e Moça no ensino fundamental, além de observar uma maior atratividade dos alunos em relação à literatura, como também desenvolve outras competências durante as interações
(BARTHES, 2006). Conclusão: Por fim, assevera que há contribuição da poesia Menina e Moça como
uma proposta de leitura e análise para os alunos, no que tange o incentivo à literatura, criticidade
e sensibilidade em formação.
Palavras-chave: poesia e ensino; Machado de Assis; Métodos de ensino.
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ANÁLISE SEMIODISCURSIVA DA PERSONAGEM ELSA EM
FROZEN
Jamile Maria De Fátima Da Silva (UFPE)
O presente trabalho tem por objetivo analisar a construção discursiva e imagética da personagem
Elsa de Frozen. Para tanto, partimos da perspectiva tridimensional de Fairclough (2001). Entendemos que o discurso é visto como uma prática social, ao qual através dele identificamos como se
estruturam as relações de poder em sociedade, levando consideração o momento. O outro pressuposto seguido é o principio da multimodalidade que segundo Dionísio (2005; 2011) nos permite
analisar as imagens, cores, padrões de entonação, olhares, gestos e etc. Acreditamos que, a partir
das semioses diversas, podemos inferir a intenção comunicativa que nos leva a uma mudança discursiva da personagem. Metodologicamente, partimos da escolha de cenas do filme. Focamo-nos
no trecho do filme em que a personagem Elsa canta uma das canções-tema, Let it go. Selecionamos tal trecho por entendermos que se refere ao momento do filme em que identificamos a
mudança discursiva da personagem. Para tal, é feita não só uma leitura textual, mas também de
todo os elementos imagéticos. Dessa forma, verificamos que o discurso da personagem é dotado
de uma carga ideológica de forma hegemônica que advém da prática social a qual a personagem
está inserida. Nosso trabalho aponta para a manifestação de um discurso ideológico feminista de
liberdade e igualdade de gêneros em que a produção escolhida mostra uma quebra de paradigma
das demais, evidenciando uma mudança social, perceptível pela descrição feita através do texto
e da interpretação alcançada em análise à prática discursiva da linguagem da personagem Elsa.
Orientador: Thaís Ludimila da Silva Ranieri
Palavras-chave: Discurso; Ideologia; Identidade.

O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LITERATURA A PARTIR DE
ASPECTOS FEMINISTAS EM CLARICE LISPECTOR: UMA
ANÁLISE DO CONTO RESTOS DO CARNAVAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Sara Maria Da Silva (UFPE)
Pollianna Da Silva Cavalcante (UFPE)
Buscamos, no presente trabalho, analisar o processo de construção da identidade feminina no conto Restos do carnaval, de Clarice Lispector, na aula de Língua Portuguesa, no 9° ano do Ensino
Fundamental. Para tanto, pensamos em uma intervenção de seis aulas a serem ministradas em
uma semana. O objetivo é fazer com que os alunos percebam as vozes presentes no discurso clariciano, uma vez que a literatura clariciana é marcada, em geral, por uma voz, que busca, entre outras
coisas, a identidade feminina. E é possível perceber essa busca em alguns contos. Apesar de não
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ser considerada feminista, por não levantar nenhuma bandeira, Clarice Lispector descreveu em
suas obras os desejos, frustrações e angústias do próprio universo feminino, como afirma Teixeira
(2005). Partindo dessa ideia, será trabalhado o conto citado a partir das contribuições da Análise
do Discurso. É importante informar que as análises aqui propostas não são deterministas, o que se
tenta demonstrar por meio do projeto é que passagens do conto em estudo, que rememoram a
infância de Clarice Lispector, podem ser inferidas como recortes de sua vida e de mulheres de sua
época, inclusive em Recife. Com isso, para a fundamentação sobre a Análise do Discurso foi usado
Silva (2005) e para os aspectos feministas foi utilizado como respaldo as ideias de Hall (2006), Merleau-Ponty (1945) e Beauvoir (1970).
Palavras-chave: Análise do Discurso; Língua Portuguesa; Literatura.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM COMPOSIÇÕES DA BANDA
LOS HERMANOS
Rafaela Espíndola Siqueira (UFRPE/UAG)
Segundo Maingueneau (2010,2013), o ethos é o que envolve a enunciação sem estar totalmente
explícito no enunciado, é através de sua fala que o enunciador construirá e legitimará sua identidade, desse modo, o conteúdo do enunciado é o que caracteriza o enunciador e sua personalidade.
A partir desse discurso, da maneira e do lugar em que ele é inserido, é que o leitor poderá construir
a imagem do enunciador, ou seja, a maneira que o enunciador usa para dizer é o que evidencia
para o leitor a sua maneira de ser. A partir desse pressuposto teórico, o presente trabalho, recorte
do nosso projeto de monografia em andamento, tem o objetivo de realizar análises qualitativas,
de duas letras de músicas da banda Los Hermanos, corpus desse trabalho. O critério para escolha
das letras foi o uso da primeira e da terceira pessoa do singular, para refletir sobre como o discurso
materializado nessas letras de músicas intensifica a construção do ethos. A questão de pesquisa investigada é De que maneira o sujeito discursivo constrói a imagem de si nas letras de músicas selecioadas? Para análise dos dados, levaremos em consideração também os estereótipos em que esse
discurso se apoia. A importância desse trabalho está na aplicação de pressupostos da Análise do
Discurso, mais especificamente as abordagens de Maingueneau (2010,2003), Orlandi (2001) e Silva
(2014), pois, como afirma Orlandi(2001), o sujeito discursivo não realiza apenas atos, ele se significa
e significa o mundo que está ao seu redor. Dessa forma, as análises deste trabalho contribuem com
os atuais estudos discursivos. Orientador: Morgana Soares da Silva (UFRPE-UAG)
Palavras-chave: Ethos; Letras de músicas; Análise do Discurso.

“¡NEGRA!”: O RESSOAR DIALÓGICO DE UM GRITO
William Duarte Ferreira (UFRPE/UAG)
No poema “Me gritaron negra”, de Victoria Santa Cruz, é possível perceber que a palavra “negra”
deixa de denotar somente a si, recebendo um novo significado, tornando-se um indicador de algo
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que lhe é exterior. O que ocorre, como explica Volochínov (2013), é a transformação de um fenômeno da realidade objetiva em um fenômeno da realidade ideológica. A palavra transformou-se
em um signo ideológico. Além de ser, como afirma Bakhtin/Volochinov (2006), o signo mais puro,
a palavra é também um signo neutro, podendo ser preenchido por qualquer função ideológica.
Essa neutralidade da palavra torna-se perceptível no poema quando se é levado em consideração
as diferentes entonações que são dadas ao signo “negra”, sendo apresentada, a partir disso, uma
arena discursiva onde se enfrentam diferentes vozes e pontos de vistas. Sendo este poema um
enunciado concreto, envolvido por elementos verbais e não-verbais, e um elo da comunicação, sua
compreensão e resposta por parte de um interlocutor se dá sempre de maneira ativamente responsiva e avaliativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), aplica-o, etc (BAKHTIN, 2011).
Diante disso, e a partir de alguns dos pressupostos teóricos da Análise Dialógica do Discurso (ADD),
o presente trabalho busca perceber de que formas o grito de negritude percebido no poema “Me
gritaron negra” é perpetuado atualmente, como também o tipo de respostas que essa atitude gera
em seus interlocutores, buscando sempre dialogar com as vozes presentes no poema. Para isso,
serão utilizados, como elos que dialogam com esse poema, três notícias sobre a questão da negritude e comentários realizados no ambiente virtual relacionados às questões raciais aqui em voga.
Orientador: Prof. Dr. Orison Marden Bandeira de Melo Junior
Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Ideologia; Negritude.
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Comunicações
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comunicações individuais

A produção de efeitos de sentidos em uma
logomarca municipal: um estudo de caso sob a
ótica da análise do discurso de linha francesa
Júnior Antonio Da Silva Gomes (UNICAP)
A logomarca é um elemento essencial para a distinção e identificação de uma empresa, bem, produto ou segmento. Em muitos casos, elas adquirem um nível tão grande de expressividade que
deixam de ser “marcas” e se tornaram a identidade/essência. É o caso dos símbolos de logomarcas
utilizadas pelos administradores públicos, que são carregados de formações discursivas e ideológicas oriundas de seu (s) representante (s). Esse trabalho tem por objetivo Analisar o discurso da
logomarca de uma prefeitura do Estado de Pernambuco sob a ótica da Análise do Discurso de Linha Francesa, observando quais os elementos presentes na sistemática de produção de sentido. O
corpus escolhido para esse estudo é uma logo municipal que circulou no período de 2005 a 2008.
Como aporte teórico e metodológico para nossa pesquisa, teremos Pêcheux, Dubois, Maldidier,
Authier-Revuz, Orlandi, Carvalho, Martins, Cotrim, Citelli e Silva. Com base nas análises do corpus
foi possível identificar que a estruturação da logomarca (símbolo, slogan, logotipo) instiga os sentidos, fazendo emergir elementos da memória discursiva do sujeito telespectador, como também,
percebemos que a logo se constitui como um importante discurso que circula na e pela linguagem,
sendo ela um poderoso mecanismo de representação, demarcação, posicionamento e expressão
de poder.
Palavras-chave: Logomarca; Discurso Político; Formação Discursiva; Efeitos de Se

O DISCURSO DE OUTREM NO COMENTÁRIO DISCENTE:
UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVA
Telma Cristina Gomes Da Silva (UFCG)
Este trabalho investiga o processo de construção de sentidos de comentários discentes produzidos
em e-fóruns/aula de um curso distância de uma IES pública à luz da teoria dialógica da linguagem
de Bakhtin e o Círculo. Objetiva-se identificar as marcas linguístico-discursivas responsáveis pela
presença do discurso de outrem em enunciados de alunos na aula virtual. Como metodologia de
pesquisa adotou-se os seguintes tipos de investigação: 1) a pesquisa bibliográfica; 2) a pesquisa de
campo netnográfica; 3) e a pesquisa documental. Analisa-se uma amostragem com 03 (três) enunciados de alunos produzidos como respostas as atividades de linguagem em um e-fórum/aula em
que foram produzidos cento e oitenta sete enunciados entre professores, tutores a distância e alu-

53 / VI ECLAE

nos. A amostragem pertence a um corpus mais amplo de uma pesquisa de doutorado a respeito da
compressão responsiva discente no ensino a distância online. A aula virtual investigada trabalha o
texto “Diga não as drogas” pelo qual os alunos estudam o conteúdo “argumentação na língua” defendendo seus posicionamentos mediante a interação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-texto e
aluno-outros. Os resultados apontam que as interações constituídas pelos alunos na aula virtual,
ora favorecem, ora não favorecem o desenvolvimento de seus comentários devido à influência
de leituras fragmentas e/ou de interpretações equivocadas que provocam a fuga temática. Além
disso, a teoria bakhtiniana mostrou-se significativa para o estudo do processo de constituição do
comentário discente na aula virtual, favorecendo o trabalho com o ensino-aprendizagem de língua
portuguesa no ensino a distância online.
Palavras-chave: Dialogismo; Ensino-Aprendizagem; EaD online

A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO POR PESSOAS COM
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA
Gerlanne da Cunha Tavares (UFRN)
Este trabalho baseia-se nos pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987; LAKOFF
e JOHNSON, 1999; DUQUE e COSTA, 2012); em descobertas sobre o processo de construção do sentido por pessoas com Transtornos do Espectro Autista (MOORE, 2005; CUNHA, 2008); e, em como
podemos analisar os processos neurais ativados em circunstâncias atípicas àquelas já conhecidas
da LC. Porquanto, acreditamos que independentemente de algum comprometimento neural diagnosticado, todos os seres humanos estão sujeitos às mesmas experiências corpóreas e sensoriais,
embora estas estejam diretamente ligadas às nossas limitações físicas (quando houver) e perceptuais. Considerando a relevância das experiências sensório-motoras, socioculturais e interacionais
com o mundo relacionadas aos processos cognitivos subjacentes à construção do sentido por pessoas neurotípicas, podemos supor que as dificuldades de percepção e de interação características
em pessoas com Transtornos do Espectro Autista (grupo experimental) pode interferir no processo
de construção de sentido de seus portadores. Para tanto, serão apresentados os resultados dos
participantes do grupo de controle e os resultados dos participantes do grupo experimental com a
finalidade de estabelecer as possíveis semelhanças ou divergências entre esses resultados obtidos
por meio da comparação entre os dados. Esses resultados demonstraram que os processos cognitivos acionados por pessoas neurotípicas também são acionados por pessoas com Transtornos do
Espectro Autista, porém o grupo experimental apresentou peculiaridades relacionadas às inferências necessárias na simulação mental (BARSALOU,1999), comprometendo, possivelmente, o processo de construção do sentido. Desta forma, pudemos verificar que as limitações neurais presentes
nas pessoas com Transtornos do Espectro Autista participantes desta pesquisa não os excluíram
do pressuposto teórico de que as nossas experiências sensório-motoras e perceptuais nos fazem
compreender melhor o mundo, construindo um novo sentido a cada pista linguística “encontrada”.
Palavras-chave: Cognição e linguagem; construção do sentido e autismo.
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Discurso e cidadania: ensino e subjetividade na
fala cotidiana
Silvio Luis Da Silva (UFRN/unirn)
Neste trabalho nosso objetivo é mostrar as possíveis tendências discursivas que influenciam na
subjetividade ou individualidade do sujeito social integrado as relações de poder hegemônicas
que se formam na sociedade. Para tanto, nos valemos da Análise Crítica do Discurso (ACD) especialmente nas vertentes de Fairclough (2001, 2003), Chouliaraki & Fairclough (1999) e van Dijk (2004,
2008) para analisar os discurso proferidos por trabalhadores escravizados na cana de açúcar em
seus depoimentos ao documentário Tabuleiro de cana, xadrez de cativeiro (2006), uma produção
da Comissão pastoral da Terra de Alagoas, que expõe relatos contundentes do explorados. Primeiramente fazemos a transcrição dos relatos, em seguida analisamo-los com base na proposta
da ACD, vinculando-as às propostas do Interacionismo Sócio Discursivo de Bronckart (2006, 2008).
Os resultados apontam para uma conexão entre as vertentes de análise e a formação do sujeito
social como cidadão consciente e, em certa medida, reticente quanto a sua efetiva capacidade (ou
permissão) de agir como cidadão. Nossa análise permite que sejamos conscientes das limitações
a que os sujeitos são submetidos e que a consciência de sua restrição pode tornar-se uma arma
para o seu empoderamento e, possivelmente, agir no e pelo discurso com o fim de promover alterações no cenário sociocultural de seus pares e que o papel do ensino é fornecer ferramentas de
compreensão do discurso como movimento social de busca da justiça entre as relações de poder
na sociedade.
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa e cidadania; Análise Crítica do Discurso

OS MECANISMOS DE INTERPRETAÇÃO E LEITURA NOS
EXERCÍCIOS DE LIVROS DIDÁTICOS À LUZ DA ANÁLISE DO
DISCURSO
Paulo Sérgio Da Silva Santos (UFRN)
Maiane Vasconcelos De Brito (Pio Décimo)
Grace Cristina Milet Castro Da Paixao (UFS)
Considerando que a formação e o desenvolvimento da criticidade do leitor é uma condição indispensável para o exercício da cidadania, o presente trabalho para comunicação tem como objetivo observar e discutir de forma prática, características, utilização e possibilidades da análise do
discurso de linha francesa como uma proposta teórica e metodológica que, além de descompor
a crença em uma única acepção, proporciona meios que possibilitem fomentar práticas distintas
dos caminhos que existem atualmente nas atividades cristalizadas, como por exemplo reconstruir
sentidos que servirão de base para os gestos interpretativos referente ao ensino de língua materna. Para tanto, discutiremos através de exercícios de interpretação textual encontrados em livros
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didáticos, de que maneira e até que ponto os leitores estão livres das pressões e do discurso das
ideologias vigentes. Para efetivar essa proposta, discutiremos os genuínos objetivos do ensino de
língua materna, em seguida apresentaremos os dispositivos teóricos e metodológicos da Análise
do discurso de corrente francesa, e na sequência a análise do corpos. Tendo como suporte tais teorias, acreditamos que o sujeito, a partir de estudos discursivos que são encontrados socialmente,
possa observar a amplitude das contradições sociais e históricas que se encontram em suas condições materiais de existência, conquistando a possibilidade de realizar um mecanismo de interação
entre o texto e a realidade.
Palavras-chave: Interpretação; Análise do Discurso; Ensino

AS EMOÇÕES (DES)VELADAS PELA LINGUAGEM: UMA
ANÁLISE DA PATEMIZAÇÃO PRESENTE NA NARRATIVA DA
OBRA UBALDIANA “VIVA O POVO BRASILEIRO”
Karla Kariane Da Silva Dantas (UPE)
O presente artigo tem o objetivo de analisar as emoções e investigar os elementos que remetem
ao campo semântico emotivo na construção do discurso narrativo do romance Viva o povo brasileiro, do escritor João Ubaldo Ribeiro. Lançada em 1984 e publicada pela editora Objetiva no ano
de 2009, a obra busca recontar, envolvendo fatos reais e fictícios, a história de quatro séculos do
Brasil, focalizando a visão de mundo do negro. Tomamos como embasamento teórico os estudos
de Patrick Charaudeau acerca da patemização, teoria que estuda as emoções sob o ponto de vista
discursivo. Neste trabalho, o que poderá se propor, por fim, é que o discurso da obra ubaldiana em
estudo faz uso de construções patêmicas para compor a sua narrativa, no intuito de atingir a subjetividade do interlocutor, inserindo-o em um universo de crença que propõe uma identificação
-projeção do leitor pela luta do negro em busca de sua valorização. Dessa forma, pode-se concluir
que a teoria da patemização contribui para uma melhor interpretação do discurso, uma vez que
analisa a performance do sujeito e estuda os elementos utilizados pelo enunciador em uma troca
linguareira, podendo, portanto, ser utilizada em sala de aula, não apenas nas aulas de conteúdo
literário, mas também nas aulas de conteúdo gramatical, uma vez que utiliza a análise de elementos
linguísticos para uma melhor interpretação textual.
Palavras-chave: Emoções. Discurso narrativo. Negro. Patemização. Ensino.
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A CIÊNCIA, SUA DIVULGAÇÃO E A ESCOLA: uma análise
crítica do uso das revistas de divulgação
científica como instrumento pedagógico em
escolas de ensino fundamental
Paulo Sérgio Da Silva Santos (UFRN)
No Brasil, o dispêndio nacional em ciência e tecnologia aumentou exponencialmente na última década. Aliadas ao crescimento dos investimentos na ciência surgem, a cada dia, mídias de massa dispostas a dar tratamento às informações de cunho científico. No ramo das revistas, as duas maiores
publicações em circulação no país atingem cerca de 3 milhões de leitores mensalmente. Esse alcance precisava ser estudado a partir da ótica das teorias discursivas, principalmente levando-se em
consideração que a propalada “alfabetização científica” prometida por essas revistas alcança salas
de aula pelo país inteiro. As revistas de Divulgação Científica (DC) têm substituído sistematicamente os instrumentos didáticos e servido de irradiador de todo tipo de padrão de “como fazer”. Sendo
assim, o presente trabalho tem como objetivo geral discutir o processo através do qual as revistas
de DC substituem os instrumentos pedagógicos tradicionais em escolas de ensino fundamental
da cidade de Aracaju. Metodologicamente, o trabalho está situado em um paradigma qualitativo
-interpretativista (MOITA LOPES, 1996), e mais, inserido no âmbito das Ciências Humanas e Sociais,
com foco na Linguística Aplicada (LA). O corpus está composto por textos (erratas e matérias de
capa) de duas revistas: A SuperInteressante, da editora Abril; a Galileu da Editora Globo. No tocante
aos objetivos específicos, propomo-nos a investigar a presença de erros (através das erratas) que
estejam ligados aos conteúdos curriculares das séries do ensino fundamental e identificar em quais
situações e para cumprimento de quais objetivos as revistas de divulgação científica estão sendo
utilizadas nas salas de aula. Embasaremos a pesquisa a partir do arcabouço teórico-metodológico
da Análise Crítica do Discurso. A ACD, de acordo com a proposta dialético-relacional proposta por
Fairclough (2008) nos permitirá tratar os discursos científico e jornalístico não só como práticas discursivas, mas como práticas sociais.
Palavras-chave: Ciência; Divulgação; Escola

A CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ARGUMENTATIVOS E CIENTÍFICOS NA GRADUAÇÃO
Ana Cristina Barbosa Da Silva (UFPE)
A sala de aula de nível superior é um ambiente de circulação de diversos discursos, com diversas
finalidades, mas os discursos que predominam trazem como intenção primordial o processo de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, não se pode tomar esse ambiente como campo de pesquisa
sem considerar as especificidades desses discursos em situações reais. Este artigo é parte de uma
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pesquisa, cujo objetivo foi verificar se as estratégias pedagógicas e discursivas docentes na aula de
Português Instrumental, a partir da reflexão e da argumentação, levam à construção de conhecimentos científicos em Química e habilidades argumentativas. Pensou-se, portanto, na prática pedagógica como prática discursiva que envolve sujeitos situados, o docente e os discentes, inseridos
em uma esfera de comunicação, a acadêmica, em situação de comunicação, sala de aula, e se utilizando de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003). Os dados foram analisados a partir dos elementos
das práticas sócio-históricas e considerando alguns dos elementos de análise do discurso na sala
de aula propostos por Mortimer e Scott (2002): focos do ensino; ações do professor, abordagem do
professor. Foram contemplados também os indicadores de Alfabetização Científica propostos por
Sasseron (2008) a partir do ciclo argumentativo de Sasseron e Carvalho (2011). A pesquisa ocorreu
no 1º período do curso de Química-Licenciatura, com 32 graduandos, do Centro Acadêmico do
Agreste, Universidade Federal de Pernambuco. Foram analisados episódios de aulas filmadas. Verificou-se que as intenções e as intervenções da docente, a partir das abordagens dos conteúdos,
propiciaram a construção do conhecimento tanto da área de Química, energia solar, quanto da
argumentação, o que se pôde perceber a partir do ciclo argumentativo realizado pelos estudantes
nas suas participações orais. No debate, verificou-se que houve a tentativa de inserir a história científica nas argumentações sobre o tema em questão, havendo êxito na maioria das tentativas.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; argumentação; conhecimento científico

A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA
TEORIA DA ENUNCIAÇÃO DE BAKHTIN
Marcela Regina Vasconcelos Da Silva Nascimento (UFPB)
A interação verbal é uma dimensão constitutiva das atividades humanas. A linguagem apresenta
natureza eminentemente interativa, essa interação caracteriza-se pela argumentatividade. De acordo com a teoria da enunciação de Bakhtin, na qual fundamentamos teoricamente esta pesquisa, o
ser humano, nas diversas situações de comunicação social em que se engaja, produz enunciados
em que avalia, critica, formula juízos de valor. O enunciado, como um elo da cadeia de comunicação
verbal, dialoga com enunciados que o precederam e com os que lhe sucederão. Acreditamos que
esse é um processo essencialmente argumentativo, porque o enunciado é uma resposta a outros
dizeres. Além disso, no momento da enunciação, o locutor prevê a reação dos destinatários e, ao
tentar presumir a resposta que será dada, orienta seu discurso para se precaver de possíveis objeções, ressalvas, restrições etc. O sentido de uma enunciação, portanto, está intrinsecamente vinculado à interação entre sujeitos em um contexto histórico específico. Bakhtin defende que a enunciação é essencialmente dialógica, o que nos leva à conclusão de que também é intrinsecamente
argumentativa, já que se dá em função da palavra do outro, em relação à qual o sujeito precisa se
posicionar. Assim, o sujeito dialoga com as vozes sociais que permeiam os discursos construídos
em outras enunciações e, avaliando a situação imediata e o contexto mais amplo, expressa, por
meio da palavra, uma apreciação social. Diante disso, esta pesquisa visa analisar a construção da
argumentação com base na teoria da enunciação de Bakhtin, embora esse autor não tenha tratado
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explicitamente de processos argumentativos. Para tanto, foram analisadas dez dissertações argumentativas produzidas por estudantes do Ensino Médio de um colégio da rede particular de ensino
da cidade do Recife-PE. Acreditamos que este trabalho pode oferecer aos professores da Educação
Básica subsídios para esse tipo de análise em situações didáticas.
Palavras-chave: Argumentação; discurso; enunciação

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA MULHER NAS LETRAS DE
MÚSICAS DO GÊNERO BREGA – UMA ANÁLISE CRÍTICA EM
SALA DE AULA
Mariana Nunes Bezerra (UNICAP)
Sabendo que a música, como uma manifestação social, é capaz de representar a cultura de uma
sociedade, este trabalho analisa a presença da imagem feminina em letras de músicas de um gênero musical específico: o brega, com o intuito de estimular a criticidade dos alunos, a fim de fazê-los
refletir acerca do que é “dito” em tais letras. A pesquisa tem como objetivo geral investigar como
ocorre a construção da identidade da mulher, realizada nas ações linguístico-discursivas produzidas neste estilo musical. Com essa investigação, este trabalho contribui para desenvolver, em sala
de aula, reflexões e discussões sobre as ideologias trazidas pelas canções desse gênero musical,
pretendendo formar indivíduos mais ativos dentro da comunidade em que se inserem. Usou-se,
como aparato teórico, a Análise do Discurso Francesa, tomando como base os estudos de Maingueneau, Pêcheux e Foucault. Entende-se, com essa pesquisa, que a música veicula e dissemina
ideologias, e que os valores distorcidos que circulam de forma naturalizada, numa comunidade e
se refletem nas músicas aí produzidas, assim como essas músicas ajudam a naturalizar as representações sociais depreciativas da identidade feminina dentro da comunidade consumidora do brega.
Como corpus principal desse trabalho, serão usadas para análise três músicas do brega atual : “Nois
Gosta de Novinha” - Mc Sheldon e Mc Boco, “Mulher do Patrão” - Mc Vertinho e Mc Dinho e “Tô topando tudo” - Mc Metal e Cego. Tais letras serão analisadas sob as teorias da AD de Linha Francesa,
considerando os conceitos de Sujeito, Imagem e Identidade, Ideologia, Formação discursiva. Será
traçado também um breve histórico da evolução do gênero musical brega para, então, analisar-se
a inserção da imagem feminina nas letras do gênero.
Palavras-chave: Música; Brega; Mulher; Discurso; Ensino

A PRÁTICA DISCURSIVA NA METODOLOGIA TELESSALA
Emilia Gomes Barbosa (SEDUC)
Este trabalho apresenta um recorte de uma análise da prática discursiva (MAINGUENEAU, 1997)
materializada no livro Incluir para transformar: metodologia telessala em cinco movimentos, produzido por uma equipe da Fundação Roberto Marinho e utilizado no curso de formação dos pro-
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fessores envolvidos no projeto Mundiar, no Pará. O projeto visa, principalmente, corrigir a distorção
idade-ano no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, na escola pública e está sendo desenvolvido
por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Fundação Roberto Marinho.
Nosso objetivo é investigar como os professores licenciados em áreas específicas do conhecimento,
habituados a lecionar a disciplina na qual foram formados, são interpelados, por meio do discurso,
a tornarem-se professores mediadores ou unidocentes, isto é, aqueles que, com a ajuda de vídeos e outros materiais didáticos, são capazes de orientar e estimular a aprendizagem de um grupo de estudantes em todas as disciplinas, independentemente de sua área de formação. Também
buscamos identificar a que formação discursiva o livro está alinhado e quais os efeitos de sentido
provocados por esse alinhamento (POSSENTI, 2002). Os resultados preliminares mostram que o
livro materializa uma prática discursiva que pretende fazer os sujeitos interpelados (os professores)
assumirem novas posturas no ambiente educacional (escola). Trata-se de um trabalho de persuasão
(MAINGUENEAU, 2008b) que resulta dos efeitos de sentido provocados pelo discurso materializado
nos textos constitutivos do livro, nas fotografias, nos depoimentos de professores que já participaram do projeto em outras regiões do país e nos fragmentos das falas de renomados teóricos da
educação.
Palavras-chave: Prática discursiva; metodologia telessala; formação discursiva;

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA GRADUAÇÃO ATRAVÉS
DA PERSPECTIVA CRÍTICA DO DISCURSO: UM ESTUDO DE
CASO DE COMPREENSÃO DE NOTÍCIAS
Fernanda Pinheiro De Souza E Silva (UNICAP)
Essa pesquisa está relacionada a questão de como formar alunos de língua inglesa com uma visão
mais crítica nas práticas de leitura em Língua Inglesa a partir da Teoria Social do discurso de Norman
Fairclough (1995). A pesquisa se realiza através da aplicação do gênero discursivo notícia em sala
e exige que tomemos emprestado fundamentos teóricos da Linguística Aplicada(LA) por ser uma
área de investigação mediadora, aplicada, interdisciplinar e centrada na resolução de problemas de
uso da linguagem(Lopes,96). O objetivo geral da pesquisa é utilizar o gênero notícia nas aulas de
língua estrangeira da graduação com intuito de proporcionar aos alunos a oportunidade de exercer leituras críticas do gênero referido por meio da teoria social do discurso e de uma concepção
de gênero, como afirma Rojo (2004), que é constituído socialmente e que suas regularidades se dão
também socialmente.O corpus são as análises das notícias feitas pelos alunos, antes e depois da
apresentação e da discussão teórica-metodológica sobre a categoria de analise de Fairclough. Importante destacar que o pesquisador trabalhará na pesquisa com todas as categorias propostas por
Fairclough com o intuito de verificar na análise dos alunos o ativamento ou não dos elementos da
categoria estudada. Então, o pesquisador poderá levantar estatisticamente quais os elementos da
categoria são mais e menos ativados(aparecem)pelos alunos,enfim, poderá inferir com os discentes
como esse gênero jornalístico é geralmente constituído. Meurer (2005) diz que “em termos de aplicação prática em situação de ensino, com base na ACD, os professores podem envolver os alunos
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em práticas que promovam o que Fairclough chama de conscientização quanto à linguagem, em
especial quanto ao papel constitutivo do discurso”.
Palavras-chave: Gênero discursivo-leitura-análise; crítica do discurso

ANÁLISE LINGUÍSTICA DE NOTÍCIAS SOBRE O MOVIMENTO
PRÓ-IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF
PELA PERSPECTIVA DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
Jhenypher Lisboa De Paula (UPE)
O presente artigo tem por objetivo analisar, nos moldes propostos pela ADC, textos jornalísticos
veiculados na mídia impressa brasileira que abordaram os protestos de março de 2015, investigando a suposta imparcialidade no discurso dos jornalistas e Jornais. As reportagens escolhidas para
esse estudo foram publicadas pelos periódicos Estadão, Folha de S.Paulo, Diario de Pernambuco e
Jornal do Commercio. Intenta apresentar como se deu a construção do discurso midiático ao relatar
os protestos do dia 15 de março, em particular no jornal impresso e em suas versões digitais. Examinamos o corpus selecionado, analisando as relações sociais e ideológicas subjacentes à produção
destes contextos discursivos – enquanto práticas sociais e discursivas – compreendendo que o jornalista se posiciona enquanto sujeito no processo da produção da notícia, destacando e interpretando as pistas que sinalizam para as intenções e ideias subjacentes aos textos. Entende-se que os
aspectos levantados por essa análise podem subsidiar a reflexão sobre a importância de criticidade
por parte do sujeito social ao deparar-se como o discurso de outrem, mostrando-se relevante à área
de ensino de língua, pois incentiva o debate sobre o discurso de Jornais/jornalista no que se refere
à suposta imparcialidade inerente à profissão, direcionando um olhar diferenciado aos textos que
são destinados à sociedade, entendendo-os como veiculadores de opinião e ideologia e reconhecendo a mídia como dispositivo do poder.
Palavras-chave: Linguística; Discurso midiático; Análise do Discurso Crítica

Ampliando sentidos – A leitura e a escrita na
perspectiva da Análise do Discurso
Jairo José Da Silva Gualberto (UEPB)
A presente pesquisa intitulada, “Ampliando sentidos – a leitura e a escrita na perspectiva da análise do discurso”, objetiva discutir as possibilidades de um melhor aproveitamento das práticas de
leitura e escrita no ensino fundamental do terceiro e quarto ciclos, utilizando como recurso, a intervenção da Análise do Discurso. O interesse em realizar uma pesquisa nessa temática nasceu de uma
inquietação pessoal motivada pelo Curso do PROFLETRAS, tendo em vista que esse campo de estudo prioriza observar a materialidade da linguagem através dos traços conceituais que emanam do
desenvolvimento social e, portanto, encontra-se disposta a gerar contribuições significativas para
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uma ampliação do desenvolvimento das técnicas de leitura e escrita na educação, nesse caso específico, o ensino fundamental da segunda fase, pois tende a possibilitar, entre outras coisas, uma
melhor compreensão dos processos e técnicas utilizados na integração envolvendo os indivíduos
e as produções textuais com as quais interage, ampliando assim, seu desenvolvimento crítico-reflexivo. A pesquisa fundamenta-se principalmente através das contribuições de autores como, Michel
Pêcheux, Maria do Rosário Gregolin, Ingo Voese e Eni Orlandi, no tocante à Análise do Discurso e
sua efetividade na formação de educandos mais autônomos em relação ao desenvolvimento crítico-reflexão perante as atividades de leitura e escrita. Essa pesquisa, portanto, traz contribuições
para redirecionar o ensino de língua portuguesa na perspectiva sociointeracionista ressaltando a
resignificação da linguagem.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Letramento; Leitura e escrita

Efeitos de Inibições Inconsciente no aprendizado
da Língua Estrangeira
Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes (UFPE)
O presente trabalho investigou, sob o olhar da psicanálise Lacaniana e da terceira fase da análise
do discurso fundada por Pêcheux, indícios de inibições inconscientes em alunos com dificuldade
em aprender a língua estrangeira. Entende-se que é na materialidade da língua que outros sentidos podem ser escutados no fio do discurso do sujeito, denunciando uma equivocidade linguística fundadora de uma inibição. O resultado da análise dos discursos de alunos recifenses com
dificuldade de aprendizagem na língua francesa sugere que o “francês” é apresentado como um
sintoma, assumindo o lugar de significante. De modo mais específico: a) analisa, no discurso do
aluno com dificuldades de aprendizagem, marcas da inibição inconsciente; b) identifica indícios
concernentes às causas da inibição de aprendizagem. Para tanto, realizou-se uma entrevista não
diretiva com cinco alunos, de escola particular de ensino do francês, com idades de 20 a 46 anos.
Os resultados permitem afirmar que não se deve imaginar a experiência da aprendizagem de língua estrangeira como a da Língua Materna, uma vez que a experiência inaugural da fala significa,
para o sujeito, estabelecer um compromisso, encontrar alguma coisa para dizer de seu próprio desejo, alguma coisa dos valores que adquiriram, para ele, os objetos e as palavras, em uma linguagem tecida a partir do desejo do Outro, enquanto ela própria é modelada a partir desse desejo.
Portanto, falar é sempre estar a procura de si mesmo, tendo em vista que o sujeito é atravessado
pelo discurso do Outro, pois a linguagem, sendo condição para o inconsciente, atravessa o sujeito
e este passa a ser efeito dela.
Palavras-chave: Língua Materna; Língua Estrangeira; Psicanálise
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NATURALIZAÇÃO DO DISCURSO MACHISTA:
PROBLEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DISCURSIVA
Luciana De Lima Arcanjo (UFS)
Este trabalho se propõe a analisar discursivamente alguns enunciados bastante comuns e recorrentes sobre o papel e a imagem da mulher em nossa sociedade. Ditos de um lugar diferente daquele
em que comumente são proferidos, esses discursos causam um certo estranhamento e, ao mesmo
tempo, abrem espaço para a reflexão e inúmeros questionamentos acerca do machismo ainda tão
presente em nossa cultura. O corpus de nossa pesquisa é o texto “Sou homem...”, de Camila Oliveira
Dias, extraído da página do facebook “Humor do Intelecto”. O mais pertinente no texto em questão
é justamente a reunião dos discursos machistas mais frequentes só que expostos por um sujeito,
a princípio, do gênero masculino – isso causa de imediato um certo impacto justamente por ser
problematizado por um homem, principal (ou pelo menos tachado como tal) veiculador de tais
discursos. Todavia, por fim, acaba sendo revelada a autoria feminina que, ao assumir essa postura,
acaba despertando a atenção e o interesse pela temática e levando a uma reflexão social que, talvez, não seria possível se ela se apresentasse desde o início do seu lugar comum, ou seja, de mulher
questionadora reclamando seus direitos e tentando desconstruir tais preconceitos e estereótipos
direcionados à imagem feminina.
Palavras-chave: Ideologia; Machismo; Análise do discurso

A RELAÇÃO DE PODER NO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO
EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Solange Carlos De Carvalho (UFPE)
Luiz Carlos Carvalho De Castro (UFPE)
Na compreensão de que a Academia é o lócus perfeito para análise da relação de poder, esta pesquisa abordou as relações de poder no processo de interlocução entre professores e alunos em
ambiente virtuais de aprendizagem (AVA), na disciplina de Língua Portuguesa, do curso de Licenciatura em Geografia do IFPE. Partimos do pressuposto de que as relações de poder exercem uma
interferência determinante sobre desenvolvimento das atividades avaliativas propostas no AVA,
alem disso, os cursistas fazem imagem de si e do professor (formador/tutor) sem se dar conta que
seu discurso é regulado por uma dada Formação Discursiva (FD), a partir da posição sujeito que
cada um ocupa no ambiente virtual. Para tanto, nos apoiamos na Análise do Discurso de de linha
francesa, na perspectiva de Pechêux (1975). Nosso objetivo foi analisar, nas práticas discursivas, as
relações de poder no processo de interlocução entre professores e alunos no AVA, na disciplina
de Língua Portuguesa, do curso de Licenciatura em Geografia do IFPE. A metodologia utilizada
foi exploratória de abordagem qualitativa, as análises incidiram sobre as sequências discursivas
coletadas nos fóruns de discussão e notícias. Os resultados sugeriram que os cursistas pensam ser
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a origem de seus discursos, os quais, na maioria das vezes, são atravessados pelo discurso do professor-formador ou professor-tutor, ou seja, ora apresentam um discurso autoritário, de resistência;
ora um discurso assujeitado.
Palavras-chave: Discurso; Relações de poder; Alteridade

A Análise do Discurso na sala de aula: ler além do
que se lê
Simone Dália De Gusmão Aranha (UEPB)
Este estudo fundamenta-se nos postulados teórico da Análise do Discurso de linha francesa, e tem
como objetivo analisar os efeitos de sentidos, construídos por charges que põem em evidência a
Educação do nosso país. A partir desse quadro teórico, tomando como base Pêcheux (1988, 1999),
Foucault (1969), Orlandi (2004, 1999, 1997, 1996), também nos inspiramos em Oliveira (2001), Flores
(2002) e Fonseca (1999), pesquisadores do gênero discursivo charge. A análise de dados contempla
a relação entre mídia, discurso e ensino. Serão discutidos princípios teóricos como discurso, memória discursiva e condições de produção. Além do aspecto verbal, serão analisadas as imagens, forma
singular de representação no gênero em foco, destacando-se os aspectos histórico-sociais, e buscando responder à seguinte questão: Qual a imagem da educação brasileira instaurada nas charges
contemporâneas? A escolha pela charge justifica-se pela forma envolvente com que esse gênero
trabalha a sua discursividade, que tem como marca estilística a crítica dos fatos de natureza socioeconômica e política através da ironia e do humor. Levando em consideração o modo “aparente”
despretensioso que a charge conduz o seu discurso, foi possível, também, estabelecer um elo com
questões relacionadas à formação de leitores críticos e o valor pedagógico que, esse gênero discursivo pode “incorporar”. Ao se impor como um instrumento de denúncia social, a charge não só ilustra, ludicamente, os fatos, mas interfere, decisivamente, na conscientização da sua realidade pelos
seus interlocutores. Nessa perspectiva, estabeleceu-se uma reflexão sobre a formação de leitores
críticos pelo suposto modo despretensioso que a charge conduz o seu dizer.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Ensino; Leitura de Charges

DA PARÁFRASE À POLISSEMIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
AS RELAÇÕES DISCURSIVAS E A CONSTITUIÇÃO DE
SENTIDOS EM CONTOS
Rosemary Evaristo Barbosa (UEPB)
Partindo-se dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso e sua aplicação em atividades voltadas
para o ensino da língua portuguesa, este trabalho tem por objetivos tecer considerações e refletir
sobre a produção textual de contos, realizada por alunos universitários, nas aulas de Português I, do
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curso de Relações Internacionais. Tal produção está vinculada ao programa da disciplina, como exercício de escrita no contexto acadêmico, situada na perspectiva de produção discursiva da AD. Mediante
um mesmo referencial de produção escrita, originado de uma proposta de redação inserida no livro
Lições de texto, pode-se observar que diferentes contextos enunciativos perpassaram a constituição
de sentidos nos contos, o que está atrelado aos modos de leitura e de escrita e às histórias de leitura
dos sujeitos escritores, demarcando, assim, a ligação entre o produto (conto) e o processo (a escrita),
como também atuando na linguagem, na sua forma de representar o real, através da verossimilhança
e da veiculação de valores ideológicos. Além disso, a relação com o já-dito foi sendo ressignificada a
cada produção feita, estabelecendo efeitos de sentido que se situaram no entremeio da paráfrase e
da polissemia – ou seja, no entrecruzamento das similitudes e diferenças, baseado nas relações discursivas contratuais e polêmicas, acionadas pela proposta de produção textual.
Palavras-chave: Produção textual; Relações discursivas; Efeitos de sentido.

CRENÇAS SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA NO DISCURSO DE PROFESSORES E ALUNOS
DO IF-SERTÃO PERNAMBUCANO CAMPUS PETROLINA
Roberta Guimarães De Godoy E Vasconcelos (IFPE)
Investigações sobre a linguagem e a prática pedagógica têm se tornado interesse de diversas áreas
de conhecimento visto que buscam entender a sala de aula, seus participantes e seus discursos
como práticas sociais. Assim, os mesmos são estabelecidos, influenciados e transformados a partir
dos discursos que norteiam esse contexto. Desse modo, a ideia da pesquisa aqui proposta nasceu
a partir da prática da pesquisadora como docente de inglês no IF-Sertão Pernambucano, pois a
partir do contato com alunos de foi possível perceber determinadas crenças, muitas vezes equivocadas, a respeito da aprendizagem de língua estrangeira, no contexto da escola pública regular.
Temos, portanto, como objetivo geral analisar, a partir dos discursos dos sujeitos participantes, as
crenças de alunos e professores do IF-Sertão-PE, campus Petrolina sobre o ensino-aprendizagem
de inglês e os fatores relacionados a elas e como objetivos específicos identificar essas crenças e
alguns fatores correlacionados e examinar, em termos gerais, a relação entre as crenças de docentes e discentes, de forma a identificar semelhanças e diferenças entre elas. A fim de atingirmos os
objetivos propostos, temos como sujeitos da pesquisa, 10 alunos de turmas do Ensino Médio e três
docentes que atuam nessas turmas. A coleta e análise dos dados foram feitas a partir de questionários semiestruturados. A metodologia realizada qualitativa e descritiva levando em consideração as
subjetividades dos alunos envolvidos e tendo como referência os objetivos deste estudo, visto que
a mesma recai sobre a compreensão dos dados reais e o contexto social no qual estão inseridos.
Como resultados, observamos que a identificação dessas crenças e sua correlação com os fatores
que levam às mesmas, podem trazer reflexões e melhorias nas ações implantadas para aprendizagem de língua estrangeira dentro da instituição e quebrar o paradigma de que não é possível
aprender inglês na escola pública regular.
Palavras-chave: Ensino de línguas; crenças; ensino médio
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SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA: UM OLHAR PARA
AS MARCAS ENUNCIATIVO-DISCURSIVAS EM RELATOS
DOCENTES
Maria José Lima De Carvalho (Eeem Prof. Luiz Gonzaga Burity)
Uma significativa parte das pesquisas linguísticas reflete uma preocupação com o processo de ensino-aprendizagem. Conforme ressalta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a formação do
professor, nesse contexto, ganha relevância através da dinâmica entre teoria e prática. Entendemos
que implica formular uma discussão em torno da concepção de linguagem proposta por Bakhtin,
fundamentada no princípio da interação social (BAKHTIN, 2000). Com base nessa realidade, vimos a
necessidade de contribuirmos com pesquisas linguísticas, com um olhar para as marcas enunciativo-discursivas, veiculadas em relatos de professores, para investigar suas características dialógicas.
Nosso objetivo é analisar o discurso docente para identificar as vozes que permeiam e entrecruzam
seus relatos. Assim sendo, conceber uma pesquisa sob essa perspectiva pressupõe valorizar que
os discursos são ideológicos e historicamente situados. Pretendemos com esta pesquisa conhecer
ainda mais o discurso docente a partir das análises de suas produções. Partiremos da hipótese de
que os relatos de professores são reveladores de conhecimentos teóricos e práticos. Para verificar
essa dinâmica discursiva, entrevistaremos quinzenalmente quatro professores, por meio de gravações em áudio, em um período de 06 meses aproximadamente. Além disso, daremos primazia a
dois professores iniciantes e dois com experiência profissional que atuem no Ensino Fundamental,
em escolas públicas da Paraíba, escolhidas aleatoriamente. Nossa intenção é coletar os dados em
contextos naturais de comunicação, a fim de observar o discurso docente, com base na concepção
dialógica da linguagem. Como referências teóricas nos apoiaremos nas contribuições de Bakhtin
(2000), além da inserção de outros teóricos, como Brait (2012), Faraco (2009) e outros, para fundamentarmos nosso pensamento e contribuirmos com pesquisas linguísticas, em uma dimensão
sociológica da linguagem, visando contribuir, possivelmente, para as reflexões sobre o processo de
formação docente.
Palavras-chave: Discurso; Relatos Docentes.

A leitura como prática dialógica de construção
de sentidos: um enfoque discursivo
Antonio Flávio Ferreira De Oliveira (UFPB)
Ler constitui-se um processo de interação que envolve o sujeito autor, o sujeito leitor, o horizonte
sócio-histórico-axiológico, a necessidade de uso da linguagem e as possíveis valorações de mundo
que, comumente, compõem a formação discursiva desses sujeitos. Por esta razão, nesta pesquisa,
pretendemos investigar como a Análise Dialógica do Discurso pode contribuir para uma concepção de leitura como uma construção dialógica de sentidos. Para tanto, usaremos como aporte teó-
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rico-metodológico a Teoria Dialógica da Linguagem desenvolvida por Bakhtin e o Círculo (Bakhtin/
Volochínov 2009; Bakhtin 2010, 2011, 2012 e 2015). Metodologicamente, este trabalho terá a abordagem qualitativa de cunho interpretativista como um suporte para descrever e interpretar os fatos
discursivos (os enunciados produzidos na interação entre o autor, o leitor e o mundo; os signos
constituídos no processo de escrita). O corpus será constituído por um conjunto de quatro (04) textos relacionados ao discurso político, pertencentes ao gênero discursivo charge; esses textos serão
usados como um lugar-discursivo para a construção de sentido. Como resultado, esperamos apontar uma concepção de leitura que postule sujeitos leitores capazes de compreender os elementos
verbais e não-verbais da linguagem humana; leitores como sujeitos sociais constituídos das vozes
discursivas que compõem os repertórios de enunciados nas diversas esferas da atividade humana.
Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Leitura; Sentido

IMAGENS DO PROFESSOR EM TEXTOS JORNALÍSTICOS E
EM CONCURSOS PÚBLICOS
Adriana (UNEB)
Dado que os textos jornalísticos são amplamente utilizados em concursos para professores (BATISTA, 2011), faz-se necessário questionar quais imagens eles propagam acerca desse profissional
ao abordarem temas ligados à educação. Dessa forma, o objetivo desta apresentação é discutir de
que maneira as imagens do professor de Língua Portuguesa, veiculadas e disseminadas por editais
e provas de concursos públicos, ligam-se às construídas por textos jornalísticos. Como corpora, escolheram-se provas e editais de concursos públicos para professor de Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental, publicados entre 2002 e 2008 por municípios da Grande São Paulo, e textos sobre
os resultados do Programme for International Student Assessment (Pisa) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ambos de 2009, publicados pelo jornal Folha de São Paulo,
em 2010. O aparato teórico para as análises ancora-se na Análise do Discurso de linha francesa,
predominantemente no que diz respeito à concepção de formações imaginárias (PÊCHEUX, 1993)
e em teóricos da enunciação, sobretudo Authier-Revuz (1990) com o conceito de heterogeneidade
enunciativa. Com o auxílio do paradigma indiciário (GINZBURG, 1990) como apoio metodológico,
as análises têm demonstrado que as imagens de professor construídas pelos concursos e textos
jornalísticos convergem no que diz respeito à valorização do trabalho com o texto em sala de aula
e à sua destituição como detentor de conhecimento.
Palavras-chave: Discurso; Educação; Heterogeneidade; Texto jornalístico.
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comunicações coordenadas

MARCAS IDENTITÁRIAS DOCENTES: REFLEXÕES A PARTIR
DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Lilian Soares de Figueiredo Luz (UFAL)
O presente trabalho traz uma reflexão sobre a identidade do professor da Educação a Distância
(EaD). Tem como objetivo discutir a multiplicidade de papéis (BELLONI, 2008) que o docente dessa
modalidade assume para atender a demanda da contemporaneidade que faz emergir identidades
culturais não fixas, em transição (HALL, 2006). Dessa forma, a observação de aproximações e distanciamentos entre a modalidade a distância e a presencial se faz necessária, já que esta nos fornece o
parâmetro e é vista como a base de que se derivou a modalidade a distância. Para esse estudo, foi
utilizada a classificação dos saberes docentes (PIMENTA, 1999) e as funções e papéis do professor
na modalidade a distância, apresentados por Belloni(2008), que nos forneceram indicativos para
a reflexão das fronteiras identitárias entre as modalidades de ensino em questão. As práticas linguístico-discursivas utilizadas na EaD, principalmente, através da linguagem escrita que compõe as
ferramentas e textos dessa modalidade, também nos oferecem indícios identitários desse profissional de educação, pois , o sujeito sempre se expressa através de um texto numa atitude responsiva
(BAKHTIN,2014). Desse modo, observa-se que, apesar de características em comum entre as duas
modalidades de ensino, as práticas linguístico-discursivas do ambiente virtual, aliadas às discussões
sobre saberes e funções docentes na EaD, sugerem determinadas marcas identitárias dos (as) professores (as) da modalidade à distância.
Palavras-chave: identidade docente; pós-modernidade; educação a distância

O ETHOS BRASILEIRO NUMA RELAÇÃO DE ALTERIDADE E
DIALOGISMO
Márcia Vanessa dos Santos Souza (UFAL)
Este trabalho apresenta uma prática dialógica (BAKTHIN, 2003) para o ensino de Português para
Estrangeiros adotada no curso de extensão “Práticas de Leitura e Produção em Língua Portuguesa
para Estrangeiros” (PROEX/FALE), projeto piloto na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O objetivo desse trabalho é apresentar o ethos do brasileiro por meio de uma abordagem dialógica que
relaciona a cultura de origem contrapondo com a cultura brasileira por meio de discussões temáticas. Resultado da prática de alteridade (BAKHTIN, 2003), discutimos especificamente sobre o ethos
especular desse aluno numa abordagem didática crítica (ALVAREZ, 2011) perguntando-nos: a) que
imagens eles reconstroem de si a partir da aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE)
dentro da abordagem dialógica de ensino? b) quais as implicações da abordagem dialógica em PLE
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em um curso de ensino? Isso nos auxiliou na elaboração de uma proposta pedagógica, aplicada na
turma de 8 alunos/as, que previa o trabalho dialógico com a linguagem, considerando-a como uma
construção social (MOITA LOPES, 2002) e como resultado da diversidade e da diferença cultural
(BAHBHA, 1998), visto que partíamos não só da inscrição do sujeito autor, mas principalmente de
sua relação com o outro que, no caso, incluía contrapontos culturais do contexto no qual estavam
inseridos. Assim, para apresentar os resultados dessa pesquisa, recorremos à teoria bakhtiniana
sobre alteridade; noções de competência do professor de LE (ALMEIDA FILHO, 1997, 2006), abordagem didática crítica discutida por Alvarez (2011) e ethos (MAINGUENEAU, 2008; AMOSSY, 2005).
Palavras-chave: Abordagem dialógica; Ethos; alteridade; discurso; diferenças culturais

A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS ESPECULAR DE ALUNOS/AS
DO PIBID/LETRAS E A CONSTRUÇÃO DE RESISTÊNCIAS
EM PROPOSTAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA
ATUALIDADE
Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima (UFAL)
A partir da análise discursiva de diários de campo e de respostas a questionários abertos, observo a construção de Ethos de bolsistas Pibid/Letras/Português, graduandos/as do curso de Letras
(Fale/UFAL), atuantes em aulas de Língua Portuguesa (LP) do ensino fundamental em escolas públicas da cidade de Maceió/AL. Como pesquisadores/as, esses/as bolsistas desenvolvem oficinas
de produção de textos com o propósito de promoverem reflexões sobre temas geradores, numa
perspectiva de ensino de gêneros, seguido de trabalhos com a reelaboração textual/discursiva das
produções. Neste estudo, tenho o objetivo de analisar como a construção de Ethos (MAINGUENEAU, 2006; AMOSSY, 2004) desses/as discentes representa reflexões sobre sua formação docente.
Para isso, retomo indícios dessa construção de Ethos na perspectiva da alteridade (BAKHTIN, 2004),
considerada como Ethos Especular (SOUTO MAIOR, 2009, 2011), e apresento duas perguntas de
pesquisas: como esses/as alunos/as graduandos/as se vêm em sua formação? Quais discursos permeiam a construção especular de Ethos? Para responder às questões, considero que as imagens
depreendidas dos dados representam significados das ações de linguagem vivenciadas nas pesquisas-participantes (LÜDKE E ANDRÉ, 1996) que efetuam. Compreendo, com a análise, que as estratégias utilizadas pelos sujeitos nas práticas pedagógicas funcionam como mecanismos de Discursos
Envolventes (SOUTO MAIOR, 2009, 2014) na constituição de suas subjetividades pelo fenômeno de
uma construção Especular de Ethos (o que sou para quem é ele?) que envolve novas relações sociais entre professor/a e aluno/a; entre objeto de ensino (GERALDI, 2002) e professor; entre profissão
docente e autonomia (ZOZZOLI, 2002). A observação desses acontecimentos promove a reflexão
sobre os elementos que compõem o ensino de LP na atualidade que considero construírem uma
proposta de resistência social na ação docente.
Palavras-chave: ethos; discursos envolventes; formação docente
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REFLETINDO SOBRE O ETHOS DO PROFESSOR NA
CONTEMPORANEIDADE E OS DESAFIOS DA TECNOLOGIA
Káthia Maria Barros Leite (IFAL)
O seguinte trabalho tem como objetivo discutir o ETHOS dos professores de produção de texto
na contemporaneidade e suas ações frente as diversidades tecnológicas a qual estamos inseridos.
A análise parte do projeto de extensão “professores das escolas públicas de Alagoas Gerando reflexões e ações “que se propunha a estudar as demandas que os professores produtores de texto
tinham para sua pratica docente. Assim observamos que este item produção textual ainda angústia
muitos professores e tendo em vista esta preocupação é que nos propusemos a fazer esta análise.
O trabalho está inserido na metodologia qualitativa e tem como referencial teórico e metodológico as discussões de Maingueneau (2005) e Amossy (2013) para os discursos sobre ethos e imagens
de professores, para a reflexão sobre produção de texto e contemporaneidade nos deveremos
em Buzen (2006) e Geraldi (1997). O trabalho neste sentido é antes de tudo um olhar para o que
esses professores falam, escrevem, discutem ou anseiam para sua prática docente. Sendo assim
queremos também observar que elementos os tornam responsivos, no conceito backtiniano em
questão, sendo assim pesquisadores da sua prática docente e reflexivos para que assim se tornem
professores-pesquisadores e contribuam através de seus discursos para novos estudos.
Palavras-chave: Ethos; professores; produção de textos
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Pôsteres

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E SURDEZ: LEVANTAMENTO
DE PESQUISAS REALIZADAS NA UNICAP SOBRE A
COMUNICAÇÃO DE SURDOS
Marcela Gomes Barbosa (UNICAP)
A educação de surdos ainda se constitui um tema polêmico, especialmente quando tratamos da
sua comunicação, destacando a proposta fonoaudiológica, pelo fato de perceber que ela, diferentemente da Pedagogia, Letras e outras licenciaturas, resistiu algum tempo, a inserção da Libras no
seu cotidiano. Na atualidade, percebe-se uma paulatina mudança dessa intervenção diante do que
propõe o bilinguismo, opção educacional brasileira para educação de surdos. O objetivo desse
trabalho foi analisar contribuições para a prática educacional, especialmente, aquelas sugeridas
por fonoaudiólogos sobre a comunicação de surdos, através de pesquisas já realizadas na UNICAP.
A fundamentação teórica teve como orientação trabalhos de autores que estudam a temática tais
como Cavalcanti, Felipe, Goldfeld, Karnopp,Lacerda e Góes, Lima, Quadros, Salles, Svartholm, dentre
outros. Elegemos como aporte metodológico a pesquisa qualitativa, bibliográfica. Os dados foram
coletados através do levantamento de diversas pesquisas de Pibic, TCC e Dissertações de Mestrado
em Ciências da Linguagem. Foram analisados noventa e nove trabalhos, compreendendo sua leitura aos últimos quinze anos, tornando possível mapear o teor dessas propostas e sua evolução. Observamos que esses estudos, nos últimos anos, deixaram de tratar apenas da aquisição e melhoria
da comunicação oral do surdo inserindo a Libras como meio de comunicação ou como mediadora
da intervenção na língua portuguesa escrita, seus principais entraves e facilidades. De acordo com
essas pesquisas, a criança surda ao adquirir a língua de sinais e a língua portuguesa, logicamente,
tem melhor condição de compreensão e socialização. Os resultados mostraram diversas contribuições que permitem realizar novas reflexões guiadas pela melhor compreensão da aprendizagem
de surdos e seu processo de comunicação. Orientador: Wanilda Maria Alves Cavalcanti
Palavras-chave: bilíngue; educacional; fonoaudiologia, língua de sinais.

O ENSINO DA LINGUAGEM QUÍMICA NAS ESCOLAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE GRAVATÁ
Ana Cristina Barbosa Da Silva (UFPE)
Letícia Bazante Velôzo De Sales (UFPE)
Ao ensinar sobre a ciência Química, deve-se buscar abordar os conteúdos de forma contextualizada,
pois, conforme Santos et. al. (2007), a prática pedagógica desvinculada da realidade dos alunos tor-
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na a educação científica uma área chata e desinteressante. O conhecimento científico e, neste caso,
também a linguagem científica, não fazem parte do contexto cultural dos estudantes, conforme
afirmam Machado e Mortimer (2007): a linguagem científica apresenta características próprias que
a difere da linguagem utilizada pelos alunos no seu cotidiano, por isto estes acham-na estranha e
de difícil compreensão. Contudo, a linguagem científica e a linguagem Química são constitutivas da
própria ciência Química e se fazem necessárias para a aprendizagem da área. Diante disto, esta pesquisa teve como objetivo investigar práticas docentes no Ensino Médio relacionadas à aprendizagem
da linguagem Química, considerando a visão dos docentes e dos estudantes, nas escolas públicas de
Gravatá - PE. Para isto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 3 professores de Química e
foram aplicados questionários com uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de cada docente. Os
resultados mostram que os alunos apresentam dificuldades no aprendizado da linguagem Química;
de acordo com os pontos de vista de professores e estudantes, não há possibilidade de ensino desta
ciência sem a menção aos seus termos técnicos, o que faz o professor ter um papel importante no
processo de ensino-aprendizagem, pois a forma com que aborda a linguagem Química interfere no
aprendizado da área pelos estudantes. Orientador: Ana Cristina Barbosa da Silva
Palavras-chave: Ensino de Química; Práticas docentes; Termos técnicos.

FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO ASSISTIDA COM ANIMAIS
Maria Isabel Cavalcanti Pimenta (Coordenadora do Projeto
Mascote-Terapia)
O uso de animais possibilita aos profissionais de saúde e educação novas perspectivas em termos
de recursos auxiliares, obtendo sucesso até nos casos onde métodos tradicionais falharam (FLÔRES,
2009). A atuação fonoaudiológica na educação assistida com animais visa aprimorar a comunicação
e desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita. Objetivo: dinamizar a aquisição e expressão
da linguagem de escolares, com atraso de linguagem e mutismo seletivo, através de atividade lúdica e contextualizada, tendo a presença do animal (mascote) com agente ”motivador” desse processo. Materiais e Métodos: Utilizou-se animais (cão, porquinho-da-índia, coelho, etc.) como recurso na
elaboração das oficinas temáticas, coordenado pela fonoaudióloga, contando com participação de
voluntários, incluindo psicólogas e pedagogas das escolas. Esse projeto foi desenvolvido de 2010 a
2012, com crianças de duas instituições na cidade de Ponta Grossa-PR: uma do ensino regular (CEI) e
outra da educação especial (APPDF) e, neste ano, em processo de implantação em escola municipal
de PE. Resultados: Nas atividades realizadas o estímulo animal resultou em motivação para comunicação. A interação crianças/animais contribuiu para a diversificação da linguagem. Constatou-se
ganho quanti-qualitativo observado pelo aumento das expressões verbais em relação às gestuais, ampliação do vocabulário, estímulo à leitura e produção escrita; sendo ainda recurso auxiliar
da aprendizagem, por instigar a curiosidade e interesse, favorecendo a concentração, memória e
atenção. Conclusão: O animal atua como mediador (facilitador), através do qual os objetivos da
fonoaudiologia educacional são alcançados. Essa experiência vem dando resultados satisfatórios e
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tem sido fonte de pesquisas científicas, como recurso inovador e eficiente no ambiente escolar, que
além de promover a comunicação, propicia a socialização.
Palavras-chave: Linguagem; Fonoaudiologia educacional; Atuação com animais.

A PRÁTICA DOCENTE E A APRENDIZAGEM DA ESCRITA EM
TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Silbely Jukalyne Barros Santos (UFRPE)
Leila Nascimento Da Silva (UFRPE)
Este trabalho traz a discursão sobre as práticas de professores que atuam na Educação Infantil,
no que concerne ao processo de ensino da escrita nessa etapa de ensino. Para tanto, buscamos
investigar como professoras da Educação Infantil contribuem para a compreensão do sistema de
escrita alfabética pelas crianças. Propomos como objetivos específicos: a) Identificar se as docentes
realizam atividades que buscam contribuir para a compreensão do sistema de escrita alfabética; b)
Em caso positivo, verificar quais os tipos de atividades são realizadas pelos professores nesse trabalho; c) Analisar os princípios metodológicos subjacentes a essas atividades; d) Analisar a mediação
docente na abordagem da compreensão dos sistema de escrita alfabética. Partimos do pressuposto de que o trabalho de compreensão do Sistema de Escrita Alfabética não deve ser visto como
obrigatório na Educação Infantil, porém desde cedo a criança pode ter contato com esse sistema.
A pesquisa adotou como base autores como: Ferreiro e Teberosky (1999), Cabral (2013), Aquino
(2007), Bezerra (2008), Brandão e Leal (2010), entre outros. Realizamos observações de seis aulas de
uma professora e entrevistas com outras sete que também atuavam na Educação Infantil. Com essa
pesquisa se percebeu que a maioria das professoras realizava um ensino sistemático da escrita, contudo priorizavam atividades com letras e sílabas, de forma isolada, se assemelhando aos antigos
métodos tradicionais de ensino, os quais adotam uma perspectiva de ensino-aprendizagem memorística e uma concepção de língua como mero código. Torna-se, portanto, necessário investir na
formação continuada dos professores para que possam estar repensando o seu fazer e estudando
mais sobre os objetos de ensino.
Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino; Língua escrita.

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA O
ESTUDO ACERCA DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E SUAS
IMPLICATURAS NO ENSINO
Dominique De Melo Franco Campelo (UFPE)
Pollyanna Cristina Quadros De Souza (UFPE)
Foi utilizada no presente trabalho a meta-análise para um estudo comparativo e, assim, foram discutidas questões relativas à psicologia com foco no processo de aquisição da linguagem humana,
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enfatizando aspectos teórico-metodológicos que focam no processo de ensino e aprendizado da
linguagem escrita. Apresenta-se uma articulação dos constructos de Jean Piaget, Lev Vygotsky,
Henri Wallon, Emília Ferreiro e Ana Teberosky para compreensão do processo de aquisição, desenvolvimento e ensino da linguagem. São consideradas as seguintes teorias: o construtivismo;
as teorias sócio interacionistas; e as etapas de desenvolvimento da escrita. A partir das avaliações
e releituras sobre o referido processo foi possível constatar que, por mais que existam divergências entre alguns postulados, as contribuições desses autores para a pedagogia foi fundamental,
uma vez que a pedagogia a partir da década de 80 deixou de ser vista como uma ciência isolada
e passou a contemplar outras áreas do saber, dentre elas a psicologia cognitiva. Desde então se
vem buscando descontruir o equívoco de que o ato de educar está interligado tão somente ao ato
de transmitir conhecimentos, desconsiderando-se os indivíduos que fazem parte dessa interação
social e, sobretudo, como eles se desenvolvem e como aprendem. A relevância de se voltar o olhar
para esses trabalhos é o fato de que ainda há nas Licenciaturas em geral uma preocupação formal
muito voltada para o ensino em si, com pouca ênfase para a forma como o aluno aprende. O trabalho parte do pressuposto de que para ensinar é preciso conhecer como se dá o processo de ensino-aprendizagem em todas as suas vertentes, a fim de se buscar metodologias específicas e com
maior eficácia. Para guiar este trabalho, utilizou-se como base os estudos de teóricos como: Cambi
(1999), Ferreiro e Teberosky (1986), Koll (2010), Rapport (1982) e alguns artigos de Soares.
Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Psicologia Cognitiva; Linguagem escrita
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comunicações individuais

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA ESCRITA NO
INTERACIONISMO DE BASE ESTRUTURALISTA
Magda Wacemberg Pereira Lima Carvalho (Governo PE)
Este estudo tem como objetivo compreender o processo de aquisição e funcionamento da escrita
em crianças recém-inseridas no universo linguístico. Para isso, refletiu-se sobre o processo de Aquisição da Linguagem a partir de pesquisas filiadas ao Interacionismo de base Estruturalista, ressignificado pela Psicanálise Lacaniana. No processo de aquisição da linguagem escrita, teorias sobre
alfabetização, filiadas à filosofia clássica, têm compreendido a escrita, segundo Borges (2010), como
representação gráfica da linguagem oral. Dentre essas, destacam-se as propostas fundamentadas
nos estudos de Jean Piaget que, aportado na Psicologia Cognitiva, postula princípios de uma teoria
do desenvolvimento, em que a noção de representação ocupa lugar importante na Aquisição da
Linguagem. Para o Interacionismo de base Estruturalista, as produções escritas iniciais da criança
podem ser interpretadas como funcionamento da língua (no sentido estrutural), permitindo a atividade “da linguagem sobre a linguagem” (Lemos, 1992, p. 132), uma vez que a criança, quando
colocada em situações de leitura e escrita que não priorizam a correspondência entre grafemas e
fonemas, escreve a partir de uma cadeia de significantes, que, se analisados sob a ótica dessa nova
base teórica, podem “ser interpretados como efeitos da linguagem sobre a própria linguagem” (p.
167). Para esta análise foram selecionados dois textos produzidos por uma criança de quatro anos,
que conhece as letras, mas que não as fonetiza. Nessa perspectiva, percebeu-se, por meio da análise de uma escrita espontânea, o que Borges (2006) chamou, na escrita inicial da criança, de “feixes
de relações”, visto que a criança ainda não alfabetizada, mas que (re) conhece as letras do alfabeto
escreve a partir de uma cadeia de significantes. Dessa maneira, foi possível entender que a sistematicidade da língua não se reduz à correspondência grafofônica, pois a criança, ao escrever, entra na
ordem simbólica e dá sentido ao funcionamento da escrita.
Palavras-chave: Aquisição da linguagem; Interacionismo; Aquisição da Escrita

A prática do bilinguismo no contexto do ensino
para surdos
Antonio Henrique Coutelo De Moraes (UNICAP)
Wanilda Maria Alves Cavalcanti (UNICAP)
Pesquisas realizadas no grupo de Estudos sobre Surdez do Doutorado em Ciências da Linguagem,
da Universidade Católica de Pernambuco, resultaram no levantamento de diversas questões que
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merecem nossa atenção pelo desafio que elas representam. É importante registrar que, dos temas
em destaque pelas dificuldades que ainda apresentam, o ensino bilingue traz novas indagações
associadas ao sucesso ou insucesso de práticas educativas ainda empregadas, principalmente, porque não contamos com docentes cuja formação lhes permita transitar pelo ensino bilingue para
surdos e atingir os objetivos esperados para um ensino de boa qualidade. Nesse contexto trazemos
algumas questões sobre a inserção de mais uma língua, o inglês. O objetivo desse trabalho foi conhecer melhor as diferentes concepções de ensino bilíngue que circulam nos ambientes inclusivos,
especialmente, quando se referem à aquisição de uma língua estrangeira, o inglês. Sabemos que
a opção brasileira da educação de surdos orienta para a presença de duas línguas (língua de sinais
e portuguesa) sem que se construa uma assimetria que coloque uma das línguas se sobrepondo à outra, embora no caso dos surdos se destaque a Libras como principal opção de comunicação. Quais os fatores que devemos considerar com a inclusão de mais uma língua? Que estratégias
poderão ser mais benéficas para o ensino do ingles para surdos? Nesse sentido, adotamos como
metodologia a pesquisa bibliográfica analisada qualitativamente apoiada nos seguintes autores:
Bloomfield; Harmers e Blanc; Macnamara; Megale; Quadros; Skliar; Svartholm; Titone; entre outros.
Esperamos, com os resultados dessa pesquisa, contribuir para abrir caminhos para novas reflexões
e, com elas, a melhoria da prática docente de professores de surdos.
Palavras-chave: Aquisição; língua estrangeira; bilinguismo; ensino

PRÁTICAS DE LEITURA: MAPEANDO A MELHORIA DO
CAPITAL LINGUÍSTICO DE ALUNOS SURDOS
Izabelly Correia Dos Santos (UNICAP)
A opção brasileira para a educação de surdos se encontra em sintonia com a maioria dos países
do mundo, tem o Bilinguismo como filosofia educacional. Essa filosofia atenta para o uso da Libras
como primeira língua (usada para comunicação) e, como segunda língua, a Língua Portuguesa (que
permite o acesso aos conteúdos escritos). Diante dos repetidos insucessos de crianças, jovens e
adultos surdos na aquisição de conhecimentos que circulam na escola, da alfabetização até o Ensino Superior, procuramos refletir como seria possível a mudança desse quadro e, o direcionamento
para novas estratégias, tendo como foco a leitura. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi mapear a
melhoria do capital linguístico de surdos através das práticas de leitura. Os dados foram coletados
no Grupo de Estudo sobre Surdez do Doutorado em Ciências da Linguagem da Unicap, que conta
com a participação de sete surdos, e se reune, semanalmente. Para atingir o que pretendíamos
contamos com a contribuição de autores como Bordieu (1998), Solé (1998), Lodi (2012) e Kleiman
(2002; 2004). A opção metodológica adotada foi a pesquisa qualitativa, na qual analisamos durante
o período de um semestre, a partir de uma avaliação inicial, ocorrências para o desenvolvimento
do capital linguístico dos surdos, na presença de diferentes práticas de leitura. Os resultados mostraram que o emprego dessas práticas contribuem para a geração de novas motivações e a rotina
criada pela frequência do seu uso, melhora a compreensão dos textos lidos, trazendo um aumento
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no capital linguístico dos surdos. Esperamos contribuir para valorizar a leitura como estratégia que
permite a ampliação do capital linguístico dos surdos.
Palavras-chave: Capital linguístico; surdez e leitura

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES SURDOS NA ASSOCIAÇÃO CENTRO RURAL
DE FORMAÇÃO EM CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – PB
Bianca Farias Da Silveira (UFPB)
Briele Bruna Farias Da Silveira (UFPB)
Este artigo é o relato da prática pedagógica na alfabetização de crianças e adolescentes Surdos na
sua língua materna a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e na língua Portuguesa como segunda língua. Essa prática só foi possível através do Projeto Todos Brincando Direitos que conta com o apoio
do Itaú Social e da Fundação Sanzeno (Itália), sendo realizado no Centro de Atendimento Educacional: Associação Centro Rural de Formação, localizado no Assentamento Dona Helena- PB. Teve
como objetivo possibilitar o direito das crianças e adolescentes Surdos em comunicar-se através de
sua língua materna, a LIBRAS e de adquirir conhecimento da língua oficial escrita do país que estão
inseridos, o Português. Todo o processo considerou os conhecimentos prévios de cada sujeito com
atendimentos individualizados e grupal. Pois, é através da linguagem que as pessoas conseguem
estabelecer as relações pessoais e sociais, ocorrendo assim, a comunicação e a troca de ideias. E é
nessa troca, que as mesmas organizam uma língua. E é por esse motivo, que buscamos estabelecer
relações entre os sujeitos Surdos e ouvintes atendidos no Centro de Atendimento Educacional, para
que a comunicação ocorra pela necessidade de interagir umas com as outras por meio das duas
línguas.
Palavras-chave: alfabetização; língua- comunicação; LIBRAS-Português

COMPREENDENDO A DIALOGIA MÃE-BEBÊ ATRAVÉS DA
MULTIMODALIDADE
Paula Michely Soares Da Silva (UFPB)
Valdenice Pereira De Lima (UFPB)
Lívia Maria Alvarenga De Lima (UFPB)
O atual trabalho tratará da aquisição da linguagem da criança, no que se refere ao uso de elementos multimodais, utilizados pelo bebê, em interação com o adulto. Para tanto, partiremos dos
pressupostos teóricos da multimodalidade, defendidos por Mc Neil (1985). Segundo o autor, gesto
e fala formam um contínuo que não se pode dissociar. Além de analisarmos os usos de gestos e

81 / VI ECLAE

produções de fala, é também nosso objetivo observar o papel do adulto no desenvolvimento do
infante, compreendendo como se dá o desencadeamento dos discursos na interação infantil. Portanto, discutiremos até que ponto os discursos infantis e adultos estabelecem influencia entre si.
Para o referido trabalho, utilizaremos a categorização dos tipos gestuais, propostos por Kendon
(19988), assim como, tomaremos como base a teorização do discurso de outrem, utilizando como
aporte teórico principal as considerações de Bakhtin/ Volochinov (1999/2002), Brait (2005), Faraco
(2003), Fiorin (2006) e Sobral (2009) acerca dos conceitos de dialogismo, polifonia, discurso de outrem. Metodologicamente, o trabalho contará com a análise de dados em vídeo, no qual mãe e
bebê interagem, de forma mais naturalista possível. Análises preliminares apontam que os discursos produzidos pela díade mãe-bebê estabelecem multimodalmente relações dialógicas.
Palavras-chave: Palavras-chave; Multimodalidade; Aquisição; Dialogismo

MULTIMODALIDADE E AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE
CRIANÇAS NA INTERAÇÃO FACE A FACE
Renata Fonseca Lima Da Fonte (UNICAP)
Andrea Maria B De Souza (UNICAP)
A presente pesquisa tem como objetivo discutir e refletir os aspectos multimodais nas interações
face a face entre crianças no processo de aquisição da linguagem. Para isso, este trabalho está
respaldado na perspectiva do funcionamento multimodal da linguagem, fundamentando-se em
Kendon (1982, 2000), McNeill (1992, 2000), Cavalcante (2009, 2010, 2012), Barros (2012) e Fonte et
al (2014). A pesquisa pretende corroborar para a compreensão do funcionamento multimodal na
aquisição da linguagem. Para discutir os aspectos multimodais da linguagem nas interações face
a face, nas quais participam crianças em aquisição da linguagem, relacionaremos durante nossos
estudos dois planos multimodais que são: o plano gestual e o plano verbal. Para isso, procuraremos relacionar a tipologia gestual, que inclui gesticulação, pantomima e gestos emblemáticos,
conforme tem sido proposto por Kendon (1982); com a tipologia vocal, sugerida por Barros (2012).
A partir do que mostra o estudo realizado por Fonte et al (2014), é possível afirmar que os planos
multimodais, que se constituem por gestos e também por produções verbais são adquiridos em
um contínuo, que ao longo do tempo tornam-se mais elaborados nas interações com o parceiro
da interação.
Palavras-chave: Linguagem; multimodalidade; interação face a face, aquisição da linguagem
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Consciência fonológica e aquisição da
linguagem escrita: o que pensam professoras
alfabetizadoras
José Carlos De França Filho (UFPE)
O estudo investigou o que professoras do primeiro ano do ensino fundamental pensam sobre o
tema “consciência fonológica”, no que se refere à relação com o processo de aquisição da linguagem escrita: contribuições e momento de iniciar a proposição de atividades. Partimos do pressuposto de que, para aprender a ler e escrever, é necessário, além do contato com os diversos
gêneros textuais, refletir de forma sistemática sobre os princípios do sistema de escrita alfabética
(LEAL 2005; MORAIS, 2012; SOARES, 2004), dentre os quais estão os que mobilizam conhecimentos
a respeito dos aspectos sonoros das palavras. Também tomamos como pressuposto a ideia de que
o ensino de habilidades fonológicas pode ser iniciado na educação infantil (MORAIS, 2012). Dez
docentes foram entrevistadas, sendo suas respostas categorizadas com base na análise de conteúdo de Bardin (2011), possibilitando, além da elaboração de categorias de análise, o registro de sua
frequência e a interpretação do conjunto dos dados obtidos. Os resultados revelaram que todas as
professoras reconhecem a importância da consciência fonológica para o processo de aquisição da
leitura e da escrita e que a maioria das docentes (oito) percebe, apropriadamente, que o trabalho
com as habilidades fonológicas deve iniciar-se já na educação infantil. No entanto, todas mostram
dificuldade para justificar seus posicionamentos.
Palavras-chave: consciência fonológica; aquisição da linguagem escrita; professor alfabetizador

AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM: UMA DISTINÇÃO
IMPORTANTE PARA DOCÊNCIA EM LÍNGUA MATERNA
Sabrina Casagrande (UFFS)
Lucilene Lisboa De Liz (UESC)
Alessandra Simões Trindade (UESC)
O objetivo do presente artigo é discutir alguns aspectos relacionados aos fenômenos linguísticos
em cena nas produções orais e escritas de crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, os estudos linguísticos assumem relevância crucial para a compreensão desses fenômenos. No entanto, o que temos observado é que os estudos, especialmente
na área de teoria e análise linguística, carecem de uma interface maior com a Educação Básica, já
que apresentam potencial bastante grande para isso. De acordo com a Teoria Gerativa, a criança
já chega à escola com conhecimentos sobre a sua língua, daí porque é fundamental que o professor tenha intimidade com as teorias linguísticas para poder conduzir seu trabalho de maneira
mais consciente e qualificada. Mais que isso, é fundamental que o professor entenda que adquirir
uma língua materna (processo que está finalizado aproximadamente aos 5 anos de idade e sem
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interferência direta do adulto) é bastante diferente de aprender uma língua materna, o que exige
a mediação de um adulto/professor (KATO, 1999). O foco da perspectiva gerativista é a língua–I, a
língua internalizada, que se ocupa primordialmente dos fenômenos que envolvem a língua oral.
Os estudos dessa área são fundamentais para compreender os fenômenos linguísticos recorrentes no ambiente escolar relacionados à língua oral e que, por vezes, se projetam na língua escrita,
sobretudo na fase inicial dessa aprendizagem. Entender como a criança adquire uma língua, bem
como as propriedades e características desse período, são cruciais para o docente que atua tanto
na Educação Infantil quanto nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Aquisição; Aprendizagem; Ensino de língua

Variações prosódicas e gestos no reconto de
história: um estudo de caso de uma criança cega
Renata Fonseca Lima Da Fonte (UNICAP)
Christiane Gleice Barbosa De Farias Nascimento (UNICAP)
Esta pesquisa apresenta como objeto de estudo a multimodalidade em narrativa de uma criança
cega, contribuindo para entender que recursos multimodais são utilizados por essa criança para
produzir sentidos em narrativa de uma história infantil, já que ela não dispõe do canal visual para
representar e perceber alguns gestos. Desse modo, fundamentamo-nos na perspectiva de funcionamento multimodal da linguagem proposta por Kendon (1982), McNeill (2000), Cavalcante (2009),
Ávila Nóbrega; Cavalcante (2012), Fonte (2009, 2011a, 2011b, 2011c,2012) e Fonte et al (2014) que
concebem gesto e fala como sistema integrado de significação. Com base nessa perspectiva, temos
como objetivo geral analisar os recursos multimodais utilizados pela criança cega no reconto de
uma história e como objetivos específicos verificar os papéis dos recursos multimodais que a criança cega utiliza no reconto da história, identificar e descrever a fala, a prosódia e os gestos durante a
narração da história. Para isso, realizamos um estudo observacional, de caráter qualitativo e do tipo
estudo de caso. Como procedimentos metodológicos, selecionamos o clássico infantil da Disney:
Os três porquinhos. Esse conto clássico foi apresentado em audiodescrição e transcrita através do
software Eudico Linguistic Annotator (ELAN) para a criança cega em seu ambiente domiciliar. Selecionamos como categorias de análise de dados os planos do envelope multimodal: verbal, prosódico e gestual, proposto por Ávila Nóbrega (2010) e Fonte (2011). Os resultados mostraram que, ao
recontar a história, a criança cega assumia diferentes papéis, ora de narrador, ora de personagem. A
narrativa foi mediada pela multimodalidade da linguagem, caracterizada por variações prosódicas
como: intensidade forte e fraca, duração, pausas, velocidade de fala; além disso, usou produções
verbais, ou seja, a fala propriamente dita, contemplando a estrutura narrativa e ainda gestos variados incluindo gesticulações corporais que contribuíram para a construção de sentido dos recontos
das histórias.
Palavras-chave: multimodalidade; narrativa; criança cega
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O DESENVOLVIMENTO DA NARRAÇÃO ORAL EM
ESCOLARES NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Daniele Siqueira Veras (Universidade Federal De Pernambuco)
Os primeiros anos de vida da criança são extremamente importantes para o seu desenvolvimento
global. Pesquisas apontam que esta etapa pode ser decisiva para o êxito de toda a vida escolar e
acadêmica. Políticas públicas que visam à otimização das etapas educacionais nos primeiros anos
escolares são cada vez mais comuns e importantes no tocante à alfabetização e os eixos que a
integram, como o desenvolvimento da linguagem oral. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo investigar como se processa o desenvolvimento de narrativas em crianças nos primeiros anos
do Ensino Fundamental, conhecido com o o ciclo de alfabetização. Para alcançar tal finalidade foi
realizada avaliação em 90 alunos do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental
I) de uma escola pública na Região Metropolitana do Recife, utilizando a proposta de narração de
relato de experiência individual e classificado dentre as categorias de narração infantil propostas
por Rêgo (1986). Os professores alfabetizadores responderam a uma avaliação referente a cada aluno, indicando o nível no qual se encontra, seja introduzindo, aprofundando ou consolidando essa
habilidade oral. Os dados foram gravados, transcritos e analisados usando o software SPSS 22.0. Os
resultados revelaram que dentre os alunos do ciclo de alfabetização, no contexto da população estudada, não foram observadas diferenças significativas entre as séries em relação às categorias de
narração. Os professores parecem identificar diferenças entre as séries no que tange às habilidades
investigadas. A partir destes resultados, concluiu-se que é necessário estímulo para o desenvolvimento das habilidades orais e desenvolvimento dela entre as séries/anos/idade. A formação continuada dos professores alfabetizadores poderá promover o desenvolvimento da linguagem oral
com consequente impacto no processo de alfabetização, além de favorecer a identificação precoce
de dificuldades de linguagem dos alunos no ciclo de alfabetização.
Palavras-chave: aquisição de linguagem; narração; alfabetização

AS INTERVENÇÕES DE UMA PROFESSORA
ALFABETIZADORA, A PARTIR DA AVALIAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS DAS CRIANÇAS SOBRE O SISTEMA DE
ESCRITA ALFABÉTICA
Maria De Fátima Moura De Lima (UFPE)
Este estudo buscou refletir sobre as intervenções realizadas por uma professora do 1º ano do ensino fundamental, a partir das avaliações feitas durante o ano letivo, no que se refere aos conhecimentos das crianças em relação ao SEA (Sistema de Escrita Alfabética). Partimos do pressuposto
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de que, numa prática avaliativa, não basta que o professor esteja utilizando instrumentos diversos,
registrando e acompanhando as aprendizagens de seus alunos; é preciso que haja o planejamento
de atividades e práticas pedagógicas, a redefinição de posturas, a reorganização do ambiente de
aprendizagem e outras ações, a partir daquilo que é observado (HOFFMANN, 2012). Nesse sentido,
as intervenções pedagógicas devem ser percebidas como procedimentos inerentes à prática avaliativa e consideradas como uma ação de grande relevância durante o processo de alfabetização.
Como procedimentos metodológicos, usamos a observação, a entrevista semiestruturada e a pesquisa documental e, para análise dos dados, recorremos à análise de conteúdo de Bardin (1977).
Os resultados evidenciaram que, a partir das avaliações sobre os conhecimentos das crianças em
relação ao SEA, a professora percebia a necessidade de fazer intervenções pedagógicas durante o desenvolvimento das atividades diversificadas e homogêneas vivenciadas em sala de aula.
Nas atividades diversificadas, a docente se aproximava dos alunos fazendo algumas indagações e
mediações específicas, conforme as hipóteses sobre o SEA apresentadas nas avaliações. Durante
as atividades homogêneas, predominantemente realizadas de forma coletiva, a professora fazia
interrupções seguidas de intervenções dirigidas a determinados alunos, além de adaptações nos
encaminhamentos dessas mesmas atividades, de forma particular, com o objetivo de atender às
necessidades individuais de aprendizagem dos alunos em relação ao sistema de escrita.
Palavras-chave: Palavras-chave: avaliação; alfabetização; prática de professores

A ESCUTA DO DISCURSO DO OUTRO SOBRE AS
DIFICULDADES DE LEITURA ESCRITA APRESENTADAS
PELA CRIANÇA
Ana Karla Lemos Byron De Lima (UNICAP)
Este trabalho possui como eixo, a investigação de dificuldades apresentadas pela criança, em sua
produção escrita. Propõe-se, que uma escuta do discurso do outro sobre a criança poderia propiciar melhor entendimento acerca do obstáculo que se interpõe à escrita infantil. Essa proposta se
fundamenta na abordagem da aquisição de linguagem de Cláudia de Lemos que, a partir de Saussure, Jakobson e Lacan, elege a noção de captura como explicativa da mudança, que ocorre no infans, da condição de não falante à falante. Trata-se, de uma captura da criança pelo funcionamento
estrutural da língua: processos metafóricos e metonímicos, proposta que se filia Sônia Borges no
enfoque da aquisição da língua escrita. Assumimos, nessa perspectiva, que essa noção de captura,
do mesmo modo que explica a mudança, poderia fornecer pistas na tentativa de abordar obstáculos que se opõem a tal mudança. Pretendemos compreender como a criança é capturada pela
língua, e tirar as consequências, quanto ao percurso de aquisição da língua escrita, e problemas que
possam surgir. Nessa tentativa, realizaremos análise dos significantes do discurso do outro (familiares, professores, responsáveis) sobre a criança, e dificuldades que ela apresenta na escrita, a fim de
lançar uma luz no caminho de investigação destas, analisando tanto discursos do outro, como produções escritas do sujeito – uma criança que apresente obstáculos nessas produções – sem comprometimento neurológico. Os discursos, obteremos com entrevista semi-estruturada. Em relação
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à criança obteremos textos, por ela já produzidos. Acreditamos que os resultados desta pesquisa,
trarão efeitos sobre profissionais que lidam com essa questão, dos obstáculos que se apresentam
à criança no percurso de aquisição da língua escrita, pretendendo, trazer contribuição a essa área.
Palavras-chave: Aquisição de Linguagem; Captura; Processos Metafóricos e Metonímicos

OS ENCANTOS DA MÚSICA E A APROPRIAÇÃO DA
LINGUAGEM PELA CRIANÇA FREQUENTADORA DE CRECHE
Elisangela Maria Da Silva (UNICAP)
Ouvir, se deixar seduzir, dançar são algumas das ações ou estados que nos colocam diante da música, que inevitavelmente, numa hora ou em outra nos enlaçam por melodias, ritmos, harmonias
nos transportando de um estado a outro. Nesse âmbito, a busca pelo entendimento sobre o que há
de comovente na música, para os que a criam e a contemplam é o que motiva o presente estudo.
Tendo como proposta elaborar uma reflexão sobre o papel da música no processo de apropriação
da linguagem pela criança frequentadora de creche, sustentando a hipótese de que a música, em
função de suas especificidades, interfere positivamente nesse processo. Tomando a música como
autônoma, com linguagem própria, como um ato significante, que coloca em cena a língua, o corpo e o desejo de quem a produz e de quem a escuta. Partimos de uma visão dos processos de apropriação da linguagem sob uma perspectiva da psicanálise, considerando tais processos como relativos a diferentes posições subjetivas. Para tanto, lançamos mão de uma pesquisa teórica ilustrada
pelo entrecruzamento entre a linguística e a psicanálise. A partir de nossas reflexões e da discussão
teórica, argumentamos que as características da música, a presencialidade atualizada pela voz e
pelo olhar e a convocação do corpo sonoro, são significantes e podem interferir positivamente no
processo de aquisição de linguagem.
Palavras-chave: Música; subjetividade e aquisição de linguagem.

ESCRITA, ERRO E RASURA EM CONTOS PRODUZIDOS POR
ALUNOS RECÉM-ALFABETIZADOS
Adna De Almeida Lopes (UFAL)
O trabalho encaminha uma reflexão sobre erro ortográfico e rasura na produção escrita de textos
(contos etiológicos) por alunos recém-alfabetizados de uma escola de Maceió-AL, nos anos de 2011
e 2012. A análise de rasuras no manuscrito escolar (CALIL, 2008; FELIPETO, 2008) tenta recuperar
tanto o que foi riscado como o que foi escrito sobre o que já havia sido gravado, ou, ainda, do
que foi deslocado ou acrescido, com base nas operações linguísticas apontadas por Fabre (1987)
quais sejam: adição, substituição, supressão e deslocamento. A partir da preservação das marcas
da rasura, em vez do seu tradicional apagamento, pode-se refletir sobre a constituição do sujeito
e o funcionamento da língua (DUFOUR, 2000; AUTHIER-REVUZ, 1995) e sobre uma abordagem de
ensino das regras ortográficas integrada ao processo de produção textual (BENVENISTE & CHERVEL;
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LALANDE & GAGNÉ, 1988; ROUILLER, 1991; MORAIS, 1998). Os dados mostram que, durante o processo de aquisição da língua escrita, o aluno entra em contato com as especificidades dos signos
gráficos e das combinações entre esses signos, o que implica na eliminação de outras grafias ou
combinações. Desse modo, as rasuras apontam para um desvelamento do processo de elaboração
do texto. O entendimento desse processo pelo professor das séries iniciais do ensino fundamental
parece constituir uma ferramenta indispensável tanto para a análise de erros, como para a intervenção pedagógica, obtendo-se, com a prática didática, um ensino-aprendizagem eficaz da ortografia,
descrito por Rouiller (1991) como um conjunto de posturas que permitem aos alunos desenvolver
competências para serem utilizadas nas situações de produção textual escrita.
Palavras-chave: produção escrita; erro ortográfico; rasura.

RECURSOS DIDÁTICOS: FERRAMENTAS FAVORÁVEIS
AO TRABALHO COM A APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESCRITA ALFABÉTICA EM TURMAS DO 3º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Leila Nascimento Da Silva (UFRPE)
Tamires Gomes Pinto (UFRPE/UAG)
Este estudo analisou quais os recursos didáticos são utilizados por professores de duas turmas do 3º
ano do ciclo de alfabetização, e quais desses recursos são mais favoráveis ao processo de apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA). Para tanto, realizamos observações das aulas de língua
portuguesa, em duas salas de aula do município de Garanhuns. Com os dados obtidos foi possível
constatar que as professoras utilizavam variados recursos. Porém, apesar de nesta etapa de escolarização muitas crianças ainda estarem consolidando o processo de alfabetização, os recursos
utilizados, em sua maioria, não eram direcionados ao trabalho com a apropriação do SEA. Entre os
poucos recursos mobilizados pelas professoras com este fim, constatou-se que a atividade xerocada (na primeira turma) e o alfabeto móvel (na segunda turma) foram os que mais contribuíram
para o avançar dos alunos. Desse modo, foi possível concluir que muito ainda precisa ser feito, pois,
em meio a tantas discussões e investimentos na melhoria e distribuição de recursos didáticos que
possam auxiliar o professor e o aluno no processo de ensino e aprendizagem, ainda é possível identificar a pouca utilização de alguns recursos fundamentais para a alfabetização, ou ainda, quando
utilizados, notou-se uma mediação pouco favorável, com atividades pouco reflexivas, centradas na
cópia e memorização. Assim, consideramos que além do investimento na distribuição de recursos
didáticos, é preciso realizar um maior investimento em políticas públicas de formação continuada
que possam possibilitar aos docentes um processo de reflexão sobre o seu fazer e sobre como podem potencializar os momentos de uso dos variados recursos didáticos.
Palavras-chave: Alfabetização; Recursos didáticos; Prática docente

88 / VI ECLAE

O BEBÊ E A LÍNGUA MATERNA: APRENDIZAGEM,
AQUISIÇÃO OU PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO?
Edigleisson Alcântara Silva (UFPE)
OBJETIVO. Analisar como a psicanálise compreende o encontro do bebê com a língua materna relativamente à sua passagem da condição de ser falado para a de ser falante. TEORIA. Foram articuladas as contribuições de Freud, Lacan, Dolto e Winnicott. MÉTODO. O método adotado foi a análise
documental. CONCLUSÃO. Admitindo-se, com a psicanálise, que não existe constituição do sujeito
fora da língua e da linguagem, é preciso ter claro que esta trajetória se inicia de modo bastante
precoce; quer dizer, a partir das trocas primordiais entre as figuras parentais – sobretudo o agente
materno –, e o bebê, mediadas por um tipo especial de fala, o “manhês”. No desenvolvimento do
manhês estão presentes elementos vocais e discursivos cuja peculiar composição prosódico-afetiva exerce sobre o bebê grande fascínio, fazendo-o interessar-se pelos dizeres que o circundam
e, indiretamente, pela língua. Ao serem ressignificadas pelo reconhecimento da ordem própria da
língua e ao mesmo tempo pelas torções que a mãe opera nessa ordem ao se valer do manhês, as
ideias de “aprendizagem” e “aquisição”, então, cedem lugar à noção de captura. A consequência da
captura do bebê pela língua é a entrada num sistema que ordena o seu inconsciente e possibilita o
processo de subjetivação. Desalojado da posição de completude imaginária com a intrusão da alteridade representada pela língua, o bebê precisará lidar com um novo saber: sempre que houver a
língua, algo faltará. Desta maneira, o encontro com a língua materna mobilizará o bebê; não sendo
passivo, ele procurará nela se inserir, identificando-se com a falta a ela imanente, transformada agora na força motriz que o impulsionará em direção à tomada da palavra, até encontrar e assumir um
lugar a partir do qual, semelhante ao caso do adulto, também lhe seja possível produzir sentidos.
Palavras-chave: Relação mãe-bebê; manhês; psicanálise.

A INTERLÍNGUA NA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DE
PESSOAS SURDAS ADULTAS APRENDIZES DO PORTUGUÊS
COMO SEGUNDA LÍNGUA
Camila Michelyne Muniz Da Silva (UFPE)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma análise em que se verificou em que fases da interlíngua, da taxionomia de Brochado (2003), se enquadra a escrita em
português de vinte pessoas surdas aprendizes do português como segunda língua. Sabemos que,
no Brasil, os indivíduos surdos utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a sua comunicação
com outros surdos e com ouvintes que saibam a Libras. Porém, precisam aprender o português escrito para interagir com a grande parcela da população que não conhece a língua de sinais. Para os
indivíduos surdos usuários da Libras, o português escrito é a sua segunda língua, pois é aprendida
na escola de maneira sistemática, enquanto a Libras é aprendida de maneira espontânea, sendo
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sua língua natural, a primeira língua. Segundo Selinker (1972), a aprendizagem de uma segunda
língua é um processo marcado pelo fenômeno da interlíngua, que se observa no desempenho do
aprendiz, que se expressa de modo a esboçar características dos dois sistemas linguísticos com os
quais está lidando no momento da aprendizagem: o da sua primeira língua e o da língua alvo. Para
este trabalho, analisamos vinte textos escritos por voluntários surdos adultos, retextualizados a partir das versões Libras, gravadas em vídeo, de comentários analíticos produzidos por eles mesmos.
A partir das análises, pudemos concluir que a escrita da maioria dos voluntários, embora todos
tenham concluído o ensino básico, se enquadra em fases da interlíngua mais próximas da primeira
língua, o que indica que a aprendizagem da segunda língua ainda não chegou a um nível desejável
para pessoas com o citado nível de escolaridade. Este trabalho também tem como base teórica os
estudos de Gargalo (1999).
Palavras-chave: Interlíngua; Libras; Português escrito; Segunda língua

Aquisição da linguagem, Tecnologia e Interação:
um estudo comparativo da atenção conjunta
Thereza Sophia Jácome Pires (UFPB)
Henrique Miguel De Lima Silva (UFPB)
A presente pesquisa tem como objetivo compreender como se dá o processo de atenção conjunta na interação mãe-criança com a inserção da tecnologia, mais especificamente, dos aplicativos
para tablet enquanto objetos de interação real/virtual simultâneos no triângulo de atenção conjunta proposto por Tomasello (2003). Para isto, utilizamos dados longitudinais de duas crianças a
partir da gravação em que as mães, nas duas primeiras coletas, tinham como objetivo ensinar os
processos interativos com o objeto para a criança e, nas duas útlimas coletas, o processo era invertido. As gravações tinham em média cinco a quinze minutos. no intuito de verificar como se dá
interação com os aplicativos para tablet e quais suas implicações no processo de atenção conjunta
da criança com sua mãe e com o tablet/aplicativo. As gravações foram avaliadas qualitativamente
e transcritas por meio do ELAN no intuito de analisar como a matriz dialógica constituída a partir
da atenção conjunta contribui para o processo de construção dos tipos de atenção conjunta pela
criança. Utilizou-se como fundamentação teórica Tomasello (1999, 2000, 2003, 2005), Cavalcante
(1994,1999, 2000, 2006, 2011, 2013), Ávila-Nobrega (2010), Ávila-Nobrega e Cavalcante (2012), Del Ré
(2006, 2014), Kendon (1980, 2002, 2004), Costa Filho (2011) etc., para compreender a multimodalidade e atenção conjunta em aquisição da linguagem. Verificamos que este tipo de interação contribui
nos processos linguístico-cognitivos da criança. Além disso, percebemos diferenças significativas
na ocorrência de cenas de atenção conjunta entre as díades 01e 02 a partir da segunda coleta de
dados que foi utilizada para esta pesquisa, considerando os estudos de Silva (2015). Percebemos,
dessa maneira, que atenção conjunta, bem como a qualidade da interação com a mãe, influenciam
no processo de aquisição da linguagem a partir da interação e que o objeto real e virtual contribui
para acessos diferenciados desses processos.
Palavras-chave: Palavras-chave; Atenção conjunta; aquisição da linguagem; tecnologia
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CENAS DE APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA:
REMEMORAÇÕES DE ALUNOS ENTRANTES NO ENSINO
SUPERIOR SOBRE SUAS VIVÊNCIAS INICIAIS DE ESCRITA
Cícero Gabriel Dos Santos (UFPB/Campus III)
A escrita é uma atividade de extrema complexidade que exige múltiplas capacidades e que necessita de uma aprendizagem lenta e prolongada. Por isso, diferentes procedimentos envolvidos nas
práticas de escrita devem ser tomados como objeto de aprendizagem dos alunos e devem atender
às suas necessidades, desde os momentos iniciais de sua formação. Este artigo tem por objetivo
analisar as primeiras vivências de escrita de alunos entrantes no ensino superior, de modo particular, no Curso de Bacharelado em Agroindústria, de uma universidade pública, localizada no interior
paraibano. Esta análise surgiu da necessidade de conhecer o perfil dos alunos cursistas da disciplina
Redação Técnica, enquanto produtores de texto, visto que o aluno entrante traz consigo influências
de sua formação básica, que podem trazer implicações sobre as práticas de escrita desenvolvidas
no ensino superior. A pesquisa insere-se no âmbito qualitativo, modalidade entendida como um
conjunto de práticas interpretativistas que consistem em representar dados coletados com o objetivo de adquirir novos entendimentos. Partindo do pressuposto de que a linguagem tem caráter
social, defendemos uma concepção de língua como interação e de escrita enquanto prática social,
por entendermos que o objetivo das práticas de ensino e aprendizagem da escrita é que os alunos
sejam capazes de escrever, nas mais diversas situações comunicativas cotidianas, uma escrita com
função social, porque nessa concepção, o texto e os processos de composição são inseparáveis das
interações sociais que formam o evento comunicativo. Assim, fundamentamos a pesquisa na teoria
interacionista, a partir das contribuições de Bakhtin e Vygotsky, e de outros teóricos que contribuem para os estudos sobre a aquisição/aprendizagem da escrita.
Palavras-chave: Escrita. Aprendizagem da Escrita; Vivências de Escrita
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FLUÊNCIA MULTIMODAL E A TIPOLOGIA GESTUAL:
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA
LINGUAGEM
Paula Michely Soares da Silva (UFPB)
Valdenice Pereira de Lima (UFPB)
Lívia Maria Alvarenga de Lima (UFPB)
Dentre os variados estudos em aquisição da linguagem, uma das investigações que vem ganhando
impulso é a que se propõe observar o aspecto multimodal da língua; tais trabalhos têm enriquecido as pesquisas no campo da aquisição da linguagem. É partindo dessa perspectiva que McNeill
(1985) propõe que gesto e fala são indissociáveis e encontram-se numa mesma matriz de significação. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a presença das produções vocais,
concomitante com os gestos presentes na tipologia gestual proposta por Barros (2012) e Soares
(2014), compondo assim um terceiro elemento, a fluência multimodal. Para tanto, tomamos como
aparato teórico a proposta de McNeill (1985) no que diz respeito à relação entre gesto e fala. Kendon (1982), por sua vez, desempenha um significativo papel nos estudos da gestualidade ao classificar os movimentos gestuais a partir de um contínuo, chamado “contínuo de Kendon”. Com relação
às produções de fala infantil nos baseamos em Barros (2012) e Soares (2014). Ambas propõem uma
tipologia para as produções vocais da criança. Para a emergência da fluência tomamos como base
os autores Scarpa (1995), Merlo (2006) e Soares (2014). Quanto à fluência multimodal, Soares (2014)
afirma que “a fluência não tem um período exato para seu surgimento nem períodos definidos de
fala fluente pela criança. (p. 7). Portanto, buscamos observar as produções vocais e os gestos formando um terceiro elemento multimodal, a fluência. Para este trabalho analisaremos uma díade
mãe-bebê com idade dos 6 aos 24 meses de vida da criança, gravada em situação naturalística na
casa da díade. Apresentaremos as transcrições e análises dos dados no software Eudico Linguistic
Annotator - Elan - para uma melhor visualização dos componentes multimodais no processo de
aquisição da linguagem.
Palavras-chave: aquisição da linguagem; gestos; fluência multimodal
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MULTIMODALIDADE COMO CAMPO DA ANÁLISE DA
CONVERSAÇÃO: UM ESTUDO COM A DÍADE MÃE-BEBÊ
Cássio Kennedy de Sá Andrade (UFPB)
Marilene Gomes de Sousa (UFPB)
Priscilla Andrade Souza Nogueira (UFPB)
Os primeiros estudos na área da Análise da Conversação priorizavam a conduta vocal como principal forma de interagir socialmente, desconsiderando a utilização de outros recursos como ferramentas importantes na construção de sequências para produção da interação social. A partir
dos estudos de Kendon (1970), McNeil (1985), Goodwin (1979) e outros, a linguagem passou a ser
tratada como multimodal, e a multimodalidade contempla ferramentas consideradas “multimídia”
que estão à disposição dos falantes para serem utilizadas juntamente com a linguagem verbal. Nos
estudos multimodais, a conduta vocal não goza de um espaço privilegiado, pois outros recursos,
tais como o olhar, os gestos, a fala e a postura corporal igualmente são tratados como formas de
produção da interação social. Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em mostrar como a utilização de gestos, durante a fase de aquisição da linguagem, pode ser estudada dentro da Análise
da Conversação. A realização deste estudo priorizou a utilização de dados coletados em pesquisas
já desenvolvidas pelos membros do Laboratório de Aquisição da Fala e Escrita (LAFE), devidamente
angariados no âmbito de contextos interacionais, sob a observação da díade mãe-bebê. A partir da
análise dos dados recolhidos e apreciados, fez-se possível demonstrar que a utilização de gestos,
além de constituir verdadeiros indícios de interação podem projetar turnos conversacionais, tal
como explicitado nos resultados de investigações anteriores, a exemplo de Mondada (2006, 2007).
Palavras-chave: análise da conversação; multimodalidade; primeiras interações;

MULTIMODALIDADE E INTERAÇÃO: UM ESTUDO COM A
DÍADE MÃE OUVINTE-BEBÊ SURDA
Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB)
Cássio Kennedy de Sá Andrade (UFPB)
Marilene Gomes de Sousa (UFPB)
Priscilla Andrade Souza Nogueira (IFPB)
Partindo das contribuições dos estudos de Tomasello (1997, 1999, 2000, 2003) e de Kendon (1985)
para compreensão de como a multimodalide é constituinte dos processos interativos na/pela linguagem da criança. Este artigo propõe-se mensurar se a multimodalidade da linguagem corrobora
para o alcance da interação, se há interação através de uma matriz linguística na díade mãe-bebê,
num contexto em que os sujeitos da pesquisa não compartilham a língua materna (L1), já que a mãe
é ouvinte e a bebê é surda. Nesta perspectiva, pressupomos que não há separação entre períodos
pré-linguísticos, paralinguísticos e linguísticos conforme afirma Brunner (1980), bem como com-
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preendemos o impacto cultural no desenvolvimento humano tendo como parâmetro as interações humanas (VYGOTSKY, 1978). Pautamos-nos ainda nos estudos de Cavalcante (1994, 1997, 1999,
2006, 2011) sobre interação, multimodalidade e desenvolvimento e Silva (2015) sobre a relação entre interação e desenvolvimento, nos estudos sobre a relação existente no processo de aquisição da
linguagem (FARIA, 2006, 2011) por fim, sobre a relação entre surdez e desenvolvimento linguísticodiscursivo (PIRES & SILVA, 2015). Utilizamos o programa ELAN para análise e transcrição de dados a
partir das categorias: atenção conjunta e face a face, constituídos pela mãe ouvinte e a bebê surda
em situações comunicativas. Para tanto, utilizaremos os dados coletados através de filmagem da
díade em interações cotidianas.
Palavras-chave: multimodalidade; interação; díade mãe ouvinte – bebê surda.

O INÍCIO DA REFERÊNCIA DÊITICA COM O USO DO GESTO
DE APONTAR NA FALA DAS CRIANÇAS EM MOMENTOS
INTERACIONAIS
Kátia Araújo de Lima (UFPB)
Desde o início das trocas interativas com os adultos os bebês buscam imitar os gestos e a fala destes
com o objetivo de entabular uma interação com eles e, com o passar do tempo vão incorporando
seguimentos de fala e adquirindo a capacidade de representar suas intenções se desvencilhando
da ação de imitar os adultos, tornando-se assim autônomos passando a combinar fala e gesto nos
momentos interacionais com os parceiros que os rodeiam. Os fragmentos de fala adquiridos pelos
infantes emergem muitas vezes acompanhados anteriormente por gestos. Buscamos entender a
variedade dos gestos a partir do Contínuo de Kendon (1982), onde ele classifica os gestos como
sendo emblemas, pantominas, gesticulação e língua de sinais. O gesto de apontar se caracteriza
como sendo um gesto emblemático, gestos esses que imitam ações determinadas culturalmente
como, por exemplo, fazer sinal de legal com a mão fechada e o dedo polegar de pé, balançar a mão
aberta para um lado e para o outro fazendo uma meia lua, dando tchau para alguém, estender o
dedo indicador flexionando todos os outros, apontando algum objeto ou alguém. O objetivo geral
do nosso trabalho é fazer uma análise do apontar como sendo o início da referência dêitica na fala
de crianças com idades de 16 e 18 meses, buscando compreender a relação entre gesto e a construção da referência nas cenas de atenção conjunta propostas por Tomasello (2003). Utilizamos-nos do
ELAN, software de transcrição, para fazermos as transcrições e as análises das díades envolvidas na
pesquisa, díades que fazem parte do Laboratório da fala e da escrita - UFPB. Em nossas análises verificamos que o gesto de apontar é um elemento fundamental na construção da referência dêitica
quando executado pelas crianças nos momentos interacionais, servindo muitas vezes de suporte
para a fala das crianças.
Palavras-chave: Apontar; Referência; Interação.
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FRASEOLOGIA E CULTURA NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: CALCANHAR DE AQUILES?
Gislene Lima Carvalho (UECE)
A língua compreende lexias simples, compostas, complexas e textuais. Dentre as lexias complexas,
encontramos expressões que carregam significados metafóricos cujo significado depende de sua
relação com a cultura da língua e conhecimentos extralinguísticos dos falantes. Compreender as
metáforas e as origens das expressões linguísticas utilizadas na comunicação é muito mais que o
saber gramatical, é conhecer o sentido figurado da língua, sua cultura e os valores presentes em
cada comunidade de fala. Ao conjunto de expressões complexas dá-se o nome de unidades fraseológicas (UF), estes são os elementos linguísticos que melhor traduzem os valores culturais presentes
na sociedade. Pertencem a este grupo as colocações, fórmulas de rotina, expressões idiomáticas,
provérbios dentre outras, cujas principais características são a pluriverbalidade e fixação sintática.
Uma reflexão sobre estas expressões, sua estrutura, regras, uso, conhecimento e domínio por parte
dos alunos que estudam uma língua se faz necessário para que se alcance a competência comunicativa efetiva na língua em questão, uma vez que elas são usadas constantemente por falantes
nativos. Neste trabalho, temos o objetivo de verificar a apresentação de expressões que têm origem em fatos históricos, bíblicos ou mitológicos em dicionários escolares de língua portuguesa.
Escolhemos estes materiais pela importância que possuem no estudo do léxico. Para isso, selecionamos três dicionários escolares recomendados pelo Ministério da Educação para alunos do Ensino
Fundamental II nos quais foi feita a busca das expressões e análise dos verbetes que as contêm. A
quantidade de expressões com origens em fatos históricos, bíblicos ou mitológicos constante nos
materiais analisados nos permite concluir que a inserção dos fraseologismos no ensino de língua
materna proporcionaria aos alunos uma reflexão sobre a língua e seus valores culturais, além de
permitir uma transdisciplinaridade com História, Geografia, Filosofia, por exemplo, tornando a aula
mais dinâmica e rica em conhecimentos adquiridos.
Palavras-chave: Fraseologia; Cultura; Dicionários
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Pôsteres

A HETERONORMATIVIDADE E A BRANQUITUDE NAS
IMAGENS DO LIVRO DIDATICO DE LINGUA INGLESA MITO
OU VERDADE
Francinaldo Dos Santos Custódio (UFRPE/UAST)
A instituição de padrões é o principal motor do preconceito e da desigualdade social. Desse modo,
a desnaturalização de supostos modelos e aceitação da diversidade em que se enfatizam os diferentes modos de ser é o primeiro passo para uma sociedade menos preceituosa e mais igualitária.
Os Parâmetros Curriculares-Nacionais exortam que o ensino deve promover a valorização da diversidade do Brasil (PCN, 2000). As Orientações Curriculares para Ensino Médio também propõem
um ensino que contemple as diferenças étnicas, religiosas, de gênero etc. (BRASIL, 2006). O conhecimento produzido em uma sociedade é opressor quando determina legitimidade e ilegitimidade
quantos aos gêneros, às sexualidades e às raças (Lopes, 2013). Diante dessa realidade, temos o objetivo de analisar como o livro didático é constituído em termos imagéticos, ou seja, até que ponto
a heterossexualidade e a branquitude são legitimadas de maneira subjacente nas imagens do livro
de língua inglesa do Ensino Médio. Metodologicamente, analisaremos 01 (um) livro didático do 2º
ano, no tocante à representação imagética que envolve os padrões de heterossexualidade e branquitude. Após quantificar as imagens presentes no livro, discutiremos quais são as implicações do
percentual imagético que reforça os padrões de heterossexualidade e branquitude. Nosso trabalho
se baseia em Moita Lopes (2013), que lança mão da teoria queer para esclarecer que os modos tidos
como legítimos ou naturais são, por exemplo, a heteronormatividade e a branquitude. Porém, esses não são os mesmos sujeitos com quem convivemos em nosso dia a dia nem aqueles que trafegam nas diversas esferas sociais. De resto, consideraremos que as imagens do livro didático devem
estar em harmonia com a noção de diversidade espraiada nos documentos oficiais mencionados
anteriormente. Orientador: Walison Paulino de Araújo Costa
Palavras-chave: Livro didático; Heteronormatividade; Branquitude
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Ensino da Variação Linguística e Inglês como
Língua Estrangeira
Judithe Genuíno Henrique (UFPB)
Flávia Gonçalves Calaça de Souza (UFPB)
Matheus De Almeida Barbosa (UFPB)
Elioenai Macena De Araújo (UFPB)
A língua inglesa, bem como outras línguas, apresenta variações de ordem geográfica, situacional
e social. Considerando o contexto de ensino de inglês como língua estrangeira, este trabalho procurou investigar através da pesquisa bibliográfica como ocorre o ensino de variação linguística no
contexto de ensino de inglês como língua estrangeira. Partimos de uma busca por uma visão de
língua que comporte os estudos sobre a variação linguística, bem como de uma abordagem de
ensino de línguas estrangeiras que inclua o estudo sobre variações nos seus pressupostos. Deste
modo, utilizando a Sociolinguística e a Abordagem Comunicativa, nos propomos a investigar como
a variação é abordada em alguns materiais didáticos de língua inglesa, bem como na prática docente em sala de aula, e por fim vendo como a variação é percebida pelos futuros professores de
inglês durante sua formação no curso de graduação. De modo geral, esta investigação revelou que
a variação linguística é pouco explorada nos materiais didáticos utilizados, muita vezes se resumindo ao ensino de vocabulário, sem mostrar contextos e explicações para tais variações, o que pode
explicar o motivo pelo qual os alunos mostram pouco conhecimento acerca do assunto. Além disso, é visto que a posição dos futuros professores de língua inglesa é de distanciamento em relação
à variação linguística, pois a tratam como algo que só se aproxima do falante nativo de inglês, que
não deve ser alvo de preocupação para alguém que utiliza o inglês como língua estrangeira.
Palavras-chave: Inglês como língua estrangeira; Variação Linguística; Ensino

A FLUTUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS NO ENSINO/
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS NO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA
PÚBLICA
Kléubia Patrícia Da Costa Maia (UFPA)
O interesse em desenvolver esta pesquisa parte das observações feitas em relação às dificuldades
encontradas pelos alunos em aprender a Língua Inglesa durante a vivência de docente com a disciplina nas turmas de Educação de Jovens e Adultos. Com base neste pressuposto a relevância deste
estudo está em verificar a flutuação na motivação percebida na aprendizagem da língua Inglesa
nesta modalidade de ensino. Este trabalho é embasado em autores como Santos (2011), Siqueira
e Wechsler (2006) e Dörnyei (2011) que têm suas pesquisas centradas acerca do estudo da motivação e sua importância na aprendizagem. Alguns estudos apontam que a flutuação da motivação
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engloba uma série de fatores como expectativas e estilos dos professores, os desejos e aspirações
dos pais e familiares, os colegas de sala, a estruturação das aulas, o espaço físico da sala de aula e
principalmente as próprias características individuas dos alunos. Desta forma, ao analisar a motivação, pretende-se perceber a importância que os instrumentos utilizados na prática pedagógica
têm neste processo, os principais motivos e situações que englobam a flutuação da motivação,
ajudando assim os professores que trabalham nesta modalidade de ensino, a entender o progresso
e o comportamento destes jovens e adultos na sala de aula, desejando com tal estudo, a busca por
métodos de ensino mais significativos e uma prática avaliativa eficiente ao desenvolvimento do
ensino e aprendizagem do Inglês na sala de aula.
Palavras-chave: Motivação; Flutuação; Aprendizagem; EJA
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Comunicações
Individuais
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comunicações individuais

INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS: A VALIDADE DAS
ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Larissa De Pinho Cavalcanti (UFPE)
No Brasil, o inglês instrumental se desenvolveu com base na necessidade de ler e compreender
textos técnicos e acadêmicos – marca que permanece até hoje (CHAVES, 2006). De fato, publicações voltadas para o inglês instrumental em diferentes áreas (MUNHOZ, 2000; CRUZ, 2007; GALLO,
2011; LIMA, 2012; CAVALCANTE, 2013; GOMES E MARRUCHE, 2013; NEDEL, 2013) tomam por base
não somente a leitura e habilidades estratégicas de leitura, mas do estudo de estruturas da língua
que possam contribuir para uma leitura mais eficaz. Para a modalidade de educação à distância, a
compreensão do inglês instrumental como leitura é ainda mais presente. Isso pode ser explicado
pela novidade que a modalidade à distância ainda representa no país, no sentido de ser necessário
maior tempo de ajuste às possibilidades que as plataformas permitem aos professores e como levar
o inglês instrumental para tais plataformas. Esse é o contexto de nosso trabalho junto ao Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Educação à Distância, para cursos da rede e-tec. Nossa
proposta busca, então, refletir sobre a relevância da leitura e de técnicas de leitura a partir do que
pensam os alunos do componente Inglês Instrumental do curso da área de informática e manutenção de micros. Para tal, estaremos baseados em KOCH (2006), KLEIMAN (2013), no que diz respeito à
leitura e suas estratégias; JUNIOR (1999), CHAVES (2006), PINTO (2007) e SOUZA (2009), para estudos
relacionados ao inglês para fins específicos. Nossa pesquisa se pauta na apresentação do curso, seu
material didático, a plataforma utilizada e discutimos as respostas dos alunos ao questionário de
pesquisa proposto como uma das atividades do componente. Preliminarmente, podem ser destacadas opiniões que caracterizam, para a modalidade à distância, as estratégias de leitura como
recursos valiosos, que promovem a independência do aprendiz.
Palavras-chave: educação à distância; estratégias de leitura língua inglesa

A PRÁTICA DA ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA : AVALIAÇÃO
E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
Fabione Gomes Da Silva (UFCG)
O presente trabalho destina-se a professores de língua inglesa em atuação e em pré-serviço, bem
como a alunos em processo de aprendizagem de língua inglesa. O trabalho tem como objetivo
descrever, analisar e comparar as principais dificuldades que os estudantes de língua inglesa encontram para desenvolver suas ideias de forma escrita. A pesquisa é de caráter qualitativo e foi desenvolvido em uma escola de idiomas na cidade de Juazeiro do Norte, CE, com alunos de nível avança107 / VI ECLAE

do de estudos de língua inglesa, com pelo menos dois anos de estudos. Para o desenvolvimento da
pesquisa utilizamos como amostras as redações produzidas que se constituiu da produção de uma
redação com a temática: “The Importance of the English Language”. As redações foram analisadas
e os desvios da norma padrão catalogados. Para o desenvolvimento do pesquisa nos apoiamos nas
relevâncias de trabalhos sobre a linguagem e a produção textual em Bronckart (2012), Almeida filho
(2011) e Marcuschi (2008), bem como de leitura e escrita em Raimes (1983), Bakhtin (1992), Geraldi
(2004) entre outros. Para avaliarmos os critérios de correção recorremos a Nassaji e Swain (2000) e
Aljaafreh e Lantolf (1994). Os resultados mostram que as principais dificuldades na redação são a
interferência da língua portuguesa, a falta de vocabulário, e principalmente erros relacionados a
desvios da estrutura gramatical da língua inglesa. Esperamos que a pesquisa se revista de um valioso material de estudos para professores que atuam e que pretendem atuar na área.
Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Produção Textual; Atividades de Lingua

ARGUMENTAÇÃO E ATIVIDADE SOCIAL NA ELABORAÇÃO
DE DOCUMENTÁRIOS EM LÍNGUA INGLESA
Julia Maria Raposo Gonçalves De Melo Larré (UFRPE)
Este trabalho, recorte de minha pesquisa de doutorado em Linguística e inserido no âmbito da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2013) tem como objetivo principal analisar o impacto que possuiu
o material didático (LARRÉ, 2014) elaborado para uma turma de primeiro período de Jornalismo de
uma universidade federal brasileira no contexto da atividade social “Elaborar um Documentário em
Língua Inglesa”. Para atingir tal objetivo, analisei as fichas didáticas produzidas por mim como professora-pesquisadora(LARRÉ, 2014) e os documentários inicial e final produzidos pelo grupo-focal.
Adoto os preceitos da Teoria da Atividade Sócio-Histórico Cultural (TASHC) pensada por Engeström
(1999, 2009). A análise do corpus selecionado para esta apresentação está pautada em categorias enunciativo-linguístico-discursivas da linguagem argumentativa (LIBERALI, 2013), assim como
em categorias de interpretação que possuem como base o referencial teórico na perspectiva da
TASHC. Para este trabalho específico, demonstrarei alguns dos trechos da análise da primeira ficha
didática produzida para a turma em questão. Os resultados apontam para um aprimoramento da
utilização da linguagem argumentativa em língua inglesa em seus aspectos enunciativos, linguísticos e discursivos dos aprendizes, especialmente através da conscientização de que o aprendizado
a partir das atividades sociais promove uma expansão no que tange aspectos além da sala de aula.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua inglesa; Argumentação; TASHC
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ENSINO DE ESPANHOL NO BRASIL: ABORDAGEM DAS
VARIEDADES NO LIVRO DIDÁTICO
María Esperanza Izuel (UFPE)
O objetivo deste trabalho é analisar o modo como são abordadas as diferentes variedades do espanhol nos livros didáticos utilizados nas escolas públicas de ensino médio no Brasil para acompanhar
o processo de ensino e aprendizagem desta língua. Assumindo um ponto de vista sociolinguístico, partimos da ideia de que a heterogeneidade linguística não é uma característica exclusiva do
espanhol, mas uma realidade de qualquer língua, dado que ela não é um sistema fechado, um
código a ser apreendido, uma realidade homogênea, mas um lugar onde existem fissuras e falhas.
Consideramos, portanto, que língua e variação são realidades indissociáveis. Nos últimos anos, o
ensino de espanhol como língua estrangeira tem ganhado relevância no país e tem sido objeto
de várias políticas linguísticas. Neste contexto, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio,
que funcionam como base para a elaboração de programas educativos e materiais didáticos, referem-se explicitamente à questão das variedades da língua espanhola e destacam a necessidade
de que a escola evite cair em visões reducionistas da língua e exponha os estudantes às diferentes
variedades sem estimular a reprodução de preconceitos. Nesse sentido, não indagaremos apenas
sobre as diferenças lexicais, fonológicas e morfológicas que de fato existem entre as distintas regiões geográficas de fala hispânica. O que procuramos é observar também se nos materiais didáticos
se propõem textos e atividades que contemplem a diversidade e a riqueza cultural dos povos de
língua espanhola e a forma em que essas diferenças são abordadas.
Palavras-chave: Ensino de Espanhol; Língua Estrangeira; Livro didático; Variedad

POLIDEZ NA AULA DE LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Marcelo Augusto Mesquita Da Costa (UFPE)
Este trabalho busca analisar de que forma as estratégias de polidez na aula de Inglês como língua
estrangeira podem auxiliar o aprendizado colaborativo entre professor e aluno. O conceito de polidez é compreendido como um “princípio conversacional” (BARROS & CRESCITELLI, 2014), isto é, ele
não é um dado a priori, mas um conceito negociado e construído em colaboração entre os interlocutores o qual o analista deve observar e interpretar na interação. O corpus do trabalho conta com
gravações e diários de campo de aulas presenciais de Inglês coletados em um curso de idiomas.
As análises do corpus ainda encontram-se em desenvolvimento, mas já é possível observar que
certos elementos e estratégias favorecem a manutenção da interação: as rotinas típicas de aulas de
idiomas, rituais de abertura e fechamento, alternâncias do inglês para a língua materna visando a
compreensão, paráfrases explicativas, formas de interrupção utilizadas pelos alunos, entre outros
elementos comuns ao gênero aula presencial, que também tem relação com a polidez linguística.
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Não é possível estudar a interação sem considerar elementos de polidez, já que esta é parte inerente de todo tipo de interação. A polidez é necessária como forma de evitar conflitos e o uso de certas
estratégias de polidez aumentam as chances de êxito de certos objetivos interacionais.
Palavras-chave: polidez linguística; interação; ensino de língua estrangeira

INTERDISCIPLINARIDADE E ENSINO DA LÍNGUA INGLESA:
UM OLHAR SOBRE A PERCEPÇÃO E VIVÊNCIA DOS
PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE
PETROLINA-PERNAMBUCO
Relma Lúcia Passos De Castro Mudo (UPE)
Kelliane Coêlho De Carvalho (UPE)
O presente artigo teve como objetivo geral analisar a percepção de professores do Ensino Médio
do município de Petrolina-PE acerca do uso dessa prática no ensino de Língua Inglesa. Para tanto,
foram investigados dez professores dessa área, tendo como locus sete instituições da rede estadual. A metodologia aplicada foi de natureza qualitativa e descritiva com a utilização de questionário semiestruturado, cujos dados foram analisados através da análise de conteúdo. Além disso,
foi feita uma investigação bibliográfica que desse o suporte à fundamentação teórica e ao exame
das informações colhidas, consultando autores como Rafael Yus (2002), Edgar Morin (2003), Ivani
Fazenda (2002; 2008), Vilson Leffa (2012), dentre outros. Os resultados mostram que os investigados
são favoráveis ao uso dessa abordagem, percebendo-a como capaz de promover um trabalho em
conjunto, interação entre as disciplinas e um estudo aprofundado de um tema/conteúdo. Sobre sua
prática, apenas sete docentes possuíam experiência, onde revelaram integrar competências comunicativas com o conhecimento de outras disciplinas utilizando de leituras, discussões, pesquisa e
apresentações solicitadas aos seus alunos, o que têm contribuído efetivamente com a aprendizagem. Nesse sentido, foi constatado que o processo de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa se
enriquece com o uso de uma abordagem comunicativa vinculada aos projetos interdisciplinares,
favorecendo um aprendizado significativo aos educandos à medida que vão sendo engajados em
contextos socioculturais e políticos diversos. Com isso, espera-se que os resultados obtidos possam
contribuir com as pesquisas que envolvem o uso da abordagem interdisciplinar no ensino básico,
vinculado ao ensino de Língua Inglesa, como uma expansão da didática capaz de inovar as práticas
existentes dos professores da área com o incentivo à reflexão das ações pedagógicas e à formação
continuada a fim de tornarem-se cada vez mais mediadores socioeducativos.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Interdisciplinaridade; Ensino; Aprendizagem
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UM OLHAR SOBRE A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA “GANHE
O MUNDO” NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA
INGLESA EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS EM
PETROLINA/PE
Karla Kruger (UPE)
Zaira Dantas De Miranda Cavalcanti (UPE)
O presente artigo teve por objetivo conhecer uma nova realidade de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa no Estado do Pernambuco, testificando sua contribuição e impacto na vida escolar
dos alunos por ele beneficiados, especialmente em duas escolas públicas na cidade de Petrolina
- PE durante os anos de 2012-2013. O Programa “Ganhe o Mundo” é oferecido com o propósito de
subsidiar escolas privadas a oferecerem aulas de Língua Inglesa e Espanhola em horários extracurriculares aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas pré-selecionadas, no ambiente da própria
escola. Ao final desse curso, os alunos com as melhores notas em português e matemática e também no Programa, são contemplados com uma viagem de intercâmbio a países da língua estudada, amparados pelo Poder Público. Os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho foram
pesquisas de campo com 22 alunos e 4 professores, assim como pesquisa documental e bibliográfica utilizando autores como Crystal (2004), Schmitz (2009), Camarotto (2011) e Breton (2005). Como
resultado, foi possível perceber as contribuições significativas do Programa para o ensino da Língua
Inglesa e sua relevância na prática pedagógica, quando é constatado o avanço no desempenho
dos estudantes e a sua motivação quanto ao aprendizado do inglês. Foi possível concluir, também,
que por meio de políticas públicas efetivas é possível melhorar o ensino da Língua Inglesa na escola pública. Assim, a pesquisa contribuiu como reflexão para futuros profissionais da educação,
alunos e líderes políticos, demonstrando que havendo tentativas de sanar as dificuldades de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa na escola pública, é possível ter um ensino de inglês eficaz.
Palavras-chave: Projeto “Ganhe o Mundo”; Ensino-aprendizagem; Língua Inglesa

USOS DO SUBJUNTIVO NA INTERFACE ESPANHOL PORTUGUÊS. UMA ANÁLISE DE INTERLÍNGUA
Maria Carla Ghioni (UFPE)
O objetivo deste trabalho é analisar produções escritas de aprendices brasileiros de Espanhol que
revelam desajustes quanto aos usos do modo subjuntivo, um ponto particularmente conflitante no
ensino-aprendizado dessa língua no Brasil, porém, pouco estudado até agora. Assumindo o ponto
de vista dos estudos de interlíngua, concebidos por Selinker como superação do enfoque de análise de erros, consideraremos uma amostra representativa de respostas de candidatos brasileiros
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ao CELU (“Certificado de Español Lengua y Uso”, a primeira prova oficial de proficiência em Língua
Espanhola da América Latina) dos anos 2006 e 2009. Partindo do suposto de que os desajustes a
respeito da língua objeto são decorrentes das hipóteses que o aprendiz elabora e testa durante o
processo de aprendizado, visamos identificar e sistematizar essas hipóteses, sendo que a possibilidade de prevé-las representa uma ventagem considerável para o ensino. Para isso, contraporemos
os dados colhetados com as considerações que autores que assumem a perspectiva da gramática
contrastiva, como Milani, Masip e Miranda Poza, têm realizado quanto aos usos divergentes do
subjuntivo em Português e em Espanhol. Esperamos assim contribuir com a descrição dessas divergências, tanto quanto com a explicitação dos seus possíveis efeitos no processo de aproximação à
língua meta a través dos progressivos ajustes da interlíngua do aprendiz.
Palavras-chave: Interface Espanhol – Português; Interlíngua; Subjuntivo.

COMO APRENDER INGLÊS? CRENÇAS SOBRE A
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA DE PROFESSORES
EM FORMAÇÃO
Simone Makiyama (UFAL)
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa conduzida com licenciandos de Letras com
habilitação em língua inglesa e que teve por finalidade investigar suas crenças sobre como aprender (e ensinar) essa língua de forma satisfatória. Expressas por meio de narrativas, a análise desse
material permitiu verificar que todos os licenciandos deste estudo acreditam que o curso livre de
idiomas seja o lugar que propicia o aprendizado satisfatório de língua inglesa (LI) e que o ambiente
não favorável da escola regular os levou à necessidade de desenvolver uma autonomia na aprendizagem de LI, que, no intuito de superar os obstáculos, buscaram estratégias que foram se adaptando às novas tecnologias como, por exemplo, vídeo-aulas, dicionários online e programas de comunicação via internet através de conexão de voz. A contribuição deste estudo se dá ao depreender
em que medida as experiências enquanto aprendizes de língua inglesa desses novos professores
podem influenciar a sua forma de ensinar bem como refletir o papel do curso de Letras no processo de percepção de crenças para que futuros docentes possam questioná-las e, dessa forma, se
viabilize um fazer pedagógico mais consciente a fim de que eles se tornem verdadeiros agentes na
promoção de mudanças significativas na educação.
Palavras-chave: Crenças; Narrativas; Aprendizagem de Línguas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA DE GÊNEROS TEXTUAIS:
PLANEJAMENO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE INGLÊS
John Hélio Porangaba De Oliveira (UNICAP)
Este trabalho tem por objeto de estudo o ensino de língua inglesa com perspectiva no desenvolvimento de uma proposta de trabalho da análise linguística de gênero. Uma vez que a análise linguística tem tomado espaço nos estudos de gênero e no ensino de língua. Assim, diante do exposto
deseja-se conhecer, como é possível desenvolver uma análise linguística de gênero em aulas de língua inglesa? Desse modo, tem-se como hipótese que podemos desenvolver uma analise linguística
de gênero em língua inglesa utilizando a perspectiva das sequências didáticas de Dolz, Noverraz
e Schneuwly no ensino de língua a partir da concepção de língua como interação. Parte-se, assim,
do gênero textual para chegarmos às unidades linguísticas. O estudo objetiva em linhas gerais
desenvolver uma proposta de trabalho que envolva a análise linguística de gêneros para alunos de
língua inglesa; como objetivos específicos têm-se: discutir os termos análise linguística e gênero;
apontar os gêneros textuais como importantes para a análise linguística e ensino de língua inglesa;
planejar uma aula a partir das sequências didáticas. Para realização desse trabalho desenvolveu-se
um estudo a partir dos teóricos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011); Bakhtin (2011); Burgess (1996);
Mendonça (2006); PCN (2000) dentre outros. Assim considera-se que o a elaboração de um trabalho sequenciado no ensino da análise linguística de gêneros textuais no ensino de língua inglesa
possibilita ao aluno o desenvolvimento das competências e habilidade linguística necessária ao
aprendizado da língua inglesa.
Palavras-chave: Análise linguística; Gêneros; Sequência didática

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA A PARTIR DE FANFICS: UMA
ABORDAGEM CRÍTICA-COLABORATIVA-CRIATIVA
Gleiciana Sousa Da Silva Baracho De Albuquerque (Ufpe)
Maria Cristina Damianovic (Ufpe)
À luz da Linguística Aplicada estudos atuais como os realizados por (MOITA-LOPES, 2013; CELANI,
2012; LIBERALI, 2012; DAMIANOVIC, 2015) trazem à tona a reflexão sobre ensino/aprendizagem de
língua inglesa de maneira a tornar o ensino de línguas mais próximo da vida do aluno, e um desses
caminhos é o ensino a partir dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008). O objetivo dessa comunicação é ampliar o desenvolvimento da produção escrita em língua inglesa no ensino fundamental II,
através da escrita crítico-colaborativa-criativa (LARRÉ, 2014) de fanfics (AZZARI & CUSTÓDIO, 2014;
VIIRES,2005) desenvolvida em um material didático (ALBUQUERQUE, 2015) para esse fim, fazendo
com que os alunos se apropriem linguísticamente, enunciativamente e discursivamente do gênero
em estudo (LIBERALI, 2012), ampliando a concepção de linguagem para além das regras gramaticais (DAMIANOVIC&FUGA, 2010). A metodologia está embasada na Pesquisa Crítica de Colabora-
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ção (MAGALHÃES, 2009).Os participantes são alunos do 9º ano, com idades entre 13 e 14 anos do
Colégio de Aplicação da UFPE. Os resultados parciais dessa pesquisa de mestrado em andamento,
revelam que o processo criativo é potencializado aperfeiçoando a produção escrita, e fazendo com
que o aluno não seja apenas um receptor passivo, e sim, um novo escritor que entra em contato
com outras pessoas compartilhando novas possibilidades e pensamento crítico (BENETTI, 2008).
Palavras-chave: Linguística Aplicada; Língua Inglesa; Escrita colaborativa

MUSEU DA CULTURA INGLESA: POR UM APRIMORAMENTO
DO INGLÊS NAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO DA REDE
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
Andréia Batista Lins (UESC)
O presente trabalho é fruto do projeto de extensão “Ensino de Língua Inglesa e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)”, realizado com o apoio da Secretaria de Educação da Bahia, Instituto Anísio Teixeira e Coordenação de Tecnologia Educacional da Bahia. Sua execução se deu no ano
letivo 2014, nas turmas do Ensino Médio do Colégio Estadual Duque de Caxias, em Iguaí, município
da Microrregião Cacaueira, Sul da Bahia. Consiste num projeto interdisciplinar assentado na vontade de aproximar os alunos em relação à Língua Inglesa, de conscientizá-los da importância desse
idioma no cenário mundial e do quanto seu aprendizado pode ser enriquecedor, numa tentativa de
romper com as práticas tradicionais que perduram no ensino de L2. O objetivo era fazer com que
o público discente conhecesse melhor a língua e a cultura inglesa. Para tanto, estimulou-se a pesquisa sobre as manifestações culturais de maior expressão nos países que têm o inglês como língua oficial. Enfocaram-se as festividades: Martin Luther King Jr. Day, Valentine’s Day, Saint Patrick’s
Day, Independence Day, Labor Day, Halloween, Thanksgiving Day, Black Friday e Christmas. As atividades de pesquisa ocorreram interdisciplinarmente, numa coordenação entre os componentes
Língua Portuguesa, História, Geografia, Artes e Sociologia. Os princípios teóricos e metodológicos
ancoraram-se nas mais recentes colaborações da Linguística Aplica ao ensino de Língua Estrangeira
e nos documentos nacionais que norteiam a política do ensino de L2. Como resultado, sinalizaramse: o envolvimento dos partícipes da comunidade escolar, sobretudo das turmas de Ensino Médio
da escola em questão para a exploração de cada uma das manifestações culturais selecionadas,
que culminou na montagem de salas temáticas, devidamente caracterizadas, transformando cada
espaço da escola num museu aberto à visitação não apenas da comunidade escolar, como da própria cidade, dada a repercussão que o projeto alcançou na sociedade local.
Palavras-chave: Museu vivo; Ensino; Língua Inglesa; Ensino Médio
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A ABORDAGEM DE PROCESSO E O ENSINO DA PRODUÇÃO
TEXTUAL NA LÍNGUA INGLESA Delma Cristina LINS
CABRAL DE MELO (UNEAL)
Delma Cristina Lins Cabral De Melo (UNEAL)
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma experiência de ensino de produção de textos em
inglês em desenvolvimento com alunos de nível intermediário e avançado do Instituto de Línguas
Estrangeiras na cidade de Arapiraca/AL. Neste relato da pesquisa-ação, pretende-se apresentar a
contribuição da Abordagem de Processo para o ensino e a aprendizagem da escrita, uma vez que
dá condições ao professor de acompanhar o processo de aquisição dessa habilidade e ao aluno
de retornar ao texto sem constrangimentos várias vezes antes de editá-lo. Para fundamentar este
trabalho, recorreu-se a vários teóricos, dentre os quais podemos citar Brooks & Grundy (2002) que
defendem que através da abordagem de processo, o aluno passa a compreender melhor o processo e a natureza da escrita e FREEMAN (2003) que defende que o processo da escrita parte da ideia
que se tem em mente e a necessidade de comunicá-la ao leitor. Para sustentar a teoria de Processo
nessa perspectiva levamos também em consideração os estudos de Raimes (1983) sobre a relação
escritor-leitor dentro do uso da escrita para a comunicação. Vale salientar que este trabalho tem
utilizado gêneros opinativos como motivador da escrita, assim, buscou-se aporte teórico na Argumentação defendida por Reboul (2000), Citelli (2005), Abreu (2008), dentre outros. A metodologia
é de base qualitativa e interpretativa; e o corpus está sendo constituído a partir de respostas a um
questionário de sondagem aplicado aos aprendizes e a análise dos textos produzidos por eles. A
análise dos dados tem apresentado avanço significativo entre a maioria dos alunos até o momento.
Palavras-chave: Produção Textual em Inglês; Abordagem de Processo; Argumentação

O MATERIAL DIDÁTICO COMO UM ARTEFATO
MULTIMODAL, MULTICULTURAL E MULTILETRADO NA
GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA
Julia Maria Raposo Gonçalves De Melo Larré (UFRPE)
Maria Cristina Damianovic (UFPE)
Carla Richter (IFPB)
O objetivo deste trabalho é analisar de maneira crítico-reflexiva uma proposta de ensino-aprendizagem de língua inglesa em uma universidade federal do nordeste do Brasil, discutindo a elaboração, implementação e avaliação de um material didático (RICHTER, 2015) com vistas à atividade
social “participação em eventos acadêmicos internacionais”. Como um artefato de mediação multicultural, multimodal e multiletrado, o material didático contribui para que os discentes tenham
uma visão plural do conhecimento e amplia formas de compreender, interpretar e recriar a rea-
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lidade. Tomamos como base a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) (VYGOTSKY,
1934/2007; LEONTIEV, 1977/1997; ENGESTRÖM, 1987/1999), uma teoria da ação humana que se dedica a questões de desenvolvimento humano por meio da ação dos sujeitos no mundo. A TASHC
considera a atividade social um elemento importante para o desenvolvimento do ser humano, pois
é na vida social, na atividade coletiva, no trabalho e na relação com o outro que o sujeito constitui
a sua identidade social. O procedimento metodológico tem como base a pesquisa crítica de colaboração (PCCOL) (MAGALHÃES,2012). Os resultados finais da pesquisa mostram que o material didático desenvolvido à luz de aspectos enunciativo-discursivo-linguísticos da linguagem argumentativa (LIBERALI, 2013) contribui para os alunos agirem crítico-dialogicamente na atividade social
e oferece aos sujeitos possibilidades de se entenderem como seres que agem no mundo e se (re)
posicionam. A integração de tais aspectos ao longo de todas as unidades do material didático foi
de fundamental importância para os aprendizes criarem novas formas de compreensão do mundo,
de si mesmo e do outro.
Palavras-chave: Palavras-chave; TASHC; língua inglesa; material didático

ANALÍSE DE MATERIAL DIDÁTICO AUXILIAR ELABORADO
PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: DIFICULDADES,
TEORIA E PRÁTICA
Juliana Santana Da Silva (UPE)
Dowglas Amorim De Lira (UPE)
Este artigo apresenta uma análise do material didático auxiliar produzido pela primeira pesquisadora em respeito à mundividência dos estudantes, utilizando-se da participação ativa dos mesmos com um propósito definido de: colaboração, autoinstrução e empoderamento das estruturas
linguístico-verbais da língua Inglesa. Articulando teoria e prática na relação ensinagem em salas
de aula do ensino público em Pernambuco. Justificado pela percepção crítica da insuficiência dos
métodos explicativos utilizados pelo livro didático (que toma como pressuposto uma base que eles
não possuem) no ensino de LE em escolas públicas e da dificuldade dos educandos na apropriação
e uso das estruturas dos Verbs Tenses em situações sócio-comunicativas. Guiei-me pelas concepções teóricas fundamentais ao ensino e aquisição de línguas de Tomlinson (2010) para elaborar o
material didático produzido. O planejamento e desenvolvimento das atividades partilham a visão
de Damianovic (2007) de que a relação de ensinagem é socionteracional, portanto faz-se necessário que haja um contexto que dê sentido ao conteúdo proposto, interação entre aluno e orientador,
resolução de atividades com significado para o aluno e que este conhecimento, ao ser consolidado,
seja partilhado e reconstruído onde o aluno sinta-se ao mesmo tempo contemplado, condutor e
autor do conteúdo. A avaliação contínua evidencia o processo Inter até o Intra conforme descreve
Vygostsky (1996) relembrando seu conhecimento prévio e culminando na internalização do conhecimento desejável. Destacando a importância do professor-autor na criação de instrumentos auxiliadores de sua ação socioconstrutivista, objetivo a reflexão e contribuição para ampliação da base
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de experiência do professor de Língua Inglesa, bem como o incentivo à revisão de nossa prática na
formação do sujeito sociohistórico reconstruindo-a em sala de aula.
Palavras-chave: ensino; lingua inglesa; elaboração; análise; material didático

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS
PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS: DESAFIOS E
PROPOSIÇÕES CURRICULARES
Elias Ribeiro Da Silva (UNIFAL/MG)
O crescimento da demanda nacional e internacional pela aprendizagem de português vem imposto aos centros brasileiros de formação de professores de línguas um duplo desafio: ao mesmo
tempo em que, subitamente, passaram a ser instados a formar um número elevado de professores
de português como língua estrangeira/adicional, esses centros têm se confrontando com a complexidade do processo de formação desses profissionais. Trata-se de uma formação complexa na
medida em que esses professores devem dispor de competências que os habilitem a lidar com os
diversos desafios com os quais se defrontarão em sua prática docente. Considerem-se, nesse sentido, (i) as especificidades do ensino de português para falantes de línguas “próximas” e “distantes”,
como, por exemplo, o espanhol e o chinês respectivamente; e (ii) as demandas pedagógicas impostas pelos distintos (e, por vezes, complexos) contextos de ensino/aprendizagem de português. O
profissional da área pode vir a atuar, por exemplo, em um curso de português para técnicos e executivos de uma multinacional estrangeira que virão trabalhar no Brasil, ou em uma escola pública
paulista que recebe crianças de famílias bolivianas e/ou haitianas recém imigradas. Assim, parece
correto supor que o currículo dos cursos de formação de professores de português como língua
estrangeira e/ou adicional deve ser amplo o suficiente para dotar seus egressos de saberes e competências diversas. Com base nesse pressuposto, o que se objetiva, nesta comunicação, é discutir
(i) os desafios envolvidos na proposição de currículos para cursos de Licenciatura em Português
como Língua Estrangeira e/ou Adicional e (ii) a importância de as instituições formadoras incluírem
nas dinâmicas curriculares dos cursos disciplinas que contemplem, além de conteúdos linguísticos
e metodológicos, os aspectos culturais, sociológicos e político-linguísticos envolvidos no ensino de
português para falantes de outras línguas, tanto no Brasil quanto no exterior.
Palavras-chave: Formação de Professores; Português Línguas Estrangeira/Adicional

117 / VI ECLAE

O PAPEL DA ARGUMENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO
COLABORATIVA DE AULAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Tânia Maria Diôgo Do Nascimento (UFPE)
Carla Richter (IFPB)
Margareth Regina Ferreira De Andrade Patápio (NLC/FADE/UFPE)
Esta comunicação visa discutir o papel da argumentação (LEITÃO, 2000), na inserção das vozes
enunciativas (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1997) na prática da elaboração colaborativa (DIÔGO, 2015)
de aulas de línguas estrangeiras, no processo de regência da disciplina de estágio supervisionado,
na licenciatura em Letras. A visão reflexivo-crítica (LIBERALI, 2008) é um dos pilares teóricos dessa
pesquisa que compreende a disciplina de Estágio Supervisionado como um espaço de interlocução mútua (GIMENEZ e PEREIRA, in REICHMANN, 2012) entre os formadores, estagiários e professores colaboradores que agem argumentativamente e assumem os seus papéis político-discursivos dentro de uma dimensão axiológica dos argumentos e contra-argumentos alheios (LIBERALI
&FUGA,2012). Outro aspecto balizar é a visão de sala de aula como uma práxis (LIBERALI, 2010)
para o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, como um instrumento-e-resultado (LIBERALI, 2010), para um reposicionamento social (DAMIANOVIC, 2011) e a construção de
novas relações de interdependência (LIBERALI, 2011). Alicerçada na metodologia da Pesquisa Crítica
de Colaboração (MAGALHÃES, 2009), as pesquisadoras, em uma postura de formação interventiva
(OLIVEIRA &MAGALHÃES, 2011), discutem os dados com base nos aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos (LIBERALI, 2013). A análise inicial dos dados dessa pesquisa de doutorado revela
que os discentes do Estágio Supervisionado expandem seus conhecimentos de forma internamente persuasiva (BAKHTIN, 1997) e constroem o conhecimento em sala de aula atribuindo-lhe novos
valores, sentidos e significados, na mediação (VYGOTSKY,1934) do professor, de outros colegas e da
sua performance (HOLZMAN, 2008), como professor que lhes permite ir mais além de si mesmos.
Palavras-chave: Argumentação; Performance; Estágio Supervisionado/Letras

O USO DE MÚSICA EM AULAS DE INGLÊS EM CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO: FOCO NO
ENSINO-APRENDIZAGEM DE GRAMÁTICA
Paula Graciano Pereira (IFGO)
A música pode ser um excelente recurso didático para o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira (PEREIRA, 2007, 2014), por lidar diretamente com aspectos afetivos da aprendizagem, além de
atuar na compreensão e memorização de léxico e estruturas gramaticais. Nesta comunicação, discutimos a utilização de canções no ensino-aprendizagem de língua inglesa em quatro turmas do ensino
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médio técnico integrado. O ensino médio técnico integrado é peculiar na medida em que congrega,
além da formação regular em nível médio, a educação técnica profissionalizante. Participaram das
atividades abordadas neste estudo 60 alunos pertencentes a quatro turmas do quarto ano dos cursos
técnicos integrados em Química, Edificações, Informática para Internet e Secretaria Escolar, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – câmpus Anápolis. Trata-se de atividades
com utilização de canções e vídeo-clipe, com foco no ensino-aprendizagem de gramática, realizadas
no primeiro semestre de 2014. Neste estudo, apresentamos e analisamos os exercícios realizados envolvendo duas canções, bem como as opiniões dos estudantes acerca da utilização de música nas
aulas de inglês. Os resultados apontam que as canções auxiliaram na memorização de estruturas
morfossintáticas do idioma, por oferecem oportunidades de repetições significativas e associações
rítmicas. As canções contribuíram de forma positiva, ainda, em aspectos afetivos relacionados ao ensino-aprendizagem, como o aumento da motivação para participar da aula, por exemplo.
Palavras-chave: Música; ensino-aprendizagem de inglês; gramática; ensino médio;

LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO DE PORTUGUÊS
COMO SEGUNDA LÍNGUA
Ana Veronica Cesario Da Silva (UFRN)
O trabalho submetido à análise tem como objetivo relatar a minha experiência como formadora
de docentes e professora de português como segunda língua em Timor Leste. Durante um ano
trabalhei como formadora de docentes e professora de PLE, em Timor, atuando como bolsista no
Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa (PQLP), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes). No entanto, o contato com o material
didático utilizado nas aulas despertou minha atenção, visto que o livro intitulado ‘’Manual do aluno- Português 10° Ano de escolaridade’’, produzido pela Universidade de Aveiro, estava adequado
ao falante que já apresentava um certo domínio da língua portuguesa. É importante ressaltar que
a abordagem sobre a língua centrava-se nos aspectos gramaticais, a abordagem das culturas timorense e brasileira se fazia de uma forma superficial e mecânica. Neste trabalho, apontarei algumas
perspectivas sobre o letramento literário no desenvolvimento da competência comunicativa, como
uma possível proposta de apoio no ensino de português como segunda língua. O ensino-aprendizagem de português como segunda língua na perspectiva do letramento literário envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para mobilizar essas capacidades, além da leitura. Trabalhamos
com a proposta de letramento literário na perspectiva de Kleiman (1995) e Cosson (2007). Nesse
cenário, nosso desafio é definir as práticas pedagógicas numa perspectiva intercultural da língua,
avançando na direção da cultura de uma forma natural, comunicacional. Assim, avançaremos para
o perfil de competência comunicativa desejado tendo o letramento literário como uma possível
estratégia metodológica, com o objetivo de construir uma comunidade de leitores conscientes e
criativos imersos em diferentes situações de comunicação, empregando as regras do discurso específico da comunidade na qual está inserido.
Palavras-chave: Letramento literário; PL2- interculturalidade; materiais didático
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A INTERCOMPREENSÃO NO ENSINO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS COM OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Luiza De Marilac Veras Uchôa (UFRN)
O presente trabalho é um recorte da pesquisa de Doutorado desenvolvida na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), baseada na teoria da Intercompreensão (IC), surgida nos anos 90,
na Europa, incluída na Didática do Plurilinguismo, como uma estratégia de ensino-aprendizagem
com foco na compreensão escrita e/ou oral, tendo como suporte o apoio nas línguas de mesma
família ou nas línguas que o aprendiz já conhece. Para Dégache (2006), a IC é um processo de comunicação entre locutores de línguas aparentadas em que “cada um fala sua língua e compreende
a língua do outro”. A pesquisa tem por objetivo geral desenvolver, através da IC, a competência
leitora de textos plurilíngues específicos da área de gastronomia, nas línguas francesa, italiana e
espanhola por alunos de um Curso de Tecnólogo em Gastronomia. Apoia-se em autores como Alas
-Martins (2010; 2011); Araújo e Sá (2011); Blanche-Benveniste (1997); Caddéo; Jamet (2013); De Carlo
(2009; 2011; 2012); Dégache (2006; 2011; 2012); Escudé; Janin (2010); entre outros. As inquietações
que nos impulsionam surgiram de nossa empiria como professora de línguas, portuguesa e francesa, há anos trabalhando principalmente com universitários e alunos do ensino técnico, vislumbrando suas inseguranças em relação ao aprendizado de uma outra língua, julgando tal prática como
difícil e, por vezes, inacessível. Nossa grande motivação vem do desejo de favorecer uma quebra de
paradigmas acerca da capacidade de aprendizagem de línguas, ao propormos o despertar, através
da IC, não apenas para uma língua, mas, várias línguas, de mesma origem, o latim. A metodologia
consiste em uma pesquisa-ação executada nas aulas da disciplina de francês voltada para a gastronomia, onde inserimos, também, documentos em língua espanhola e italiana. Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois os 15 sujeitos participantes enfatizaram ganhos em conhecimentos
e crescimento profissional, através da “nova metodologia”, como os mesmos nomearam.
Palavras-chave: Intercompreensão; Leitura Plurilíngue; Gastronomia

O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO CONTEXTO DA
ESCOLA GRAPIÚNA: ENCONTROS E DESENCONTROS NA
PROPOSTA CURRICULAR
Juliana Ferreira Chaves (Colégio Ciso)
A aprendizagem de uma língua estrangeira cumpre na sociedade contemporânea uma função social de valor ímpar. Com vistas a seu ensino no ambiente escolar, sobretudo da escola pública,
este trabalho se propõe a analisar os parâmetros de avaliação que norteiam o ensino de língua
espanhola, em contraponto com a língua materna, no contexto da Escola Grapiúna. Uma Escola situada no sul da Bahia e que tem como organização curricular o sistema de Ciclos de Formação Humana que diferentemente do sistema de seriação apresentam particularidades no modo
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de conceber a aprendizagem e a avaliação. Pioneira no estado da Bahia com o sistema de ciclos,
inova o Ensino Fundamental, na medida em que agrupa os estudantes por idade, onde crianças e
adolescentes são reunidos pelas suas fases de formação: infância (06 a 08 anos); pré-adolescência
(09 a 11anos) e adolescência (12 a 14 anos). Daí nosso interesse em conhecer melhor como funciona
esta escola, especialmente no que concerne ao ensino de língua espanhola, além de seu currículo
e referenciais. Nossas proposições baseiam-se no aporte teórico das concepções de língua, leitura,
ensino-aprendizagem de LE e Ciclos, abordadas por ALMEIDA FILHO (1993, 1995, 1999, 2006, 2008),
ARROYO (2000, 2011a, 2011b), CORACINI (2002), KATO (1995), LIMA (2000), MOTTA-ROTH (1998), os
PCNs de Língua Estrangeira dentre outros.Utilizamos a pesquisa exploratória-documental, de viés
qualitativo. A partir da análise dos documentos, identificamos que a proposta apresenta algumas
incoerências quando relacionadas aos objetivos de aprendizagem esperados em língua materna, o
que pode incidir em uma posição desprestigiada da língua espanhola no currículo.
Palavras-chave: Aprendizagem; Língua Espanhola; Escola Grapiúna; Ciclos

TRADUÇÃO E ENSINO: ESPELHO DE UMA CULTURA?
Laura De Almeida (UESC)
É mister que ao ensinar uma língua, estudamos também a cultura dessa língua. Desta forma, partindo do pressuposto que o léxico espelha a cultura de um povo, abordamos o estudo desse léxico e
sua transposição para outra cultura. Neste trabalho apresentamos parte dos resultados provenientes da pesquisa sobre tradução cultural em obras de Jorge Amado para a língua inglesa. Dentre os
objetivos verificamos o distanciamento/proximidade tradutório em relação aos termos na língua
original e as tentativas de transferência de elementos culturais para a realidade linguística da língua traduzida. Abordamos aspectos peculiares da gastronomia assim como do candomblé, para
os quais o tradutor nem sempre encontra um equivalente que revele a cultura em questão. Fundamentamos nossa pesquisa em trabalhos voltados para a questão da intraduzibilidade e da impossibilidade da tradução discutidas por Ronái (1987) e em Aubert (1995; 1996) no tocante às idéias
sobre tradução cultural. A questão da identidade e diferenças culturais e da homogeneização da
cultura serão pautadas pelos estudos culturais de Fanon (1979), Hall (2002) e Bhabha (2007). Apresentamos uma tipologia dos termos levantados com base nos procedimentos técnicos da tradução
categorizados por Vinay e Darbelnet (1960). Constatamos que a cultura nem sempre é revelada ao
ser traduzida para outra língua e que recursos como empréstimos e adaptações tentam resgatar
essa cultura velada. Desta forma, mostramos que a tradução é mais do que uma troca de uma palavra pela outra, como pregava o método da Gramática e tradução, ainda tão em voga nos espaços
acadêmicos e no ensino fundamental. A questão cultural é muito pertinente e precisa ser estudada
com mais afinco.
Palavras-chave: Tradução cultural; Identidade; Língua e cultura
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CONCEPÇÃO DE LEITURA E AULAS DE ESPANHOL NA EJA
LUzIAnA dE MAgALhAEs CAttA PrEtA (CoLégIo PEdro II)
Esta comunicação tem como objetivo expor atividades de compreensão leitora elaboradas e utilizadas nas aulas de espanhol na educação de jovens e adultos em uma escola municipal do Rio de
Janeiro. O estudo partiu da necessidade da pesquisadora ao perceber que, além das dificuldades
do aluno adulto, muitas vezes, como professores, não possuíamos conhecimento necessário sobre o tema. As perguntas que nortearam o trabalho foram: Apesar da heterogeneidade, é possível
trabalhar a compreensão leitora em língua estrangeira? ; Que atividades levaríamos aos alunos e
com que objetivos? ; Funcionaria a compreensão leitora em LE, uma vez que os alunos possuem dificuldade em sua língua materna? Para tanto, buscamos o aporte teórico de autores que seguem o
modelo sociointeracional, como Kleiman (2006) e Solé (1998). Atentamos, ainda, que os PCN (1998)
observam que a leitura tanto atende às necessidades formais do aluno como pode ser usada em
seu contexto social imediato. Tais argumentos também se ratificam nas orientações seguidas pela
Multieducação (1996) e Multieducação e EJA (2007) documentos de bases educacionais que justificam o uso da habilidade leitora como forma de converter os alunos em leitores mais independentes. Percebemos, com relação à EJA, que existe uma questão central que se refere à necessidade
de ampliar o próprio conceito de leitura e firmar uma concepção que não se apresente como uma
versão empobrecida do ensino regular e de seus conteúdos minimizados. Portanto, se faz necessário questionar de que maneira a língua estrangeira pode oferecer a estes alunos um incremento em
sua percepção como leitores críticos e autônomos.
Palavras-chave: Leitura; ensino de espanhol; EJA
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Pôsteres

OS DIÁLOGOS ENTRE OS CONTOS DE MIA COUTO E OS
GENÊROS LITERÁRIOS
Ícaro Felipe Santiago Gallindo (UFRPE/SEDE)
Analisar a literatura africana de língua portuguesa, abordando uma linguagem que é tecida pelos
fios da imaginação de autores que, no plano ficcional, discutem e reescrevem a história de seu país.
Nesse contexto, promover o contato com o autor africano Mia Couto, estabelecendo diálogos entre
literatura africana e outros gêneros literários. E, dessa forma, promover a quebra de preconceitos
entre culturas distintas, aplicando estes conceitos nas aulas do PIBID que foram ministradas no Ginásio Pernambucano. Realizar uma reflexão sobre como a realidade física e humana do continente
africano é complexa, sendo desconhecida pela maioria dos estudantes. Para uma melhor análise
sobre os contos do moçambicano Mia Couto, se faz necessário conhecer a história africana e suas
raízes no Brasil. Trabalhando com contos africanos, especificamente os contos de Mia Couto, por
se tratarem de histórias da cultura de Moçambique, abordar as semelhanças e diferenças da cultura de Moçambique e a cultura brasileira estabelecendo um diálogo entre ambas. Seguindo as
Orientações Didáticas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei Dederal 10.639, de 2003
deve-se promover, valorizar e reconhecer a diversidade etnicorracial na educação brasileira, pois
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desse grupo étnico, tais como o estudo da
história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira na formação
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil, realizando este dialogo com a cultura de Moçambique através dos
contos. Orientador: João Batista Pereira
Palavras-chave: África; Educação; Literatura

POR QUE LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA NA ESCOLA?
Jorge Luiz Vieira (UFPE)
Douglas Pereira Leite (UPE/Campus Garanhuns)
A razão deste artigo é discutir como os escritores de livros didáticos fazem a abordagem da Lei
10.639/03, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e como essa matriz africana está sendo tratada nos livros didáticos. Para isso, procuramos
mostrar um panorama da questão africana na literatura e também como os livros desenvolvem
a temática das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na escola e como é possível, através
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de trabalhos com alguns gêneros literários, reparar, em parte, décadas de injustiças promovidas
por ideologias disseminadas pelos livros didáticos, que quando não silenciavam, traziam em seu
cerne a realidade afro-descendente a partir do ponto de vista da classe dominante. Disso, concluirmos quão importante será debater em sala de aula esse assunto no que diz respeito as Literaturas
Africanas de Língua Portuguesa. Para isso, apresentar aos estudantes do ensino básico a literatura
afro-brasileira e africanas de Língua Portuguesa poderá promover uma maior compreensão desse
assunto, diminuir o preconceito inter-racial, construir uma identidade nacional mais sólida e, finalmente, reduzir o fosso social existente no nosso país. PALAVRAS-CHAVE: Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa, Livros didáticos e inclusão social Orientador: Dra Maria Clara Catanho
Palavras-chave: Literatura Africana; Livros didáticos e inclusão

A SALA DE AULA E O ESPAÇO PARA LITERATURA AFRICANA
DE LÍNGUA PORTUGUESA – ANÁLISES E PROPOSIÇÕES
Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFRPE/UAST)
Emmanuelle Karla De Lima Silva (UFRPE/UAST)
Diante do desafio pedagógico de construir um conhecimento mediado pela multiculturalidade, interdisciplinaridade e um ensino para a formação cidadã e humana, apresentamos uma proposta de
trabalho com contos das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, gerada a partir de pesquisas
de campo realizadas durante a vigência da bolsa PIBID 2013/2014 na UFRPE/UAST. Assim, os dados
recolhidos na observação de aulas, no estudo do livro didático utilizado e na realização de oficinas
na escola, foram analisados observando-se as proposições teórico-metodológicas presentes nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de
História e Cultura afro-brasileira e africana (BRASIL, 2004). Com isso, apesar da obrigatoriedade da
lei nº10.639/2003, reformulada pela lei nº 11.645/2008, constatamos a ausência de trabalhos com
história, cultura e, sobretudo, literaturas africanas de língua portuguesa nas salas de aula do ensino
básico. Por fim, como forma de aproximar os alunos dos conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira e africana, e valorizar a produção das literaturas africanas de língua portuguesa (FERREIRA,
1997; FONSECA & MOREIRA, 2005; AFONSO, 2004; SANTILLI, 1985), propomos uma atividade de
leitura a partir de contos da tradição oral moçambicana e sua reescritura na obra O Alegre Canto da
Perdiz, de Paulina Chiziane. Orientador: Prof. Dr. Kleyton Ricardo Wanderley Pereira
Palavras-chave: Oralidade; Ensino; Africanidade; Matriarcal

A LITERATURA DA NOSSA COR
Smailey Lisboa Germano Pereira (UFRPE)
Este trabalho objetiva demonstrar a importância do ensino de literaturas africanas de expressão
portuguesa nas escolas brasileiras, fins desmistificar a hegemonia de perspectiva eurocêntrica na
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produção literária em português. A partir da expansão marítima portuguesa no século XV, muitos
territórios africanos passaram a adotar oficialmente a língua portuguesa e, consequentemente, os
povos destes territórios também passaram a, paralelamente ao crioulo e a outras línguas nativas,
pensar, falar e produzir literatura em língua portuguesa. Nesse contexto, o estudo da literatura dos
países lusófonos abrange leituras que transcendem fronteiras geográficas ou linguísticas, e permitem ao estudante brasileiro – em cumprimento a Lei Federal nº 10.639/03, que torna obrigatório o
ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira em todo o currículo escolar, ministrando esses
conteúdos nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras – o conhecimento da
História do continente berço da humanidade. Este trabalho objetiva demonstrar a importância do
ensino de literaturas africanas de expressão portuguesa nas escolas brasileiras, fins desmistificar a
hegemonia de perspectiva eurocêntrica na produção literária em português. A partir da expansão
marítima portuguesa no século XV, muitos territórios africanos passaram a adotar oficialmente a
língua portuguesa e, consequentemente, os povos destes territórios também passaram a, paralelamente ao crioulo e a outras línguas nativas, pensar, falar e produzir literatura em língua portuguesa.
Palavras-chave: literatura africana em português; Lei 10.639/03; lusofonia.
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Comunicações
Individuais
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comunicações individuais

ENSINO DOS TEXTOS LITERÁRIOS AFRICANOS E AFROBRASILEIROS COMO FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DOS
ALUNOS E REEDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
NO BRASIL
Nair Martinha Da Silva (UESC/UFRN/Profletras)
Este artigo trata da Lei 10.639/ 03 que tornou obrigatório o conteúdo de História e Cultura africana
e afro-brasileira nas instituições de ensino do Brasil. Propõe reflexões e caminhos para a implantação da referida lei na educação básica, nas aulas de Língua Portuguesa. Discorre sobre a questão
da forma estereotipada como é apresentada a história e a cultura do povo negro, e de como essa
representação social distorcida contribui negativamente no processo de formação de identidade
do aluno. Reafirma a importância de modelos sociais positivos para propiciar o sentimento de pertencimento a um povo e dessa forma postula a importância de focar em aspectos positivos e na
história de luta e resistência dos afro-brasileiros. Analisa de que forma a prática docente pode ser
desenvolvida para reforçar a autoestima e colaborar para a formação identitária dos alunos e na
reeducação das relações étnico-raciais através do ensino de literaturas africanas de expressão portuguesa e de literatura afro-brasileira. Toma como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana (2004), Munanga (2005), Domingues (2007), Sousa (2005), Hall (2006). Além disso, tece
sugestões práticas acerca de como planejar e executar aulas de literatura que permitam colocar em
prática o texto da Lei supracitada.
Palavras-chave: Políticas educacionais; Diversidade étnico-racial; Educação i

A ARTE DAS MÁSCARAS AFRICANAS – LITERATURA,
TRADIÇÃO, MITOS E FÉ NA/DA CULTURA YORUBÁ NO
FESTIVAL GÉLEDE
Cristina Vicente Da Silva (UESC)
Em cada cultura, as formas de identidade são peculiares e representam posturas, ações ou atitudes
que para outras culturas podem ser tidas como absurdas, mas para o dado contexto se configuram
como sendo habitual, pois fazem parte do cotidiano. Desse modo, esse artigo tem por objetivo
geral analisar as contribuições culturais e literárias das máscaras do povo Gélédé para a sociedade
histórica e contemporânea no que se referem às tradições, mitos e fé. Portanto, pode-se hipotetisar
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que as máscaras contribuem para o fortalecimento da cultura do povo Gélédé, haja vista a marca
identitária impressa nas artes, tradições, mitos e fé dessa comunidade matriarcal, em consonância
com a expressão literária e suas influências na literatura brasileira. Para tanto, este trabalho se justifica pelo estudo analítico da representatividade das máscaras na cultura Gélédé, considerando as
implicações sociais, históricas, culturais e literárias que as “máscaras” propagam pela comunidade
Gélédé, até as suas intervenções comportamentais da sociedade contemporânea, bem como as colaborações para a arte e literatura brasileira. No presente trabalho, a metodologia utilizada se apoia
na pesquisa bibliográfica e na análise a partir do método analítico, uma vez que tece um estudo
comparativo entre a literatura africana e a literatura de expressão nacional. Nesse estudo, busca-se
responder ao problema proposto, a partir de referências teóricas publicadas como CANDAU (2002),
VERGER (1986), HALL (1992), ZILBERMAN (1989), dentre outros. Assim, essa pesquisa pretende discutir acerca do estudo histórico das máscaras a partir do contexto da cultura africana e suas contribuições para as aulas de literatura.
Palavras-chave: Cultura africana; Ensino literário; Festival Gélédé; Máscaras

ENSINO DE LITRERARURAS AFRICANAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Douglas Pereira Leite (UPE/Campus Garanhuns)
Em janeiro de 2003, foi sancionada a lei 10639/03 que altera as diretrizes e bases, institucionalizando
a obrigatoriedade do Ensino da História e da Cultura da África no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio das Escolas Públicas e Privadas do Brasil. Com essa obrigatoriedade, o presente
trabalho mediará um debate entre as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, evidenciando a
importância da quebra de preconceitos e paradigmas através de uma discussão e de propostas de
atividades que elucidem caminhos importantes que as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa
podem traçar na escola de Nível Básico, demonstrando uma possibilidade visível de trabalho com
as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa através de propostas reais de sequências didáticas
com gêneros textuais poemas e contos. Os gêneros textuais literários serão propostos para evidenciarem a importância desse trabalho com as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, assim
como deixar evidente ao aluno outro tipo de Literatura e ao mesmo tempo preparar esse aluno
do Ensino Fundamental para a linguagem plurissignificativa que o texto literário possui, e a África
de Língua Portuguesa será o nosso aporte. Palavras Chave: – Lei 10639/03, Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, Sequências didáticas.
Palavras-chave: Lei 10639/03; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa

130 / VI ECLAE

LAÇOS INTERCULTURAIS ENTRE BRASIL E MOÇAMBIQUE
NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Marcela De Melo Cordeiro Eulálio (UFCG)
Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG)
Na África, a tradição oral é muito forte, visto ser a principal forma de repassar a cultura de gerações
em gerações. Esse é um aspecto marcante do continente africano. Mas, o que seria cultura? Tratase de um comportamento implícito que gera os diversos domínios da sociedade. Estudos recentes
têm se inquietado em estudar o que assemelha e diferencia culturas, como um caminho para as
trocas interculturais, ressaltando que uma determinada cultura não é melhor que outra. Assim, com
o intento de trabalhar essa questão na perspectiva dos estudos afro-brasileiros, uma Lei Federal, de
2003 regulamentou a obrigatoriedade do estudo da cultura e da história africana em sala de aula do
Ensino Básico. Portanto, a Lei 10.639/03 atende à orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(2006), que suscitam a importância dos estudos da História e da Cultura Africana e Afro-Brasileira
nas escolas de ensino fundamental e médio. A partir dessas considerações, objetivamos conhecer a
realidade de uma escola pública no que concerne à realidade desses estudos. Metodologicamente,
foram discutidas, no âmbito de uma pesquisa-ação, semelhanças e diferenças culturais entre Brasil
e Moçambique, partindo-se de dois contos de tradição oral: o moçambicano As mãos dos pretos e
o brasileiro Porque o negro é preto. As nossas reflexões estão embasadas nas noções de cultura de
Santos (2006); da interculturalidade, de Jullien (2009); da narrativa oral, de Jolles (1976); da origem
da literatura, de Mesquita (2005); de oralidade nas culturas africanas, de Freitas (2010) e de Leite
(2012); e, na literatura comparada, na percepção de Coutinho e Carvalhal (2006). Neste estudo, ressaltamos que os estudos de interculturalidade reforçam a noção de que não há uma cultura superior a outra. Observamos também que a sala de aula de língua portuguesa é espaço propício para
motivar o respeito ao outro.
Palavras-chave: Brasil; Moçambique; Interculturalidade; Língua Portuguesa

O RENASCER DAS VOZES ANOITECIDAS: O LUGAR DA
LITERATURA AFRICANA DE EXPRESSÃO PORTUGUESA NO
ENSINO MÉDIO
Jose Augusto Soares Lima (UFCG)
O papel da escola na formação de leitores é uma questão que motiva diversas discussões sobre o
ensino da literatura. Diante disso, faz-se relevante discutir a literatura africana de expressão portuguesa no tocante à conquista do espaço no Ensino Básico brasileiro como expressão de culturas
que fizeram parte do processo de colonização do Brasil. Dessa maneira, é relevante salientar que
desde a aprovação da Lei 10.639/03-MEC, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro
-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o mé-
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dio, a inserção das literaturas africanas de expressão portuguesa nas salas de aula do Brasil ganha
força e torna-se foco das experiências com a leitura literária no envolvimento do sujeito em formação num contexto que vivencia experiências de diversidade cultural (NÓBREGA, 2014). Para tanto,
traçamos como objetivos para esse artigo: 1) Investigar o que os documentos oficiais apresentam
como propostas para a inserção das literaturas africanas de expressão portuguesa nas aulas de
literatura; 2) Identificar como ocorre o tratamento da literatura africana de expressão portuguesa
em salas de aula do Ensino Médio do estado da Paraíba; e 3) Propor uma experiência metodológica
com a obra “Vozes anoitecidas” de Mia Couto. Sendo assim, ao considerarmos as estratégias de
leitura (SOLÉ, 1998) nas abordagens do texto literário, buscamos a criação de métodos que tornem
o leitor foco das ações pedagógicas, permitindo uma experiência de compartilhamento cultural a
partir da leitura do texto literário (NÓBREGA, 2012).
Palavras-chave: Literatura africana; Ensino; Lei 10.639/03
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ÁrEa TEMÁTiCa

ENSINO DE
PORTUGUÊS
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Pôsteres

Pôsteres

GRAMÁTICA E ENSINO: UMA ABORDAGEM REFLEXIVA
Luiz Felipe Da Silva Durval (UFRJ)
Este trabalho, que se insere no Projeto Gramática, variação e ensino: diagnose e propostas pedagógicas, tem como objetivos: (i) aplicar, a título experimental, uma sequência didática que permita
propor uma abordagem eficiente de temas morfossintáticos e de fenômenos variáveis da língua
para as práticas cotidianas em sala de aula e; (ii) analisar os resultados desta experiência. Quanto à
sequência didática, a atividade preliminar que se experimentou em intervenção na aula de Língua
Portuguesa da Escola Municipal Thomé de Souza, no Rio de Janeiro, pautou-se na concepção de
ensino de gramática em três eixos, conforme Vieira (2015), quais sejam: (i) atividade linguística, epilinguística e metalinguística; (ii) manifestação de regras variáveis; e (iii) matéria para a produção de
sentidos. A partir de textos, abordou-se de forma reflexiva a gramática, abrindo espaço, ainda, para
a discussão acerca das variedades usadas pelos alunos e as não dominadas por eles, até chegarmos, no momento oportuno, à sistematização do conteúdo gramatical. A aplicação de sequências
didáticas permitirá testar a hipótese de que a reflexão sobre temas gramaticais e o contato com a
variação linguística nas aulas, integrados às atividades textuais, sempre que possível, permite cumprir melhor os objetivos do ensino de Língua Portuguesa, como os de ampliar a competência nas
áreas de leitura e produção de textos escrito e falado. Acredita-se que a tentativa de articular os três
eixos da gramática, já referidos, possa colaborar para tornar o ensino de gramática mais dinâmico,
produtivo e próximo da realidade do aluno. Referências bibliográficas: VIEIRA, S. R. (2015) Três eixos
para o ensino de gramática: uma proposta experimental. In: SÁ Jr., L. A. (org.). Livro do ENALIC. São
Paulo: Companhia das Letras, no prelo. Orientador: Silvia Rodrigues Vieira
Palavras-chave: Ensino; gramática; variação

ANALÍSE DO TRATAMENTO DE GRAMÁTICA E DE
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO MATERIAL DIDÁTICO DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
Jéssica Pegas De Abreu (UFRJ)
Este trabalho, que faz parte do Projeto Gramática, variação e ensino: diagnose e propostas pedagógicas, tem por objetivo analisar o tratamento de temas gramaticais e de variação linguística no
material proposto para o ensino fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Deste
modo, foram examinados os Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa preparados pela Secretaria Municipal de Educação para o 6º ano nos anos de 2014 e de 2015. Além disso, foi feito

um acompanhamento das aulas de Língua Portuguesa ministradas aos alunos de 6º, 7º e 8º anos
da Escola Municipal Thomé de Souza em Senador Camará. Resultados preliminares mostram que
estes Cadernos Pedagógicos priorizam atividades gerais de leitura e produção textual, sem grandes enfoques na variação linguística e/ ou nos temas gramaticais, salvo pontuação, que auxilia o
alunado na produção de textos. Quando abordados, a variação é apenas mais um conteúdo a ser
teoricamente descrito e ensinado – sem grandes aprofundamentos – e os temas gramaticais não
são sistematizados, assim como as denominações convencionadas pela NGB não são trabalhadas.
Dessa forma, fica a critério do professor produzir material extra e trabalhar melhor tais conteúdos
com os alunos, do mesmo modo que cabe aos alunos recorrerem à interpretação para realizarem
os exercícios propostos. Esta pesquisa ainda está em curso, sendo assim, as análises e diagnose
também se mantêm, mas já pôde-se perceber que a reflexão sobre a gramática nas aulas, ao se
executarem os exercícios propostos, faz os alunos compreenderem melhor os objetivos da escola
no que tange o ensino de Língua Portuguesa: expandir seu repertório linguístico tornando-o capaz
de adequar sua norma a diferentes situações – o que abre espaço para a variação linguística. Orientador: Silvia Rodrigues Vieira
Palavras-chave: diagnose; gramática; variação; material didático; ensino

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: UM NOVO OLHAR, UMA NOVA
COMPREENSÃO
Pâmella Fernanda Dos Santos Almeida (UFRPE/UAG)
Este trabalho, que é parte do projeto de extensão Biblioteca Virtual Infantojuvenil, pretende abordar a compreensão textual de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental através de atividade pautada na Matriz de Referência de Língua Portuguesa que foi elaborada pelo MEC para a Prova Brasil,
estabelecendo uma série de competências e habilidades leitoras. Para desenvolver o trabalho, nos
basearemos em Freire (1997). O autor nos diz que a compreensão do texto a ser alcançada por
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e contexto, isto é, para ir além do
superficial, é preciso estabelecer relações entre aquilo que está escrito e aquilo que é palpável,
fatídico, histórico. A partir disso, foi elaborada uma atividade diagnóstica com o objetivo de verificar até que ponto os estudantes conseguem interpretar criticamente um texto argumentativo. Os
resultados da atividade apontaram que os alunos apresentam grandes dificuldades em interpretar
textos, principalmente, no descritor que avalia a habilidade do aluno de reconhecer gêneros e identificar a função de um texto. Contudo, no descritor, que avalia a capacidade do aluno em identificar
a diferença entre o que é um fato narrado ou discutido e a opinião sobre esse fato, os alunos, em
sua grande maioria alcançaram a resposta correta. Tais resultados nos possibilitaram um trabalho
mais específico com os alunos e assim, obter uma melhora no nível de aprendizagem dos mesmos.
Logo, o uso de atividades como instrumento de avaliação de rendimento/aprendizagem dos alunos é de grande importância, pois possibilita um conjunto de observações a depender da forma
como são construídas e aplicadas, e, sobretudo, dos objetivos do professor para com a atividade
em questão. Orientador: Angela Valéria Alves de Lima
Palavras-chave: Interpretação; Gênero; Matriz de referência
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REFLEXÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICA: UMA EXPERIÊNCIA
COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Deivid Luiz De Souza Ferraz (UFRPE/UAST)
Tatiana Cristina Santos Monteiro (UFRPE/UAST)
Neste trabalho, discutimos os resultados alcançados a partir da realização de oficinas temáticas
para professores de línguas (portuguesa e inglesa) e de literatura da educação básica, resultantes
do projeto de extensão Reflexões Linguísticas Aplicadas ao Texto na Educação Básica (ReLATE),
idealizado e desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes/Linguística,
Letras e Artes, da Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada.
O projeto busca formular propostas teórico-metodológicas alternativas para o processo de ensino-aprendizagem de línguas e literaturas, junto aos professores da Educação Básica do sertão pernambucano, a fim de que as discussões proporcionadas possibilitem ao aluno desse nível de ensino
o domínio da expressão oral e escrita, como regem os PCN. O ReLATE está fundamentado tanto nas
teorias da Linguística, baseadas nos estudos do texto (BRONCKART, 1999), da Sociolinguística (LABOV, 1972) e do Discurso (FIORIN, 1989), assim como em estudos sobre a leitura do texto literário (cf.
LAJOLO, 1982). Em um primeiro momento, foi realizado um encontro com professores da Educação
Básica, que apresentaram demandas de conteúdo de língua portuguesa e de literatura relacionadas à sua prática docente. A partir de então, deu-se continuidade ao projeto com a elaboração e a
apresentação das oficinas, mediadas por professores do quadro efetivo da UFRPE, juntamente com
bolsistas do PET-CS/Linguística, Letras e Artes. Na apresentação deste trabalho, discutiremos os
resultados alcançados, a partir da análise do material produzido e dos questionários respondidos
pelos professores envolvidos, buscando verificar em que medida as propostas se distanciam de
uma prática tradicional de ensino de língua e literatura, com vistas a permitir um melhor desenvolvimento de habilidades linguística, textuais e discursivas dos alunos do ensino básico. Orientador:
ADEILSON PINHEIRO SEDRINS
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Ensino de Literatura; Análise Linguística

LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O FAZER DOCENTE
Elaine Cristina Nascimento Da Silva (UFRPE/UAST)
Jaine Dos Santos Gomes (UFRPE/UAST)
Este trabalho analisou as práticas de leitura realizadas por professoras das séries iniciais do Ensino
Fundamental. Os autores que nos ajudaram a entender este fenômeno e a analisar os dados foram
Soares (2004), Albuquerque (2007), Leal (2007), Brandão (2005), entre outros. Participaram da pesquisa duas professoras da Rede Municipal de Itacuruba atuantes em turmas do 3º ano do Ensino
Fundamental. Para tanto, foram observadas 32h/a de cada professora. Através das análises vimos
que as professoras desenvolvem diversas finalidades, estratégias e habilidades de leitura, apesar de
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darem pouco espaço para que os alunos as desenvolvam com autonomia. A professora A reconhece o texto como unidade de ensino, pois explorou os gêneros convite e poema levando em conta
as suas características. Todavia, com os demais textos ela fez diferente: por mais que tenham sido
lidos, não foram exploradas as suas características. Além disso, levou uma simulação de uma situação real de uso de um gênero (o convite), apesar de, em outros momentos, ter trabalhado os gêneros textuais com atividades meramente escolares. Notamos, ainda, que a professora A desempenha
um trabalho que envolve as práticas de leitura na perspectiva do letramento, articulando com a
reflexão do Sistema de Escrita Alfabética. Diferentemente dela, a professora B, ao realizar atividades
de leitura, focou apenas na compreensão textual e não explorou as características dos gêneros em
questão. Da mesma forma, a docente realizou apenas uma situação de leitura semelhante as que
vivemos em sociedade, quando explorou as leituras para deleite. As demais se configuraram em
atividades meramente escolares de ler e responder questões. Demostrou, ainda, desenvolver um
trabalho mais voltado para a análise do nosso sistema de escrita isoladamente, precisando articular
as leituras ao estudo do SEA para que sua prática se realize de forma a contemplar também a proposta de alfabetizar letrando. Orientador: Elaine Cristina Nascimento da Silva
Palavras-chave: Leitura; Sistema de Escrita Alfabética; Letramento

PROSÓDIA E ORALIDADE NO ENSINO DE PORTUGUÊS
Isabella Serafim Da Silva (UFPE)
Muito embora tenha havido um significativo desenvolvimento no campo da fonologia pragmaticista, são ainda escassos os estudos sobre a dimensão discursiva dos recursos prosódicos na fala
dos brasileiros. Também pouco se sabe sobre a força ilocutória dos padrões prosódicos em gêneros
midiáticos de grande audiência nacional, portanto de extrema relevância para a formação da opinião pública. Um exemplo de pesquisa nessa perspectiva de abordagem dos fenômenos suprassegmentais é a descrição da prosódia na locução do telejornal com consequências para a compreensão do telespectador, como identificou LUCIANO (2000, 2009), em sua tese de doutorado. Para o
ensino de português, a contribuição das pesquisas já desenvolvidas sobre esses aspectos da fonologia ainda não faz parte da agenda educacional, embora muito se fale sobre as contribuições da
ciência Linguística para a educação básica. O presente trabalho apresenta os resultados do projeto
de iniciação científica intitulado “Padrões prosódicos e referenciação no programa Casos de Família
- SBT”, desenvolvido no período de 2014-2015, estabelecendo uma relação com o tema da oralidade no ensino de português. A construção de sentido na conversação face a face, ou seja, relativa
a aspectos específicos da oralidade, é favorecida pelo papel dos padrões entoacionais na fala dos
interactantes, o qual se realiza consoante a intencionalidade do dizer (força ilocutória). Espera-se,
desse modo, contribuir com a reflexão sobre o tratamento da fonologia na metodologia do ensino
de língua materna, ao mesmo tempo em que se desvelam fenômenos culturais na configuração do
evento midiático, como objeto de ensino e aprendizagem. Orientador: Dilma Tavares Luciano
Palavras-chave: Prosódia; Força ilocutória; ensino.

138 / VI ECLAE

ARGUMENTAÇÃO E ENSINO DE PORTUGUÊS: A PROSÓDIA
NO FENÔMENO DE PRESERVAÇÃO DE FACES
Bárbara Carolina Silva Santos (UFPE)
De modo geral, nas diferentes organizações sociais do ocidente, o jogo argumentativo caracteriza
o comportamento verbal em diversas esferas discursivas e, de forma mais específica, naquelas em
que processos públicos são abertos à troca de razões entre os interactantes diante de um público
ouvinte, com prevalência da força dos argumentos. Defesas de tese de doutoramento, audiências
de PROCON, assembléias de sindicatos, debates políticos televisionados (como uma das etapas anteriores ao processo eleitoral), audiências do Supremo Tribunal Federal (também televisionadas)
são exemplos de atuação comunicativa no modelo de gêneros orais argumentativos, os quais têm
despertado o interesse de pesquisadores de diversas áreas, tais como ciência política, filosofia, comunicação e, de modo especial, da linguística aplicada, diante da urgência de contribuições diretas
para a melhoria da qualidade do ensino, uma vez que o estudo dos gêneros argumentativos ainda
se dá de forma incipiente, especialmente quando observados os gêneros orais. O presente trabalho
parte da identificação do papel da prosódia nas estratégias argumentativas e no gerenciamento
da preservação da face na interação entre Ministros do Supremo Tribunal Federal, em situações de
tensão deliberativa (resultado da pesquisa de iniciação científica intitulada “Prosódia e argumentação no embate de faces do Ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal”, no período de
2014-2015), objetivando contribuir com a reflexão sobre o tratamento da argumentação e de sua
relação com a prosódia na metodologia do ensino de língua materna, ao mesmo tempo em que se
desvela o fenômeno da preservação das faces como objeto de ensino e aprendizagem. Orientador:
Dilma Tavares Luciano
Palavras-chave: Argumentação; ensino; prosódia

A CONTRIBUIÇÃO DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS
NOS EDITORIAIS DE JORNAIS E ARTIGOS DE OPINIÃO
Ana Paula Ferreira Da Silva (UFRPE/UAG)
O presente artigo propõe uma pesquisa que observa os operadores argumentativos que somam
argumentos a favor de uma mesma conclusão dentro de alguns enunciados de artigos de opinião e
editoriais de jornais e revistas de pequena e de grande circulação. Nosso objetivo é identificar quais
são os operadores argumentativos que mais são usados, a frequência de seu uso e também qual a
sua contribuição para o texto. Segundo Koch (2003, p. 30) certos elementos da gramática de uma
língua têm por função indicar (mostrar) a força argumentativa dos enunciados, a direção (sentido)
para o qual apontam. Os operadores que analisamos foram: e, também, ainda, nem (=e não), não
só, mas também, tanto..., como, além de..., além disso..., a par de, etc., porém nos textos analisados
observamos que os que aparecem de forma mais frequente foram: e, além disso, nem, também
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e ainda, e serão esses os que terão destaque neste trabalho. Fizemos uma leitura minuciosa dos
textos a fim de entender como esses operadores se comportam e chegamos à conclusão de que
eles podem resumir, entrelaçar e arrematar os argumentos presentes dando força argumentativa
aos editoriais e artigos. Percebemos também que a utilização dos operadores argumentativos é
fundamental na estrutura dos enunciados e também no direcionamento argumentativo do texto,
que quanto maior for o número de operadores argumentativos que somam argumentos a favor de
uma mesma conclusão, mais convincente se tornará o texto.
Palavras-chave: Operadores; Argumentos; Conclusão.

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ABORDAGENS E
REFLEXÕES
Renato De Araujo (UEPB)
A leitura e produção dos gêneros discursivos precisam ser abordadas, na escola, de modo a habilitar os alunos, com eficiência na produção de sentidos. Diante disso, a abordagem dos gêneros
textuais em sala de aula garante o aperfeiçoamento de habilidades comunicativas dos alunos que
se constituem sujeitos produtores de sentidos em espaços de enunciação diversos? O objetivo é
apresentar uma reflexão acerca do modo como os gêneros discursivos são abordados no ambiente
escolar e como isso contribui na formação do professor que auxilia no aprendizado do jovem leitor
e produtor de textos. O trabalho se justifica pela sua contribuição em expor resultados de uma
pesquisa que consiste em enriquecer a prática pedagógica entrelaçando as teorias estudadas no
componente curricular estágio supervisionado III e os dados colhidos em sala de aula com o professor participante da pesquisa. Para alcançarmos o objetivo proposto, fizemos uma pesquisa de
campo numa turma de 1° ano médio pertencente a uma escola da rede pública de Campina Grande - PB e, por meio de observações e anotações, colhemos os dados necessários para o presente
estudo. Para isso, tomamos como suporte teórico os PCN (2000), Lopes-Rossi (2005) e Nascimento
(2005), que defendem o ensino de língua materna adequado à realidade social dos alunos; além
de Gomes (2003), no tocante a contribuição da semântica cognitiva sobre o modo como o homem
compreende a realidade e dela extrai significados. Os dados obtidos permitem compreender que a
escola fornece para a comunidade escolar um ensino pautado nos traços formais e composicionais
do texto, deixando de lado o conteúdo ideológico dos gêneros textuais utilizados para a prática
de ensino de língua, elementos de sentido que contribuem para a compreensão da gênese e da
atualização da língua e dos discursos que circulam animando os textos na sociedade. Orientador:
Linduarte Pereira Rodrigues
Palavras-chave: Prática de ensino; Gêneros textuais; Análise linguística
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comunicações individuais

LEITURA E CRITICIDADE NA SALA DE AULA: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS
Claudemir Dos Santos Silva (UNICAP)
Maria Do Carmo Gomes Pereira Cavalcanti (UNICAP)
Erika Maria Asevedo Costa (UNICAP)
O ato de ler nem sempre é trabalhado visando ao desenvolvimento do leitor crítico e muitas vezes
esta competência é esvaziada de sentido em sala de aula. Assim além de objetivos não contextualizados a realidade local e as perspectivas do aluno, a leitura é vivenciada apenas como decodificação, partindo da concepção de linguagem como estrutura. Diante desta problemática é imprescindível um fazer docente acerca de um ensino mais sistemático em leitura extrapolando o aspecto
linguístico, permitindo ao aluno ir além do enunciado, do texto escrito interpelando pelos sentidos
que ali pulsam como pelos não ditos que também significam,reestruturando sua cosmovisão de
mundo. Desta forma, este trabalho pretende analisar a práxis docente em relação ao desenvolvimento da criticidade em sala de aula. Este estudo tem uma abordagem qualitativa e como instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada e transcrição literal após gravação
em áudio para posterior análise discursiva a partir da Análise de Discurso de linha francesa (AD)
de Michel Pêcheux e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi e outros estudiosos. Será enfatizado
também, uma revisão da literatura, considerando as noções de leitura (GERALDI, 2003; SILVA; SUASSUNA, 2011, 2009; MARTINS, 1994 AGUIAR 2004; KLEIMAN, 1999; ORLANDI, 2001; TERZI, 2006), texto
(GERALDI, 2004,2003) e criticidade (FREIRE, 2004,1989; SILVA, 1995,1998, SILVA; ZILBERMAN, 2002).
Palavras-chave: Leitura; Criticidade; Professores; Alunos; Discursos

PROPOSTA REFLEXIVA PARA O ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA: UM REDIMENSIONAMENTO DA SINONÍMIA NA
CATEGORIA VERBAL
Tarcilane Fernandes Da Silva (UFSCAR)
Nossa pesquisa está inserida no quadro teórico da TOE (Teoria das Operações Enunciativas), idealizada por Antoine Culioli. A TOE apresenta uma proposta de estudos linguísticos que evidencia
como se estruturam e se constroem os enunciados de uma língua, mostrando como os termos se
relacionam a fim de produzir sentido. Esse modelo formal oferece uma perspectiva teórica global
do funcionamento da linguagem e aponta aspectos importantes para o entendimento operatório
da realidade linguística, levando-nos a refletir e a compreender não só o enunciado enquanto es141 / VI ECLAE

trutura observável, como também seu processo de elaboração e construção. Assim, propomos um
estudo enunciativo sobre o verbo “tomar”, aplicável ao ensino. O nosso objeto de investigação será
as relações sinonímicas (e, por sua vez, antonímicas e hiponímicas) observadas por meio da categoria verbal, que, em nossa reflexão, perde tal estatuto categorial, à medida que passa a ser concebida
por meio dos valores nocionais adquiridos nos processos de predicação. A partir das observações
feitas acerca do funcionamento do verbo “tomar”, apontaremos modelos de práticas voltadas ao
ensino como alternativas ao trabalho com classes de palavras, propondo uma investigação que se
distancia dos tradicionais exercícios classificatórios que tomam o léxico como unidades portadoras
de um sentido e funcionamento unívoco e estabilizado. Essa nova postura frente ao léxico da língua, ajudará o aluno a estudar língua materna (língua portuguesa) não para “decorar” o que é um
verbo e como ele se conjuga, mas para compreender como os lexemas verbais funcionam e como
eles podem variar de acordo com os diferentes usos que fazemos em nossas interações comunicacionais cotidianas.
Palavras-chave: Ensino de língua; TOE; Sinonímia; Lexemas Verbais

LETRAMENTO CRÍTICO NO DESCRITOR 16: O HUMOR E A
IRONIA DO GÊNERO CHARGE
Josiane Dos Anjos Guimarães Silva (UESC)
O artigo propõe uma reflexão sobre que se entende por Letramento Crítico e qual o seu impacto
na formação de sujeitos aprendizes da educação básica, apresentando como as atividades de letramentos nas práticas escolares podem colaborar com o engajamento discursivo do aluno. Consideramos que não basta garantir o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita do sujeito,
é preciso, pois, prepará-lo para o pleno exercício da cidadania e inseri-lo no mundo letrado. Em
termos mais específicos, busca-se relatar o 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. Valendo-se dos saberes da Linguística Textual, 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 para 9º ano, em seu Descritor 16 (Identificar efeitos de humor e
ironia em textos diversos), oferece-se uma sugestão de atividade didática com o gênero charge sob
a perspectiva do letramento crítico que dialogue com nossos pressupostos. Como fundamentação
teórica, utilizaremos Freire (1986/ 1991/1996), as Orientações Curriculares de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias do Ensino Médio (2008) e Koch (2004).
Palavras-chave: Letramento crítico; Charge; Descritor 16

142 / VI ECLAE

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL
FUNDAMENTADAS NO DESCRITOR 08
Josiane Dos Anjos Guimarães Silva (UESC)
Dentro do quadro teórico da Linguística Textual e pautando-se nos pressupostos metodológicos
da Pesquisa Etnográfica, o presente trabalho traz os resultados da análise de produções escritas
de discentes do Ensino Fundamental. A Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb, em
seu Descritor 08, recomenda que o aluno deva estabelecer a relação entre a tese de um texto e os
argumentos oferecidos para sustentá-la. Consideramos que o trabalho didático-pedagógico com
o Descritor 08 possa instrumentalizar a produção textual do aprendiz, uma vez que essa prática
favorece a ativação de conhecimentos e a mobilização de estratégias de produção ao se considerar
a escrita como um ato de interação entre escritor-leitor. Em termos mais precisos, busca-se relatar
a importância do trabalho com o Descritor 08 da Matriz de Referência para a instrumentalização
da produção textual. Em se tratando de objetivos específicos, procura-se responder questões que
estabeleçam relações entre a tese e os argumentos de um texto, revelando hipóteses: (I) Durante
a leitura, o discente amplia seus conhecimentos acerca do tema; (II) atribui sentido às informações;
(III) apropria-se das ideias, (IV) constrói seus argumentos e, assim; (V) passa a compor produções
discursivas contextualizadas. Para a fundamentação de categoria de análise, servirão de referência
os conceitos de Koch (2002/2014/2015) e INCA (2012).
Palavras-chave: Matriz de Referência de Língua Portuguesa; Descritor 08; Leitura

A DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA NOS CURSOS DO
PRONATEC
Maria Shenia Bezerra Da Silva (UFPE)
Na última década, vem se desenhando no Brasil um novo cenário instrucional decorrente da expansão da rede de ensino profissional implementada pelo Governo Federal. O PRONATEC – Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – foi criado pelo Governo em 2011 e tem por meta
a ampliação da oferta de cursos gratuitos de educação profissional e tecnológica para cidadãos
de diferentes níveis de escolaridade. Atualmente, este programa atende por volta de 8 milhões de
brasileiros e, em todos os cursos disponibilizados, há a disciplina Língua Portuguesa no programa, a
qual, como as demais matérias, deve adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia à
necessidade dos estudantes pela qualificação técnico-profissionalizante. Tendo em vista esse cenário, a pesquisa que está em andamento visa, pois, de modo geral, à análise e à caracterização dessa
disciplina no que se refere às práticas de ensino-aprendizagem. De modo mais específico, temos,
nesta investigação, o desejo de compreender como se estabelece a produção de textos escritos
quando se tem a necessidade latente pela qualificação profissional. As reflexões presentes nesta
pesquisa serão baseadas, entre outros, em Bonini (2002), sobre métodos de ensino de produção
textual; em Flores e Teixeira (2005), sobre três dos precursores do pensamento enunciativista nas
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reflexões sobre a língua – Roman Jakobson, Émile Benveniste e Jacqueline Authier-Revuz; em Bronckart (1999), sobre interacionismo sócio-discursivo; em Bakhtin[Volochínov] (2010), sobre o modo
como o locutor encara as formas linguísticas e o uso que faz delas; em Rörig e Both (2009), sobre
noção de texto e discurso e sobre a instauração do outro no processo enunciativo; e em Valezi e
Cox (2011) sobre o ensino da Língua Portuguesa no contexto profissionalizante.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; PRONATEC; produção escrita

CONCEITOS BAKHTINIANOS NOS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
Arisberto Gomes De Souza (UFRN)
Tendo em vista que o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - língua portuguesa, proposto pelo MEC, serve como ponto de partida para o trabalho docente e é objeto de atualização
quase que obrigatório para professores e outros profissionais de ensino, este artigo buscou analisá-lo quanto à pertinência e à conexão existente entre conceitos bakhtinianos nele presentes. A
abordagem buscou focar as discussões no que tange as noções de língua/linguagem e outros conceitos que se alinham teoricamente a essas noções, como é o caso das noções de gênero discursivo,
texto e enunciado. A pesquisa ampara-se na teoria do Círculo de Bakhtin, mas precisamente no
texto, Estética da criação verbal (BAKHTIN, 1997), e pretendeu verificar a relação estabelecida entre
as noções, já que para o Círculo, os conceitos se implicam mutuamente, estão interligados e estabelecem uma relação de interdependência. Dentre os resultados, a análise sugere que, nos PCN,
a teoria advinda do Círculo pode chegar a ser interpretada de forma diferente daquela defendida
pelos pesquisadores russos. Como os preceitos do Círculo foram fortemente difundidos, principalmente porque constam em documentos orientadores oficiais, sua implementação em situações de
aprendizagem pode sofrer deformações de cunho didático-pedagógico. A preparação do professor e de outros profissionais para refletir acerca de materiais didático-pedagógicos, portanto, é de
extrema relevância e pode exigir critérios dos mais diversos, mesmo quando se tratar de materiais
organizados por especialistas e referendados por políticas públicas de ensino.
Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; conceitos bakhtinianos; ensino

TRANSVERSALIDADE E O DESENVOLVIMENTO
PSICOSSOCIAL ORAL NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Érica Amorim Seles (UESC)
Este artigo propõe-se trazer reflexões sobre o papel do educador para o desenvolvimento cognitivo, social e psicológico do educando. Para tanto, dialogamos com textos de psicologia de L. S.
Vigotski, Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, Pedagogia da Autonomia de Paulo
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Freire, entre outros autores, que contribuíram significativamente para uma visão mais abrangente
e humanitária da educação. Pretende-se demonstrar a importância da criação, por parte do educador, de um ambiente propício ao desenvolvimento psicossocial do educando, possibilitando a
construção do pensamento e da linguagem de forma significativa e eficaz. Em alguns momentos
até “desconstrutor” de paradigmas individuais (do pensamento e da linguagem) num sentido, positivo de “desconstruir”. Para despertar naqueles que passaram por acontecimentos traumáticos de
ordem familiar, social, econômica, inter relacional, seja intra ou extraescolar, a capacidade reflexiva
criada por tal ambiente (escolar criado polo professor), para que este adquira a capacidade de agir
e interagir melhor com o meio social em que vive de forma harmoniosa. Dando voz e vez ao aluno.
Traz-se, como sugestão para aliar-se teoria e prática, uma Sequência Didática, contendo os gêneros
textuais: filme e resenha. Na interação com outros gêneros. Com o passo a passo para desenvolver
atividades que além de atender ao conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa, de forma contextualizada, sequencial e dialógica, ou seja promovendo o letramento reflexivo, trabalha, também, a harmonia grupal através de música e interação com seus pares em um ambiente escolar, ao
mesmo tempo formal, quando necessário, mas também descontraído. Incentivando-se valores em
demonstrações de amizade, amor, carinho e respeito.
Palavras-chave: Desenvolvimento Psicossocial; Ensino; Língua Portuguesa.

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: RANÇOS E
PARADIGMAS DO ANTIGO TRADICIONALISMO DO
SISTEMA EDUCACIONAL
Valdinah Silva Dos Santos (UESC)
O Ensino de Língua Portuguesa contextualizado em um sistema educacional tradicional e antigo,
apresenta-se repetitivo, estagnado e ineficaz, no que concerne às necessidades contemporâneas da
demanda. Por isso, esse artigo tem por objetivo geral analisar o ensino de língua portuguesa pautado nas formas tradicionais do sistema educacional à luz das contribuições teóricas de Geraldi (1999).
A proposta pedagógica de Geraldi (1999) descrita no livro O texto na sala de aula, no tópico Práticas
de sala de aula, constitui-se um subsídio importante para o professor. Esta proposta serviu de base
para projetos desenvolvidos por professores em escolas de Aracaju (desde 1981), em Campinas (desde 1983) e em outros municípios. Portanto, essa pesquisa de cunho bibliográfico-analítico se justifica
pela importância da tessitura de reflexões acerca da prática pedagógica docente com a finalidade de
se superar a concepção tradicional de literatura, de língua e de saber, em consonância com a ação de
professores que ao conseguirem realizar um trabalho não alienado, no qual o aluno esteja no centro,
e seja um sujeito agindo sobre o mundo para transformá-lo. Dessa forma, serão utilizados autores
como FREIRE (1996), LEITÃO e DAMOANOVIC (2011), dentre outros e em documentos como os PCN
(1997). Para tanto, A escola ou os professores que subvertendo o modelo tradicionalista do sistema
educacional consigam se aproximar dessa proposta inovadora e não alienada de ensino, certamente
formará pessoas capazes de produzir livre e criticamente os seus conhecimentos.
Palavras-chave: Ensino; Língua Portuguesa; Reflexões; Tradicionalismo.
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JORNAIS SERGIPANOS DO SÉCULO XIX: EM BUSCA DE
INDÍCIOS DE UMA NORMA CULTA BRASILEIRA
Álvaro César Pereira De Souza (Universidade Tiradentes)
O presente trabalho tem como objetivo analisar alguns periódicos (jornais) sergipanos do século
XIX (entre 1835 e 1896), onde se pretende encontrar evidências de uma norma culta do português
brasileiro em formação. Os jornais serviram não só para a penetração e disseminação da cultura
escrita no Brasil – e também da língua portuguesa –, mas também como um vetor de estabilização
de uma norma escrita, essencialmente de cariz lusitanizante. O século XIX, no Brasil, foi o período
no qual muitos intelectuais, linguistas e filólogos discutiram sobre qual padrão linguístico deveria
ser adotado como modelo do bem falar e escrever: o brasileiro ou o europeu. A maioria das gramáticas utilizadas no país era de autores portugueses ou de brasileiros que preferiam a norma lusitana
como padrão a ser adotado. Entre nós, podemos citar, a título de ilustração, Antônio de Moraes
Silva (1755-1824) e seu Epítome da Grammatica Portugueza, de 1813, opúsculo de caráter normativo-prescritivo. Somente no último quartel do século XIX, o processo de gramatização do português
brasileiro teve início, com a publicação da Grammatica Portugueza (1881), de Júlio Ribeiro, obra
fundante dos estudos científicos da linguagem no Brasil. Dessa maneira, os jornais selecionados
servir-nos-ão como testemunhos da tendência normativa preferida por editores, escritores e anunciantes desses periódicos. Como várias são as diferenças entre as duas variedades, elegemos, para
a consecução deste trabalho, dois aspectos linguísticos: o que se refere à colocação pronominal e
o outro relacionado ao uso da crase. Utilizar-nos-emos de duas gramáticas para a comparação dos
dados observados com o que estas postulam: a Grammatica Portugueza (1884), de Julio Ribeiro, e a
Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822), de Jerônimo Soares Barbosa.
Palavras-chave: Jornais sergipanos; Norma culta brasileira; Grammatica

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS
INSTRUMENTAL NO ENSINO SUPERIOR
Flavia Tavares Da Costa Ramos (UNICAP)
Em função da dificuldade que muitos alunos apresentam em língua portuguesa ao ingressar no
ensino superior, fomos instigados a refletir sobre a realidade do trabalho com essa língua. Destacamos que existem três concepções de linguagem comuns em programas de ensino. A primeira,
sendo reparadora, busca preencher lacunas da escolaridade anterior. A segunda, tendo um viés
pragmático, abarca modelos e usos de língua peculiares à área de conhecimento. E a terceira, tendo uma perspectiva discursiva-textual, objetiva um desenvolvimento intelectual. Nesse contexto,
o doutoramento da Universidade Federal de Pernambuco está possibilitando uma maior reflexão
sobre o ensino para alunos de graduação. Como docentes, identificamos algumas questões que
ainda merecem atenção no que diz respeito ao Português Instrumental e seu ensino. Assim, o objetivo deste trabalho é tecer reflexões sobre o estado da arte do ensino de Português Instrumental
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no ensino superior e levantar algumas possibilidades, uma vez que há uma necessidade latente de
repensar o caminho a ser percorrido por esta disciplina. Para este fim, basearemo-nos em Bakhtin,
Marscuschi e Brasil inicialmente. A metodologia será uma pesquisa bibliográfica. Esperamos com
esta pesquisa contribuir para uma melhoria na prática docente e, dessa forma, possibilitar aos graduandos, através do real uso da língua portuguesa, uma boa atuação em sua área de formação.
Palavras-chave: Ensino Superior; Prática Docente; Português Instrumental.

JORNAIS SERGIPANOS DO SÉCULO XIX: EM BUSCA DE
INDÍCIOS DE UMA NORMA CULTA ESCRITA BRASILEIRA
Álvaro César Pereira De Souza (UNIT)
O presente trabalho é resultado da análise de alguns periódicos (jornais) sergipanos do século XIX
(entre 1835 e 1896), em que se buscou encontrar evidências de uma norma culta escrita do português brasileiro em formação. Os jornais, no Brasil do século XIX, serviram não só para a penetração
e disseminação da cultura escrita no Brasil, mas também como um vetor de estabilização de uma
norma culta escrita, essencialmente de cariz lusitanizante. O século XIX, no Brasil, principalmente
em sua segunda metade, foi o período no qual muitos intelectuais discutiram sobre qual padrão
linguístico deveria ser adotado como modelo: o europeu, ou o brasileiro. A maioria das gramáticas
utilizadas para o ensino de língua portuguesano país era de autores portugueses, ou de brasileiros
que preferiam a norma lusitana como padrão a ser adotado. Entre nós, podemos citar, a título de
ilustração, Antônio de Moraes Silva (1755-1824) e seu Epítome da Grammatica Portugueza, de 1813,
opúsculo de caráter normativo-prescritivo. Os jornais selecionados servem como testemunhos da
tendência normativa preferida por editores, escritores e anunciantes desses periódicos, refletindo
uma norma vigente. Elegemos, para a consecução deste trabalho, dois aspectos linguísticos: o que
se refere à colocação pronominal e o outro relacionado ao apagamento de objeto direto. Foram
escolhidas duas gramáticas para a comparação dos dados observados nos periódicos com o que
estas postulam: a Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822), de Jerônimo Soares Barbosa, e a Grammatica Portugueza (1884), de Julio Ribeiro.
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Jornais sergipanos; Norma; Gramática

PROPOSIÇÕES LEGAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E O LIVRO DIDÁTICO: UMA REFLEXÃO
OPORTUNA
Cícera Alves Agostinho De Sá (UFRN)
As concepções de linguagem como expressão do pensamento e instrumento de comunicação foram legitimadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692 (1971), de forma que
o ensino de Língua Portuguesa deveria processar-se em uma perspectiva prescritiva e descritiva,
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respectivamente. Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases 9.394 (1996) orienta que a disciplina deve
contemplar as formas contemporâneas de manifestação da linguagem, de modo que ensino deve
pautar-se na concepção de linguagem como forma de interação social. É pertinente considerarmos
que o livro didático, que constitui o principal suporte de trabalho dos docentes da disciplina, mesmo sendo aprovado pelo Ministério da Educação, apresenta ainda incoerências na abordagem da
língua materna em uma perspectiva de ensino reflexivo. Diante deste fato, essa pesquisa atende
ao objetivo de analisar o nível de consonância entre a coleção Português: Linguagens, aprovada na
edição do Programa Nacional do Livro Didático 2015 e a proposição legal que fundamenta o ensino da referida disciplina no Ensino Médio, com base na LDB 9394 (1996), bem como nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012). Servirão como referenciais a essa pesquisa as formas de enunciação subjetivismo individualista, objetivismo abstrato e interação verbal, definidas
por Bakthin (2012) as quais, segundo Geraldi (2006) consubstanciam as concepções de linguagem
de expressão do pensamento, instrumento de comunicação e interação social, sequencialmente.
Realizamos um levantamento qualitativo, contrapondo as orientações legais e a organização dos
eixos linguísticos presentes na referida coleção, com apoio quantitativo, evidenciando que, embora a mencionada coleção de Língua Portuguesa lidere a preferência dos professores da disciplina
na etapa final da educação básica, mesmo tendo sido aprovada no PNLD, existe um descompasso
significativo entre sua proposição de conteúdos e as orientações legais que indicam o que deve
contemplar o ensino de Língua Portuguesa na etapa.
Palavras-chave: ensino; língua portuguesa; proposições legais; livro didático

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: REFLEXÕES SOBRE A
PRÁTICA
Amanda Jôse Dantas Silva (UFPE)
Nos últimos tempos, os estudos linguísticos avançaram bastante; graças à linguística e suas subáreas, muitas teorias são propostas para descrever e explicar os processos de ensino/aprendizagem
(BEZERRA, 2002). Considerando a linguagem como capacidade humana adquirida naturalmente
em situações de interação, Geraldi (1997a, p.44) afirma que a escola deve preservar e respeitar o
domínio de outras formas de expressão, que não somente, a culta. Isto “exige que consideremos ‘o
que’ vamos ensinar, já que tal opção representa parte da resposta do ‘para que’ ensinamos”. Ensinamos língua, oportunizando aos alunos o domínio de outras variedades linguísticas e habilidades
de uso; ou ensinamos metalinguagem, domínio de conceitos e características estruturais que falam
sobre a língua. Diante dessa dicotomia, uso e metalinguagem, este trabalho visa a verificar como
se desenvolve, na prática escolar, in loco, o ensino de Língua Portuguesa. Para tal, tentaremos perceber se as aulas observadas amparam-se em aspectos do uso da língua que, se bem aplicados nas
aulas, diminuiriam a artificialidade do ensino de língua materna, no tocante ao ensino/aprendizagem: leitura, produção de textos e análise linguística (GERALDI b, 1997). Ou se privilegiam apenas
o ensino da metalinguagem, como tradicionalmente ocorre. Para a análise, foram observadas duas
práticas docentes, em uma escola renomada da cidade do Recife/PE, uma no Ensino Fundamental
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e outra no Médio. Este trabalho baseia-se nos estudos de Geraldi (1997a , b, c), Schneuwly e Dolz
(2004), Batista (1997), Beltran (1989), Matencio (1998 ), entre outros.
Palavras-chave: leitura; produção de textos; metalinguagem

CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DO ORAL E FORMAÇÃO
DOCENTE: O QUE NOS DIZEM OS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA?
Evany Da Silva Gonçalves (UFCG)
Estudos e pesquisas recentes desenvolvidas por linguistas e acadêmicos brasileiros têm constatado
a existência de equívocos e dificuldades no tratamento dado ao ensino do oral no espaço escolar.
Embora considerado tema na definição de documentos legais desde os anos 1990, poucas são as
iniciativas governamentais de implementação do oral nas propostas curriculares de instituições
formadoras e formações continuadas nos últimos anos. Frente a estas percepções, nosso objetivo é discutir neste trabalho concepções de ensino de oralidade de professoras da educação básica de uma instituição regular, obtidas em uma formação continuada sobre ensino do oral. Como
base teórica, destacamos as orientações de Cyranka e Magalhães (2012), Favero, Andrade e Aquino
(2011), Bentes (2010; 2011), Magalhães (2007) Marcuschi (1997; 2008), Marcuschi e Dionisio (2005),
Schneuwly Dolz (2004), que discutem sobre o ensino de oralidade, bem como, Lousada (2013), Kumaravadivelu (2012), Bertoldo (2007), André (2006), Coracini (2003; 2007), Souza (2003) e Magalhães
(2001) que tratam da formação do professor de língua na contemporaneidade. Com o estudo, percebemos que a formação docente, embora tenha avançado de modo significativo nas discussões
teóricas e em documentos oficiais, ainda apresenta lacunas em sua função formadora que se refletem nas falas das professoras e na sua prática de ensino.
Palavras-chave: formação docente; oralidade; ensino.

O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA SURDOS E OUVINTES
MEDIADO PELOS GÊNEROS TEXTUAIS
Sandra Maria De Lima Alves (Faculdade Estácio)
Os gêneros textuais destacam-se como mecanismos de controle de nossas ações simbólicas O uso
de determinado gênero está condicionado aos costumes da respectiva cultura. Nesse sentido, o
aspecto intercultural ganha fundamental importância quando o professor trabalha uma segunda
língua com seus alunos (o caso dos surdos estudando português). Cada sistema linguístico, como
é o caso da Língua Portuguesa e da LIBRAS( Língua Brasileira de Sinais), reflete uma cultura onde a
língua opera funcionalmente. Os gêneros textuais assumem muitas formas exploráveis, dentre as
quais destacamos: artigo de opinião, crônica, entrevista, cartaz, pôster, música, vídeo clipe, editorial,
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relatório. Esse estudo objetivou descrever e analisar textos de alunos surdos e ouvintes e a partir daí
extrair características, especificidades no tocante aos fenômenos que podem ocorrer em situações
planejadas ou não. Para realizar essa pesquisa, de natureza qualitativa, investigamos a produção de
textos em língua portuguesa em sala de aula inclusiva, a fim de identificar limites, possibilidades
pontuadas nas produções de seis (06) alunos surdos e seis (06) alunos ouvintes. Fundamentamos
nosso trabalho através dos estudos de Quadros, Karnopp, Marcuschi, Guarinello, Souza, Cavalcanti,
Bazerman, dentre outros que nos ajudaram a entender que professores da área precisam procurar
métodos que facilitem, tanto o trabalho com a língua quanto o trabalho sobre ela. Na metodologia
da pesquisa ação, os gêneros textuais deram suporte à investigação qualitativa e foram usados
como estratégias de ensino para potencializarem a produção escrita dos alunos. Os resultados demonstraram que os surdos, apesar das perdas auditivas, têm condições de alcançar proficiência na
Língua Portuguesa, dependendo, principalmente, de condições que o professor ofereça fato que
deve servir de reflexão para docentes de salas inclusivas.
Palavras-chave: Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Textuais; Inclusão

ENEM E OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA: POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE PROPÕEM UM OLHAR DE BASE POLÍTICOLINGUÍSTICA PARA O PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA
Hylo Leal Pereira (UECE)
Rozania Maria Alves De Moraes (UECE)
Filipe Fontenele Oliveira (UECE)
O presente artigo tem como objetivo principal promover reflexões acerca de duas políticas, uma
pública e outra público-privada, voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, respectivamente: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
o Futuro. O caráter desses dois projetos, subsidiado por reflexões teórico-metodológicas, permitenos aproximar essas duas políticas ao campo das políticas linguísticas, haja vista as transformações
discursivas que podem ocorrer no território escolar face ao planejamento do professor, sobretudo
o de língua materna, tendo em vista a preparação e a aplicação desses dois eventos em sala de
aula. Situando este estudo no campo da Linguística Aplicada, foram levantadas algumas discussões
sobre a implantação dessa área no Brasil, propiciadas por Moita-Lopes (2011), Fabrício (2006) e Kleiman (2013), e compreendido o relevante papel do linguista aplicado considerando as privações
sofridas, as quais podem ser problematizadas e resolvidas com ações de políticas linguísticas (ROJO
2013). Para clarear a concepção deste termo, foi realizado um breve percurso histórico da política
linguística no país e discutido o embasamento legal em documentos oficiais, PCN e DCN, os quais
assumem o viés de política linguística, a partir de Luquetti; Moura; Castelano (2011) e Silva (2010).
Por fim, foi esclarecido o papel do ENEM e da Olimpíada de Língua Portuguesa no campo escolar,
face ao diálogo com Dalinghaus (2009), Bakhtin (2011), Freire (1996), Rangel (2010) e Ruiz (2012), e
realizada uma discussão sobre a mudança inevitável no ensino, sobretudo o de língua portuguesa.
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Acredita-se na importância de discutir o ensino de língua materna, incitando o debate e a reflexão
sobre as duas políticas supracitadas.
Palavras-chave: ENEM; Olimpíada de Língua Portuguesa; Política Linguística.

DIDÁTICA DIGITAL PARA NATIVOS DIGITAIS
Renan Luiz De Freitas (Colégio Militar Do Recife)
Ensinar língua portuguesa para a geração Y exige uma quase completa modificação na didática,
no delineamento de conteúdos e, principalmente, na maneira de conceber e acolher as novas levas
de alunos cada vez a exigir esforços atualizadores dos docentes e equipe pedagógica. Pensando
nisso e indo de encontro a uma didática de proibições pautadas na dicotomia do certo e do errado,
inclusive vetando a utilização de aparelhos celulares, investimos em intervenções didáticas que,
partindo dos esforços de se reconhecer a dinamicidade e a celeridade do contexto virtual, leva
para a sala de aula os gêneros textuais com os quais os alunos estão acostumados a lidar em seu
cotidiano: Mensagens e conversas do WhatsApp, comentários virtuais de internautas e mensagens
de celular compõem o conjunto de textos base das aulas. Primeiramente, o autor flexibiliza o olhar
do leitor em cinco posturas diante da linguagem a) variante padrão, b) variante culta, c) , d) e e). Em
seguida, expõe textos do universo virtual a fim de, a partir de uma discussão, melhor compreender
o enquadramento dos gêneros textuais. Com isso, muda-se a visão dicotômica que tradicionalmente se tem dessas mensagens, flexibiliza-se o olhar quanto ao internetês, agora visto como típico de
determinados gêneros, inclui, de maneira lúdica e interativa as abordagens gramaticais necessárias
e, principalmente, permite que o discente sinta-se incluído com os usos linguísticos que emprega
em seu dia a dia. Embasa este debate, principalmente, Xavier (2011), Faraco (2008), Marcuschi (2008),
Prensky (2001).
Palavras-chave: Ensino; Língua portuguesa; Nativos digitais.

A CONSTITUIÇÃO DE CORPORA REDACIONAL ELETRÔNICO
E O ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA-IFBA: O CASO IRECÊ
Alex Batista Lins (IFBA)
O presente trabalho vincula-se diretamente ao projeto de pesquisa intitulado Constituição de Corpora Redacional Eletrônico e Ensino de Produção Textual nos Cursos Técnicos do Ensino Médio
Integrado do IFBA, Campus Irecê. Ele tem por finalidade apresentar o perfil do alunado, as dificuldades que enfrentam na confecção textual argumentativa e as estratégias para superá-las no
palco do ensino de língua portuguesa. O suporte teórico encontra assento nos documentos dire-
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tivos da educação técnica e tecnológica para o Ensino Médio no país veiculados pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec), nas diretrizes do Plano Político Pedagógico (PPI) do
IFBA e do Campus Irecê, e na perspectiva associada entre a Linguística Textual (LT) e a Teoria da
Argumentação na Língua (TAL), notadamente em Ducrot (1989, 1994, 2001) e Koch (2000, 2010). A
metodologia segue a linha descritiva com aportes nos princípios linguísticos preconizados pela LT
e pela TAL mais modernos, numa percepção da argumentação como uma atividade estruturante
do discurso, que tanto marca seus limites e possibilidades quanto sua continuidade, “articulando
entre si enunciados ou parágrafos, de modo a transformá-los em texto” (KOCH, 2000, p. 159). Como
resultado, constatou-se que o uso de estratégias instigantes de produção textual, que partem da
análise de textos-modelos e de exemplares textuais do banco redacional que agrega produções
do próprio alunado, somado a atividades reflexivas sobre a língua e o fazer escrito, proporcionadas pelo conhecimento linguístico dos dispositivos textuais e argumentativos, provocaram uma
melhoria significativa no ensino de língua portuguesa, sobretudo na fomentação do pensamento
crítico-reflexivo, que se imprimiu com desenvoltura, ao que comprovamos, na escrita dissertativo
-argumentativa dos estudantes dos cursos técnicos do Ensino Médio Integrado de Biocombustíveis, Informática e Eletromecânica, turmas 2014 do IFBA Campus Irecê.

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM, TEXTO E PRODUÇÃO
TEXTUAL EM ‘PORTUGUÊS INSTRUMENTAL’
Rita De Kássia Kramer Wanderley (UFPE)
Este trabalho oferece uma análise do livro “Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT”, das autoras Dileta Silveira Martins e Lúbia Scliar Zilberknop. A investigação debruça-se sobre a concepção de linguagem, de texto e de produção textual sustentam a abordagem
da língua portuguesa no livro, que é usado como material didático pelo público ao qual se destina. Nosso olhar teórico filia-se ao viés sócio-histórico e a uma perspectiva de linguagem textual-discursiva e interacional. Relacionanos, assim, nosso corpus às suas condições sócio-históricas
de produção e circulação, a fim de descrever e analisar sua abordagem com relação às concepções de linguagem historicamente situadas na didática brasileira de língua portuguesa (SOARES,
1998; GERALDI, 1997). Os objetivos específicos do estudo consistem em: a) Observar a relevância
desse material bibliográfico como referência didática da Língua Portuguesa nas áreas das Ciências
Sociais e Aplicadas no Ensino Superior; b) Investigar quais pressupostos teóricos relacionados às
concepções de linguagem embasam a abordagem da língua no material analisado; c) Estudar, através da observação dos exercícios de produção textual, que concepção de texto está relacionada à
abordagem; d) Descrever a imagem de língua e de texto subjacente à obra e considerar possíveis
influências no público-alvo e no ensino desse material nas instituições de Ensino Superior. Como
resultados da pesquisa, verificamos que, apesar de a obra estudada estar inserida num contexto de
circulação contemporâneo, as concepções de língua(gem), texto e produção textual estão ligadas
à tradição funcionalista que vê a língua como instrumento de comunicação e como expressão do
pensamento, característica das abordagens dos livros didáticos que circulavam no Brasil nos anos
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1980. Observamos que o material não absorveu as discussões teóricas e metodológicas que desenvolveram-se desde a sua primeira edição até a última, analisada na pesquisa.
Palavras-chave: Português instrumental; Análise de material didático; Ensino de Português

ESCOLARIZAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA NO SÉCULO XIX:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E MANUAIS DIDÁTICOS
Noemi Pereira De Santana (UFBA)
Emília Helena Portella Monteiro De Souza (UFBA)
Este trabalho faz parte de uma pesquisa inserida no campo da História da Cultura Escrita, em que
se focaliza a língua portuguesa pelo viés da escolarização. Ao considerar a escola como instituição
responsável pela normativização linguística, propõe-se apresentar uma reflexão sobre essa, como
instituição social, e a difusão da língua portuguesa, como elemento de domínio cultural no século
XIX. Serão tomadas como base de estudo fontes históricas voltadas para os materiais didáticos e
para a formação dos professores, na Província da Bahia, principalmente na segunda metade do
século XIX. Tem-se, como objetivos, (i) identificar aspectos relacionados à formação de professores
e (ii) identificar os manuais que circularam nas escolas baianas, principalmente nas primárias, entre
manuais de leitura, ortografia, caligrafia e gramáticas. Ressalte-se que os manuais didáticos usados no século XIX pouco se assemelham ao que se conhece hoje como livro didático voltado para
crianças. Em relação à formação dos professores, é o momento de institucionalização da profissão
docente no Brasil, com a criação da Escola Normal na primeira metade do século, embora não
acessível a todos os professores que atuavam nas escolas de então. Esta pesquisa tem como fontes
primárias os Relatórios de Diretores da Instrução Pública, as Falas de Presidentes da Província e correspondências manuscritas por professores, bem como outros documentos oficiais, disponíveis em
Arquivos Públicos e Bibliotecas físicas do Estado da Bahia, além de bibliotecas virtuais.
Palavras-chave: Escolarização; professores; manuais didáticos; século XIX

A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA: O CASO DO LIVRO
DIDÁTICO “SINGULAR E PLURAL”
Elaine Cristina Nascimento Da Silva (UFRPE)
Antônio Ailton Gomes Do Nascimento (UFRPE / UAST)
Este trabalho teve como objetivo analisar o tratamento dado aos conteúdos de análise linguística
em um livro do 6° ano e outro do 9º ano da coleção “Singular e Plural”, de Figueiredo, Balthasar e
Goulart (2012). A pesquisa procurou observar em qual abordagem os volumes mais se adequam:
em uma abordagem mais tradicional de ensino de gramática ou em uma abordagem mais reflexiva desta. Com a finalidade de compreendermos nosso objeto de estudo e analisar os dados deste
trabalho, recorremos às discussões trazidas por autores como Silva (2011), Mendonça (2007, 2009)
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e Antunes (2003; 2007). Para realização do trabalho foram visitadas todas as escolas estaduais de
Serra Talhada (cidade do Sertão Pernambucano) que oferecem Ensino Fundamental II e seus professores de LP foram indagados sobre qual coleção usavam. A coleção mais utilizada foi escolhida para
análise. Da coleção, selecionamos como corpus os volumes do 6º e 9 º anos, elegendo como objeto
de pesquisa o caderno que trata do ensino da gramática, haja vista cada volume ser divido em
três cadernos: Leitura e produção, Práticas de literatura e Estudos de língua e linguagem, sendo o
último o que traz os conteúdos gramaticais. A partir dos dois volumes analisados constatamos que
em ambos há o predomínio de questões que levam o aluno a refletir sobre elementos linguísticos.
No entanto, também há nos dois volumes questões puramente gramaticais, que não consideram
as práticas de uso e reflexão da língua. O volume do 9° ano, por exemplo, apresentou um número
bem maior de questões meramente de identificar, classificar ou reconhecer os fatos linguísticos ou
que tomam o texto como pretexto para análise gramatical. Isto nos levou à percepção de um hibridismo entre uma abordagem metalinguística e uma abordagem construtiva-interacional de ensino
de língua, mesmo que com o predomínio desta última.
Palavras-chave: Análise linguística; ensino de língua portuguesa; livro didático

O SUJEITO-ALUNO CONCLUDENTE DE LETRAS E SUA
CONCEPÇÃO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
José Marcos De França (UFPB)
Maria Ester Vieira De Sousa (UFPB)
Essa comunicação tem como objetivo apresentar e discutir as concepções de ensino de Língua Portuguesa assumidas, implícita ou explicitamente, por sujeitos-alunos concludentes do curso Letras
-português Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Para obtenção dos dados que
constitui o nosso corpus, aplicamos um questionário, do qual constava a seguinte pergunta: “O que
é ensino de Língua Portuguesa para você?”. As respostas dos referidos sujeitos-alunos (SAs), foram
analisadas com base nos aportes da Análise do Discurso (AD) francesa, focando principalmente a
categoria teórica do interdiscurso a partir da proposta teórica do “primado do interdiscurso” e da
“semântica global” de Maingueneau (2007). Dentro da proposta do autor, o “tema” de um discurso é um dos sistemas de restrições semânticas globais e foi a partir dessa categoria teórica que
procedemos nossas análises. Em nossas análises, chegamos à conclusão de que os SAs procuram
apresentar um discurso de atualização com base nas “inovações teóricas” da Linguística, mas ainda
mantêm uma concepção de ensino de Língua Portuguesa (LP) que oscila entre o discurso normativo-gramatical da tradição e o discurso da “inovação teórica” das ciências da linguagem. Nessa tentativa de se mostrar em consonância com o discurso da “inovação”, os discursos dos SAs se filiam ao
tema da negação “parcial” da gramática normativa como objeto de ensino de LP.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E DE AVALIAÇÃO
EM LÍNGUA PORTUGUESA
Elias André Da Silva (UFAL)
Selecionar conteúdos para o ensino de Língua Portuguesa (LP) como língua materna (LM) não é tarefa fácil, pois os alunos chegam à escola dominando essa língua, além de os professores de LP não
serem plenamente autônomos na escolha dos conteúdos. Mesmo com o advento dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), restam-lhe dois caminhos não confiáveis: a intuição ou as prescrições dos livros ou das propostas curriculares, que geralmente determinam o quê e como ensinar.
A intuição nem sempre é amiga e pode significar tempo e objetividade perdidos com trabalho de
conteúdos inócuos. As prescrições nem sempre representam as necessidade de uma clientela. Tyler
(1972) indica a determinação dos objetivos de aprendizagem, antes dos conteúdos e estratégias
para alcançá-los. Em sua visão, conteúdos estão para os objetivos e esses para os aprendizes. Em LP
não se deve fugir a isso, e uma sugestão é determinar que habilidades os alunos precisam adquirir,
sobretudo no tocante à familiaridade com os gêneros e tipos textuais, seguindo a indicação dos
PCNs. Concluída essa etapa, é necessário pensar em critérios de avaliação que não se apoiem em
intuições ou atitudes não relacionadas ao papel a que se presta. Do contrário não haverá segurança
no quê e como avaliar. Para Tyler (1972), tudo se inicia com os objetivos, os quais servirão de base
ao planejamento das atividades escolares. Ou seja, deve-se partir dos objetivos para a escolha dos
conteúdos e suas estratégias de apresentação; e, sobretudo, para avaliação. À escola não cabe ensinar a LM, mas o uso de suas modalidades em espaços específicos e, para isso, a contribuição dos
estudos linguísticos se torna imprescindível.
Palavras-chave: Determinação de Objetivos em LP; Seleção de Conteúdos de LP; Avaliação

TEXTO DE OPINIÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PRÁTICA
DE PRODUÇÃO ESCRITA PARA ALUNOS DE 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II
Mariana Freire Rodrigues (UFRN)
Este trabalho teve como objetivo analisar desenvolvimento das habilidades relativas à coerência,
coesão e estrutura do texto argumentativo em produções escritas de alunos de uma escola pública
da rede estadual do Rio Grande do Norte, por meio de uma intervenção pedagógica, isto é, um
conjunto de atividades organizadas e aplicadas em sala de aula. Desenvolvemos uma Sequência
Didática que possibilitou ações de linguagem, estimulando nos alunos um pensamento crítico-reflexivo sobre os elementos constitutivos do texto de opinião, ressaltando a relevância do uso adequado dos operadores linguísticos da argumentação com vistas ao estabelecimento da coerência
textual em suas produções escritas. Assim, de modo específico, pretendeu-se investigar o uso dos
operadores argumentativos na produção de argumentos textos de opinião, escritos por alunos do
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9º ano do Ensino Fundamental II, e considerar o impacto dessa ação metodológica no exercício da
competência argumentativa nas produções textuais deles. O estudo bibliográfico apresenta uma
reconstrução analítica de obras de Bronckart, Dolz, Schneuwly, Noverraz e Bakhtin, autores que
possibilitam a defesa de uma perspectiva sócio-discursiva e interacionista do ensino da língua e
que fundamente intervenções pedagógicas adequadas e qualificadas vistas como ferramentas didáticas e de aprendizagem, além de utilizarmos conceitos da teoria da argumentação (DUCROT,
1988), (KOCH 2004), entre outros autores. Ao finalizar o trabalho, pudemos concluir que a prática
em sala, organizada em torno de uma SD sobre o estudo da argumentação, voltada para as necessidades específicas dos alunos, demonstrou melhorias nas produções argumentativas deles. Dessa
forma, entendemos que uma intervenção pedagógica voltada para o desenvolvimento de uma
postura crítica e reflexiva frente ao texto pode alcançar resultados significativos quando leva em
consideração a realidade dos alunos, respeitando e considerando os movimentos deles em todas
as fases desse processo de apropriação do conhecimento.
Palavras-chave: Texto de Opinião; Sequência didática; Operadores Argumentativos

ENTRE O ESTRUTURAL E O DISCURSIVO: CONCEPÇÕES E
IMPLICAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ESCRITA
ESCOLAR
Diego José Alves Alexandre (UFPE)
Na presente pesquisa, buscamos investigar como professores de português conciliam os aspectos
estruturais e discursivos quando avaliam a produção escrita escolar. A fim de compreendermos nosso objeto de estudo e analisarmos os dados coletados, apoiamo-nos em Antunes (2003); Geraldi
(1991,1996); Marcuschi (2006); Suassuna (2004, 2010, 2011), no que diz respeito à concepção de língua e ensino de português, em Bakhtin (2004) e seus estudos sobre o funcionamento discursivo da
linguagem, e na ideia de avaliação enquanto discurso (HADJI, 2001; PERRENOUD, 1999; SUASSUNA,
2004). A pesquisa foi do tipo qualitativa e teve a participação de duas professoras do ensino médio
de duas escolas: o Colégio de Aplicação da UFPE e uma Escola de Referência de Ensino Médio do
Estado de Pernambuco. Coletamos dados através de observações de aulas das duas professoras,
da análise de textos avaliados pelas docentes e de entrevistas semiestruturadas. A professora A, de
acordo com os resultados da investigação, percebe a avaliação como um processo atrelado à prática
de aula, e portanto relaciona seu planejamento didático à proposta de produção de texto. Na avaliação, a docente demonstra conciliação entre a estrutura e o discurso, enxergando-os como partes
interdependentes para a produção de sentido. Quanto à professora B, esta apresenta um trato pouco equilibrado entre a estrutura e o discurso quando avalia os textos dos seus alunos: ora ressalta e
comenta um desses aspectos, ora outro. Outros resultados da pesquisa apontam que embora seja
muito claro para as professoras que é preciso observar o texto do aluno para além do estrutural, e
que a intervenção docente deva ser no sentido de levar o aluno a perceber a estrutura a serviço do
discurso, ainda é desafiadora a conciliação, na prática avaliativa, entre esses dois aspectos.
Palavras-chave: Avaliação; produção de texto; estrutura e discurso.
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GÊNEROS ESCOLARES E ENSINO: A RETEXTUALIZAÇÃO
COMO RECURSO PEDAGÓGICO DE (RE)ESCRITURA
TEXTUAL
Dennys Dikson (UFPE)
Este trabalho apresenta e discute o conceito de retextualização (MARCUSCHI, 2004), levando em
consideração análises de produções textuais de alunos dos anos finais do Ensino Fundamental
de uma escola municipal de Saloá, Pernambuco. Trabalhamos questões relativas às relações que
são estabelecidas entre escrita e escrita (ITURRA, 1997; KOCH, 2000; ROJO, 2001; MARCUSCHI 2001,
2004; NEVES, 2010), as noções de retextualização (TRAVAGLIA, 1993; MARCUSCHI, 2004; DELL’ISOLA, 2007), e quais os aspectos envolvidos nesse processo escrito (MARCUSCHI, 2004; VERCEZE &
NOGUEIRA, 2005), com a intenção de apresentar e refletir sobre os movimentos escriturais que
ocorrem no instante de retextualizar em sala de aula, e em que essa estratégia de trabalho escrito
no ambiente pedagógico pode auxiliar na apropriação de diversos gêneros textuais. Foram aplicadas atividades em sala de aula com o fito de os alunos realizarem retextualizações, especificamente
(re)escrever um texto do gênero poesia para um texto que se encaixe no tipo narrativo, como crônica, conto, histórias inventadas, etc. Através desse trabalho com os discentes, analisamos algumas
retextualizações para tentarmos compreender como ocorre a execução de refacção de um gênero
a partir de outro, na prática de ensino, e o quanto essas atividades podem contribuir para a melhoria da escrita, da leitura e da compreensão textual em aulas de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Retextualização; Produção de Texto; Escritura; Sala de Aula.

ESTUDO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO EM MATERIAL
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Antonio Cesar Da Silva (UNEAL)
De modo geral, a leitura das indicações sobre o uso das marcas de pontuação revela orientações
imprecisas, flutuantes e, por vezes, um tanto quanto subjetivas no que diz respeito às suas aplicações. O objetivo deste trabalho é a investigação dos conteúdos e dos tratamentos dados ao ensino
dessas marcas nos materiais didáticos de Língua Portuguesa. A pesquisa fundamenta-se em teorias
linguísticas que discutem a natureza e a manifestação da língua escrita enquanto objeto de estudo
e ensino de língua materna; bem como em concepções discursivas e enunciativas da comunicação.
Para o estudo, fez-se um recorte metodológico que evidenciou o problema do ensino dos sinais de
pontuação em material didático do Ensino Fundamental adotado em uma escola da rede municipal da cidade de Maceió. A partir dessa delimitação, trabalhou-se com a hipótese de que o ensino
desses sinais mantém-se preso a conceitos e metodologias tradicionais e é pouco relacionado às
práticas sociais de escrita e leitura dos estudantes. Os resultados parciais desta pesquisa de Mes157 / VI ECLAE

trado têm apontado a quase que completa ausência de referências a esses recursos no material
analisado. A pesquisa aponta a existência de sérias lacunas no processo de ensino-aprendizagem
da escrita no que concerne ao conteúdo e ao modo como se abordam tais marcas na organização e
na construção dos sentidos do texto escrito. As obras de CATACH (1994), CHACON (1998) e DAHLET
(2006) dão forma à discussão entre sinais de pontuação e marcas discursivas neste trabalho.
Palavras-chave: Ensino; marcas discursivas; sinais de pontuação

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA (RE)
INTRODUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TIMOR-LESTE:
DA POLÊMICA ÀS AÇÕES TÁTICAS
Fabiana Almeida Dos Santos (SEDUC)
Esta investigou como os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem de Português no curso
de formação de professores do Bacharelato emergencial em Ciências Naturais, ofertado em Timor
-Leste pela cooperação brasileira no período entre outubro/2009 e dezembro/2010, “traduzem/
interpretam” o discurso de (re)introdução da língua portuguesa nesse país. A pesquisa baseou-se
em dados produzidos a partir de minha experiência como professora do curso de formação de
professores em língua portuguesa, através do “Programa de Qualificação e ensino da Língua Portuguesa em Timor-Leste (PQLP)”, coordenado pela Fundação CAPES. Para proceder à discussão,
tomei como ferramentas teórico-metodológicas conceitos de Maingueneau (2008), especialmente
os de “interincompreensão” e “simulacro”, como também os conceitos de “estratégia” e “tática” de
Michel de Certeau (2012), que compõem seu modelo polemológico das apropriações culturais. As
análises apontaram que a maneira como cursistas e formador se apropriam do discurso da política de (re)introdução da língua portuguesa em Timor é determinada por formações discursivas
diferentes, e que a relação interdiscursiva estabelecida entre elas desencadeia o fenômeno da “interincompreensão”. Compreender como essas formações discursivas se “traduzem” mutuamente
na sala de aula, dentro das atividades que a princípio se destinariam ao ensino e aprendizagem do
português, contribui para que se possa (re)definir as intervenções didáticas das aulas de Português
na formação de professores, assim como a política de (re)introdução do português em Timor-Leste.
Defendemos que o ensino-aprendizagem do português, no contexto de Timor-Leste, precisa ser
compreendido não apenas do ponto de vista didático, no que diz respeito à construção e mediação
de saberes entre alunos e professores, como também do ponto de vista ideológico, uma vez que
nesse país as propostas de formação atuais representam um projeto que pode conflitar com valores e crenças existentes na sociedade a respeito do idioma português e da relação entre a escola e
outras instituições.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Ensino-aprendizagem; Timor-Leste; Políticas
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GRAMÁTICA E TEXTO LITERÁRIO EM LIVROS ESCOLARES
DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Rejane Rodrigues Almeida De Medeiros (UFSCAR)
O objetivo principal deste trabalho é investigar e discutir as relações estabelecidas entre gramática
e texto literário em dois períodos específicos da história da disciplina escolar Português, o primeiro
situado nos anos de 1920, e o segundo entre as décadas de 1930 e 1940, a partir da análise de duas
obras didáticas representativas de cada um desses períodos, a Gramática expositiva: curso superior
(17ª ed., 1925), de Eduardo Carlos Pereira, e O idioma nacional (1944), de Antenor Nascentes. No
ensino de língua portuguesa ministrado na primeira metade do século XX, observa-se uma articulação entre gramática e texto literário, em que ora se prioriza a gramática ora se evidencia o texto
literário. Durante os anos de 1920, a disciplina escolar Português caracterizou-se pela primazia da
gramática, quando se dava grande importância ao aprendizado das regras gramaticais abonadas
pelo uso de escritores de literatura, principalmente de nacionalidade portuguesa. Com o propósito
de dar maior destaque ao texto literário na sala de aula, a partir das décadas de 1930 e 1940, buscou-se imprimir uma nova orientação aos estudos de português, de modo que, tanto nos programas oficiais de ensino como na elaboração de livros escolares, recomendava-se primeiramente a
leitura do texto literário, e depois o ensino da gramática por meio do texto lido.
Palavras-chave: gramática; texto literário; livro escolar de português

O ENSINO MÚTUO EM CACHOEIRA NO SÉCULO
XIX: REFLEXOS DO CONTEXTO NO PROCESSO DE
ESCOLARIZAÇÃO
Erick Nunes Santos (UFBA)
O sistema educacional brasileiro passou por diversas mudanças ao longo dos séculos. Vários foram
os métodos, decretos, leis, incentivos aplicados, a fim de melhorar cada vez mais a instrução no
território. Dentre essas tentativas, no século XIX, houve a implantação de um método difundido na
Europa de então, o Monitorial system ou méthode mutuelle, este último nome adotado na França,
intitulado no Brasil como Método Lencasteriano ou Método de Ensino Mútuo, que consistia em
concentrar uma grande quantidade de alunos em uma mesma sala, sob a direção de um só mestre,
e aqueles que se destacavam eram promovidos a monitores. Os objetivos gerais desta pesquisa
foram identificar em quais estabelecimentos ocorreu o uso desse método na cidade de Cachoeira-BA, no período sob investigação, a quantidade de alunos que frequentavam esses espaços, e
buscar informações referentes a materiais didáticos e conteúdos de Língua portuguesa ensinados,
se assim fosse possível. Identificamos uma escola do ensino mútuo puro, que perdurou por mais de
vinte anos no adro do Convento do Carmo da referida cidade. Através das pesquisas, constatamos
nessa escola uma expressiva popularidade e êxito. De certo que foi uma das poucas escolas do en159 / VI ECLAE

sino mútuo puro que perdurou por tanto tempo. Como procedimentos metodológicos usados na
pesquisa, esses são de natureza bibliográfica e documental. Foram feitas leituras sobre o contexto
histórico da região estudada, utilizando-se de fontes primárias e secundárias; os dados foram coletados no Arquivo Público de Salvador, na Biblioteca da UFBA; Reitor Macedo Costa, e na Biblioteca
Pública do Estado da Bahia, além de materiais digitalizados disponíveis em sites.
Palavras-chave: Escolarização; Ensino Mútuo; Cachoeira; Século XIX

LÍNGUA PORTUGUESA E CULTURA DE PAZ: UMA ANÁLISE
LEXICAL E DISCURSIVA DE TEXTOS (NÃO) PACIFISTAS
PARA O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Marcelo Bernardo (UFPE)
A Linguística da Paz se configura como uma área investigativa deveras recente no campo das Ciências da Linguagem e dos Direitos Humanos. O quantitativo de estudos de caráter científico que
tratam sobre o assunto é bastante pequeno, mormente no que se refere aos campos discursivo e
lexicológico. Admitindo-se o caráter indissociável do trinômio língua, sociedade e cultura, numa
perspectiva sociointeracionista, toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais das comunidades humanas são refletidos em seu léxico, uma vez que a palavra
é um fenômeno eminentemente ideológico. Nesse contexto, é notória a significativa presença de
construções discursivas que utilizam o léxico típico do “discurso da violência” no contexto das relações sociocomunicativas. “O evento vai bombar”, “Eu vou detonar a prova”, “Vamos matar dois coelhos...”, “Atirei o pau no gato...” são apenas alguns exemplos simples dessa realidade. a qual pode
contribuir para a fragilização das bases da solidariedade, do respeito e da tolerância no convívio
entre as pessoas, muitas vezes subjugando-as numa ‘onda’ de terrorismo, violência, divergências
culturais e religiosas que ameaçam a ordem estabelecida, os direitos humanos e a paz social. É
nesse contexto que esse estudo propõe uma abordagem investigativa acerca do campo de análise
discursiva e lexical pacifista, presente em vários gêneros textuais, sejam eles de caráter pacifista ou
não. Assim, o ensino de língua materna pode também se configurar como um importante aliado
na construção de uma Cultura de Paz na sociedade, em significativa consonância com o relevante
papel edificante que a escola tem a cumprir, contribuindo para a formação de uma perspectiva
mais humanizadora e pacífica do ser humano.
Palavras-chave: Cultura de Paz; Léxico e Discurso Pacifista; Direitos Humanos; Ensino
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comunicações coordenadas

FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS
DO ENSINO BÁSICO E ENSINO DE GRAMÁTICA
O advento dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) (1998) é um divisor de águas no
que diz respeito às orientações para o ensino de português no Brasil. A partir de então,
teve início um processo mudança nas práticas de ensino de português em todo o país,
motivado também, pela intensificação de sistemas de avaliação externa da escola – SAEB
(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico), por exemplo – e pela implementação
de projetos de formação continuada de professores de todas as esferas governamentais.
O ensino de português, que se concentrava em regras prescritas pela gramática normativa, deveria se reorganizar para desenvolver habilidades e competências de letramento dos estudantes, de modo a contribuir para a formação de leitores proficientes e de
produtores autônomos de textos (falados e escritos). O ensino da gramática, sem excluir
a tradição normativa, deveria ganhar novo desenho metodológico, incluindo reflexões
sobre a língua em uso, tendo como objetos de estudo diferentes gêneros textuais que
circulam na sociedade, em favor do desenvolvimento do letramento dos estudantes.
Quase duas décadas depois da publicação dos PCN, esse processo de mudança parece
não ter avançado o suficiente. Uma comprovação disso são resultados recentes do ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), que demonstram dificuldades dos estudantes com
escrita, muitas das quais causadas pelo frágil conhecimento de aspectos da gramática
do português. Conjeturamos que essas dificuldades dos estudantes podem estar ligadas
a problemas da formação inicial dos professores e ao perfil de gramáticas escolares e de
livros didáticos usados pelos professores, que não atendem às demandas de um ensino
voltado para os usos da língua e para o desenvolvimento do letramento dos estudantes.
Nessa sessão de comunicações coordenadas, apresentamos resultados de pesquisas sobre conhecimentos do professor de português sobre a gramática da língua, relacionando-os a aspectos de sua formação inicial e de gramáticas brasileiras contemporâneas.

GRAMÁTICAS BRASILEIRAS CONTEMPORÂNEAS DO
PORTUGUÊS E FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Francisco Eduardo Vieira da Silva (UEPB)
Nos últimos anos, instrumentos gramaticais elaborados por linguistas brasileiros vêm pretendendo, a partir de novas diretrizes epistemológicas, gramatizar o português brasileiro contemporâneo
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falado e/ou escrito. Levando em consideração os movimentos de ruptura e as linhas de continuidade que essas novas gramáticas estabelecem com a tradição normativa, realizarei algumas incursões
sobre as demandas e os propósitos sociais dessas obras e seu impacto na formação do professor
de língua portuguesa da educação básica. Minhas reflexões se centrarão em três recentes instrumentos de gramatização: as gramáticas de Azeredo (2008), Perini (2010) e Bagno (2012). A investigação se situa no campo da Linguística Aplicada, entendida como prática social, reflexiva, crítica e
indisciplinar (MOITA LOPES, 2008; ROJO, 2008). Os resultados mostram que essas gramáticas, cada
qual a seu jeito, comprometem-se com o contexto sócio-histórico da virada linguística e do discurso da mudança nas pesquisas e no ensino-aprendizagem de língua no Brasil. Elas se aproximam
de uma visão de gramática enquanto disciplina científica, indo de encontro às certezas incontestes da doutrina gramatical. Erguem-se sobre a sombra da norma-padrão portuguesa, à medida
que afirmam dela se afastar, assemelhando-se a uma espécie “errata da tradição normativa”, uma
“gramática de contrastes” entre aspectos morfossintáticos prescritos e sua contraparte descritiva e
realística. Efetivamente, o público-alvo dessas obras é o leitor especializado, de modo que o espaço das gramáticas tradicionais do português fora pouco abalado com essas novas publicações, as
quais, se respondem às urgências da virada linguística, não atendem às demandas ordinárias de um
livro de gramática. Todavia, consistem em instrumentos imprescindíveis à formação (continuada)
do professor de língua, tanto pelas discussões teóricas apresentadas, quanto pelas reflexões didático-pedagógicas envolvendo os fenômenos linguísticos em foco. Sem dúvida, essas gramáticas
contribuem para que os docentes conheçam melhor o português brasileiro, se reconheçam nele e
dele se sirvam como seu objeto de ensino.
Palavras-chave: gramática; português brasileiro; formação do professor; ensino

COMPREENSÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA ACERCA DA NATUREZA DE FENÔMENOS
RELACIONADOS À MORFOLOGIA SUBJACENTES A
DIFICULDADES DE ESCRITA DE ESTUDANTES DO ENSINO
BÁSICO
Gláucia Renata Pereira do Nascimento (UFPE)
As orientações para o ensino do português no Brasil mudaram a partir dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998), que propõem um ensino voltado para os usos da língua, em oposição ao ensino
exclusivo de gramática normativa. Apesar de amplamente discutidas, essas orientações ainda não
conseguiram contribuir significativamente para a melhoria da prática ensino do português. Estudantes brasileiros, em especial, dos sistemas públicos de ensino, demonstram, entre outras, dificuldades
com a escrita em situações mais formais. Algumas dificuldades, bastante exploradas nos resultados
do ENEM pela mídia, são concernentes ao desconhecimento de conceitos da área da morfologia,
como certas especificidades de afixos que podem levar um indivíduo a escrever, por exemplo, ‘descriminar’ em lugar de ‘discriminar’, o que interfere nos sentidos dos textos, ou seja, da língua em uso.
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Essa é apenas uma das dificuldades dos estudantes causadas pelo frágil conhecimento de aspectos
da gramática da língua que são base de peculiaridades do sistema gráfico do português e podem
estar ligadas a problemas da formação inicial de seus professores. Neste trabalho, apresentamos
resultados da pesquisa intitulada ‘O Ensino da Fonética e da Fonologia e da Morfologia da Língua
Portuguesa na Educação Básica Pública de Pernambuco: Práticas de Letramento’, que analisa o tratamento dispensado por docentes que atuam na rede estadual de Pernambuco a problemas de escrita de seus alunos, originados em fenômenos relacionados à fonética, à fonologia e à morfologia.
Apresentamos aqui resultados ligados à morfologia. A maioria das respostas de 30 voluntários a um
questionário demonstrou desconhecimento destes sobre a origem de problemas de escrita como o
acima citado. Parece que a formação básica deles foi insuficiente para que possam contribuir para o
ensino consistente da ortografia do português, que favorece melhor qualidade de escrita. A pesquisa tem como base Azeredo (2008), Perini (2010), Basílio (2006), Bagno (2012) e Neves (2000).
Palavras-chave: ensino de português; morfologia; formação do professor

REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
DE PORTUGUÊS A PARTIR DO CURRÍCULO DOS CURSOS
DE LICENCIATURA EM LETRAS E DA CONCEPÇÃO DE
DOCENTES UNIVERSITÁRIOS
Hérica Karina Cavalcanti de Lima (UFPE)
Lívia Suassuna (UFPE)
A formação inicial de professores tem sido um objeto de pesquisa recorrente nos últimos anos. Na
área de Letras, essa reflexão ganha importância por ser o professor de português responsável pelo
ensino da leitura e escrita como práticas sociais. Sabendo disso e reconhecendo que o ensino de
língua materna realizado na Educação Básica ainda não tem atendido à formação do leitor proficiente e do produtor autônomo de textos que a sociedade exige, realizamos este estudo qualitativo
com o objetivo de refletir sobre a formação inicial de professores de português ofertada por duas
importantes instituições de ensino superior pernambucanas. Para tanto, analisamos o currículo dos
cursos de licenciatura em Letras e entrevistamos docentes desses cursos para compreender o perfil
do professor que está sendo formado e o papel da universidade nessa formação. Essa pesquisa,
que é recorte de um trabalho maior, levou-nos a inferir que, apesar das mudanças pelas quais as
licenciaturas vêm passando nos últimos anos, o curso de Letras, de acordo com alguns docentes,
está ainda formando o teórico em vez de formar o professor. Inferimos, ainda, que a universidade
é o lócus privilegiado dessa formação, pois nela o licenciando deverá construir a fundamentação
teórico-prática necessária ao exercício da sua profissão. Nesses termos, o princípio da simetria invertida precisa ser a base das licenciaturas, já que a formação do professor exige consistência entre
o que ele faz enquanto se forma e o que dele se espera em sua atuação profissional. Este estudo
fundamenta-se em Schön (2000), Barzotto; Aragute (2008), Gatti; Nunes (2009), Sacristán (2010),
Fairchild (2010) e outros.
Palavras-chave: Formação do professor; currículo; ensino superior
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COMPREENSÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA ACERCA DA NATUREZA DE FENÔMENOS
RELACIONADOS À FONÉTICA E À FONOLOGIA
SUBJACENTES À DIFICULDADE DE ESCRITA DE
ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO
Siane Góis Cavalcanti Rodrigues (UFPE)
As dificuldades de produção de texto apresentadas por muitos estudantes brasileiros são, periodicamente, motivo de discussão na mídia, especialmente quando são divulgados dados do ENEM,
e na academia. Professores que trabalham com avaliação de provas discursivas para ingresso nas
universidades sabem que grande parte dos candidatos conclui a Educação Básica materializando
em suas produções problemas que remontam ao seu processo de aquisição da escrita, tais como
“concerteza”, “masomenos”, “april” etc. O fato de esses alunos deixarem os bancos escolares apresentando dificuldades dessa ordem é sintomático de uma realidade que parece indicar que a escola, de uma forma geral, não tem conseguido agir de forma eficaz na superação desses problemas.
A investigação aqui proposta, que integra uma pesquisa maior ainda em andamento, tem como
objetivo analisar o tratamento dispensado, por um grupo de 30 professores que atuam na rede
estadual de Pernambuco, a problemas de ordem fono-ortográficas como os supracitados. Os dados de uma análise preliminar mostram que esse grupo de docentes não conhece a natureza de
fenômenos como os acima citados, pois não conseguiu, em sua grande maioria, explicar os problemas. Tal dificuldade tem como consequência a inabilidade para intervir na resolução problemas de
origem fono-ortográficas. Entendemos que, com conhecimentos básicos consistentes acerca das
citadas áreas, os professores poderiam contribuir para que seus alunos avançassem nas aprendizagens de diferentes aspectos pertinentes ao sistema gráfico da língua portuguesa, que favorecem
uma escrita mais clara e precisa. A base teórica da pesquisa se apoia nos trabalhos de Simões, 2006;
Câmara Jr., 2011, Cagliari, 2009, entre outros.
Palavras-chave: fonética; fonologia; ensino

O TRABALHO COM A VARIAÇÃO E O PRECONCEITO
LINGUÍSTICOS NO ÂMBITO DODO PROJETO RELATE
Dorothy Bezerra Silva de Brito (UFRPE/UAST)
Renata Lívia de Araújo Santos (UFRPE/UAST)
A oficina “Preconceito Linguístico e Variação Linguística” foi ministrada por uma equipe de uma
professora da UFRPE/UAST e dois integrantes do PET/CONEXÃO DE SABERES – LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES, da UFRPE/UAST, no âmbito do Projeto ReLATE (Reflexões linguísticas aplicadas ao
texto), idealizado e executado pelo referido PET. Tivemos como preocupação principal abordar o
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tema de maneira inovadora, já que a discussão sobre o preconceito e a variação linguística é recorrente em atividades de formação das quais os professores atendidos pelo ReLate já participaram
muitas vezes. Para tanto, partimos das demandas apresentadas pelos professores em relação ao
tema, a saber, variação regional; escrita; alunos da Zona Rural que passaram para a Zona Urbana.
O momento de encontro com os professores da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de
Serra Talhada teve quatro horas de duração e foi dividido nas seguintes etapas: i) discussão teórica sobre variação e preconceito linguísticos (BAGNO, 2007; BORTONI-RICARDO, 2004; POSSENTI,
2009); ii) formação de pequenos grupos para reflexão e elaboração de atividades relacionadas ao
preconceito linguístico em diferentes mídias; iii) apresentação das propostas de atividades e discussão com o grande grupo. Discutimos com os participantes sobre a maneira como a variação
linguística é tratada na mídia em suas diferentes manifestações, na tentativa de fazê-los perceber
como o preconceito linguístico é propagado pelos meios midiáticos e estimulá-los a elaborar atividades que levem os seus alunos a desenvolver a mesma habilidade. Embora tenhamos encontrado
grande resistência entre alguns professores, que insistiram na opinião de que os alunos falam “errado” e de que as discussões sobre normas não-padrão nas aulas de língua portuguesa causariam
mais confusão do que esclarecimentos, definimos o resultado final da oficina como positivo, já que
conseguimos mobilizar os participantes para a reflexão sobre o tópico, o que acreditamos ser o
pontapé inicial para a mudança.
Palavras-chave: Variação Linguística; Preconceito linguístico; Ensino; Mídia

A ANÁLISE LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA: AS (IM)
POSSIBILIDADES
Adeilson Pinheiro Sedrins (UFRPE/UAST)
Apesar das não tão recentes orientações de documentos oficiais para o ensino de língua portuguesa pautado no trabalho com o texto e com a análise linguística de maneira reflexiva e contextualmente situado, ainda percebemos conflitos entre professores que atuam na educação básica, no
que tange à sua prática com o ensino de língua portuguesa. Essa constatação é objeto de discussão do presente trabalho, que tem como objetivo discutir os resultados alcançados a partir de um
projeto de extensão desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada e a Secretaria Municipal de Educação do município de
Serra Talhada, que consistiu em oficinas mediadas por docentes da UFRPE e bolsistas do Programa
de Educação Tutorial – Conexões de Saberes da UAST, juntamente com professores que atuam no
ensino público municipal em Serra Talhada, interior de Pernambuco. Mais especificamente, iremos
discutir as respostas destes últimos a um questionário aplicado voltado para concepções sobre
língua, análise linguística e estudo de texto, atrelando as respostas ao que iremos defender como
prática viável para o ensino de língua portuguesa que não desprivilegie o estudo da gramática em
sala de aula (morfologia, sintaxe, semântica). Vistas como atividades distintas, não relacionadas,
pela maioria dos professores, conforme constatamos, a articulação entre a atividade com a gramática e a atividade com o texto tem se apresentado impossível. A partir da discussão das noções
de análise gramatical e análise linguística (Bezerra e Reinaldo, 2013), defendemos uma concepção
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ampla para esta última, bem como a abordagem de gramática no ensino básico nas linhas do que
propõem Borges Neto (2011) e Foltran (2014), com vistas a atenuar a visão conflitante apresentada
nos questionários analisados.
Palavras-chave: Gramática; Análise Linguística; Ensino de Língua Portuguesa

DO TEXTO PARA A SINTAXE: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Marcelo Amorim Sibaldo (UFRPE/UAST)
É indiscutível a grande contribuição das teorias do texto para o ensino de língua portuguesa (doravante LP). Nos últimos anos, pode-se notar um crescente número de trabalhos que lançam mão das
orientações de documentos oficiais, em especial dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e propõem
uma reflexão para o ensino de LP com a máxima de se “partir do texto e chegar ao texto”, levando
o aluno a pensar a sua língua a partir de diversos gêneros textuais para se caracterizar as diversas
situações comunicativas do dia-a-dia do aluno, a fim de ampliar suas possibilidades de interação
social em busca de seu exercício de cidadania. Entretanto, é importante ressaltar que, no que concerne aos estudos em análise linguística, poucos estudos vêm sendo feito, quando comparado aos
estudos que versam sobre os estudos dos gêneros textuais. Dessa forma, para contribuir com os
estudos em análise linguística, mais especificamente, em sintaxe, o presente trabalho objetiva discutir em que medida a nomenclatura atrapalha o estudo desse nível de análise linguística e, além
disso, procura mostrar como uma análise mais formal aos dados do português brasileiro pode ser
útil para o ensino de LP. Para isso, procuramos sugerir que testes de constituência (deslocamento
de constituintes, substituição, formação de questões etc.) e o uso do conhecimento sintático do
aluno podem ser ferramentas importantes para o ensino de sintaxe tanto no nível fundamental
quanto no nível médio, indo em direção ao que propõe Kenedy (2013).
Palavras-chave: sintaxe; ensino; português

A POESIA COMO EXPERIÊNCIA CONCRETA
Valquíria Maria Cavalcante de Moura (UFRPE/UAST)
O ensino de literatura implica muitos desafios. Dentre essas situações, os professores de literatura
apontam a falta de interesse dos alunos na leitura do texto literário e a escassez de tempo dedicado
ao texto literário na grade curricular. Na tentativa de propor algumas alternativas para essa problemática, foi realizada uma oficina vinculada ao Projeto ReLATE (Reflexões Linguísticas Aplicadas ao
Texto na Educação Básica) para os professores de ensino fundamental da cidade de Serra Talhada.
A oficina intitulada “O ensino de literatura: uma experiência concreta” é uma tentativa de pensar
aspectos teóricos e metodológicos do ensino de literatura através da discussão e leitura da poesia
concreta. Devido as suas características, a poesia concreta se apresenta como objeto privilegiado
por apresentar elementos intrínsecos do texto literário. A relação entre o plano da expressão e o
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plano do conteúdo, a utilização dinâmica do espaço tipográfico e do espaço gráfico da página, as
palavras vistas como objetos autônomos promovem o jogo lúdico entre significante e significado
que faz parte da literatura como um todo. Os “poemóbiles” de Augusto de Campos e Julio Plaza
e os poemas de Paulo Leminski permitem uma abordagem diferenciada do texto literário a partir
desses princípios. A oficina se propôs a construir outra concepção de literatura com os professores
de ensino fundamental na apresentação do texto literário para os futuros leitores, concentrando-se
no trabalho com o texto literário e no texto literário. Os poemas concisos da poesia concreta são
densos e ricos de possibilidades de interpretação, considerando o tempo escasso para a leitura em
sala de aula, se mostram uma alternativa viável para o contato com os recursos formais da poesia ao
ampliar esse universo de maneira menos convencional para os professores de ensino fundamental,
assim como para os alunos, futuros leitores de poesia.
Palavras-chave: Ensino, poesia concreta, leitura

167 / VI ECLAE

ÁREA TEMÁTICA 6

FONÉTICA E
FONOLOGIA
E ENSINO

Pôsteres
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Pôsteres

O TRATAMENTO DADO À FONOLOGIA E À VARIAÇÃO
PELOS LIVROS DIDÁTICOS
Emily Ellen Lima De Sousa (UFPE)
O presente trabalho objetiva compreender o espaço que a área da fonética e da fonologia ocupa
nos livros didáticos, considerando a sua pertinência ao processo de aquisição da escrita e à compreensão das variações dialetais. O corpus selecionado se constitui de dois livros didáticos de Língua
Portuguesa, referentes ao 6º ano do Ensino Fundamental (antiga 5ª série): 1) Português Oral e Escrito, de Dino Preti (1977), da Companhia Editora Nacional, de publicação anterior à 1ª edição (1997)
dos Parâmetros Curriculares Nacionais; 2) Singular & Plural, dos autores Laura de Figueiredo, Marisa
Balthasar e Shirley Goulart (2012), da editora Moderna. Essa escolha se deu por ensejarmos averiguar, através de uma análise comparativa, se, após os anos 90, houve modificações produtivas no
que diz respeito ao tratamento dado à fonética e à fonologia nos materiais didáticos. Isso porque
os documentos publicados a partir desse período, como a 1ª edição dos PCN, a matriz que rege o
PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), dentre outros, apresentam um viés mais discursivo,
ancorado na perspectiva bakhtiniana de gêneros do discurso. A base teórica fundamentou-se nos
trabalhos de BAGNO (2007), CAGLIARI (2009), CRISTÓFARO (2009), dentre outros. Com base nas
análises que efetuamos em nosso corpus, percebemos que, depois da publicação desses documentos orientadores do currículo nacional, alguns conteúdos das supramencionadas áreas, que
têm bastante relevo no processo de aquisição da escrita, passaram a ser negligenciados ou pouco
abordados pelos manuais. Orientador: Profª Drª Siane Gois Cavalcanti Rodrigues
Palavras-chave: Fonética, Fonologia, Variação, Livros Didáticos, Ensino

SUPRASEGMENTAIS DA LÍNGUA INGLESA: O ENSINO DE
PADRÕES RÍTMICOS E CONTORNOS ENTOACIONAIS
Luiz Antonio De Sousa Netto (UFPE)
O presente trabalho procura demostrar que a produção de aspectos suprassegmentais por falantes
de língua inglesa (L2) pode ser melhorada após ensino sistemático. De modo a demonstrar tal, um
grupo de alunos foi selecionado para participar de uma série de workshops, cujo principal objetivo
era o ensino dos padrões rítmicos e entoacionais da língua inglesa (ROGER, 2009) à luz da Teoria da
Hierarquia Prosódica de Vogel (2008). Com relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa foi realizada em três diferentes estapas: 1) Pré-Ensino, 2) Ensino e 3) Pós-ensino. Os alunos foram
entrevistados, gravados e analisados acusticamente com auxílio do programa PRAAT, segundo os
príncipios da fonética acústica em Ladefoged (1996) durante a primeira etapa e, baseado em suas
171 / VI ECLAE

necessidades, foram utilizadas estratégias didáticas para planejar atividades para aquisição de pronúncia dos aspectos suprasegmentais (isto é, padrões rítmicos e contornos entoacionais) segundos
os preceitos de (CELCE-MURCIA et al., 2011; GIEGERICH, 2009; ROACH, 2011; WELLS, 2007). Como
resultado, os alunos demonstraram um considerável aprimoramento com relação ao uso de entonação ascendente para confirmação de informações (em yes/no questions) e entonação descendente para descoberta de informações (em wh-questions), como demonstra as análises acústicas
posteriores à fase de ensino. No que diz respeito ao ritmo, houve também evidência de que os alunos utilizaram formas enfraquecidas de palavras, visto que apresentaram vogais mais centralizadas
(schwa) na produção de palavras de classe fechada após a etapa de ensino, contrastando com as
produzidas na fase anterior a ela. Orientador: Dra. Fatiha Dechicha Parahyba
Palavras-chave: Entonação; Ritmo; Ensino; Língua Inglesa; Prosódia.

VARIAÇÃO ESCRITA: O FENÔMENO DE APAGAMENTO
DO RÓTICO /R/ EM ESCRITAS DE ALUNOS DO EJA NO
MUNICÍPIO DE PALULISTA-PE
André Pedro Da Silva (UFRPE)
Suellen Pamela Ramos Gomes (UFRPE)
Este trabalho é fruto de uma pesquisa investigativa da relação entre Fala e Escrita. Pautados nos
pressupostos teóricos da sociolinguística quantitativa variacionista de Bagno (2009), Bortoni-Ricardo (2006), Cagliari (2006) e Faraco (2012); Hora (2004); Marcuschi (2010); Massini-Cagliari e Cagliari
(2008) e Moraes (2003), buscou-se investigar o fenômeno de não realização da vibrante /r/ pósvocálica, medial e final, nas classes morfológicas dos verbos e dos nomes, como: escrever ~ escreveØ; morcego ~ moØcego, na escrita de alunos pertencentes ao Programa de Educação de Jovens
e Adultos (EJA), de uma escola pública do município de Paulista-PE. O corpus dessa pesquisa foi
composto por 60 alunos, distribuídos igualmente entre o EJA fundamental: fases 3, 4 e o 3º EJA
médio. O treino ortográfico foi dividido em duas fases: um ditado de palavras; e, a segunda, um
exercício para completar as lacunas nas frases com as palavras do ditado. Para cada nível escolar,
foram aplicados 20 treinos ortográficos, sendo 50% deles destinados ao sexo feminino e os outros
50% ao sexo masculino, buscando observar em que medida deu-se a interferência da fala na escrita. Para análise de dados, tomamos por base o método hipotético-dedutivo, além dos métodos
estatísticos e comparativos e se estabeleceu uma análise quantitativa, a partir dos dados coletados.
Sendo assim, a partir da realização desses treinos, e da experiência de troca em sala de aula com os
alunos e professores, constatou-se que a oralidade interfere, sim, diretamente na escrita dos alunos
pesquisados, apresentando variações que se aproximam da maneira de falar desses alunos, como,
por exemplo, “perder ~ perdeØ. Orientador: André Pedro da Silva
Palavras-chave: Sociolinguística; Variação Linguística; Escrita. Róticos.
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DO CONHECIMENTO DE ASPECTOS DO SISTEMA
FONOLÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA AO ENSINO DE
ORTOGRAFIA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO
Victor Bruno De Lacerda Ramos (UFPE)
Em pesquisa realizada com 30 professores de língua portuguesa da educação básica da rede pública de Pernambuco, para averiguar os conhecimentos destes acerca de pressupostos teóricos da
fonética/fonologia ligados ao ensino da ortografia do português, constatou-se que a maioria dos
entrevistados, ainda que tenham tido tempo dedicado em sua formação inicial à disciplina de fonética/fonologia, não apresentou resposta satisfatória quanto à relação existente entre os pressupostos teóricos da citada área da linguística e o ensino de ortografia. Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa em andamento ‘O Ensino da Fonética e da Fonologia e da Morfologia
da Língua Portuguesa na Educação Básica Pública de Pernambuco: Práticas de Letramento’, a qual
tem como um dos objetivos diagnosticar a formação inicial do docente de Língua Portuguesa na
área de Fonologia, Variação e Ensino; e de Morfologia, para verificar se os professores voluntários
da pesquisa revelam conhecimento acerca da relação entre pressupostos teóricos de fonética/fonologia e da morfologia e o ensino de ortografia. O despreparo do professor neste âmbito pode
ter por consequência o desconhecimento por parte de seus alunos quanto a aspectos do sistema
gráfico da língua portuguesa, o que pode impedi-los de desenvolver satisfatoriamente habilidades
e competências para escrita de gêneros textuais para contextos formais. Este trabalho tem como
subsídio teórico Azeredo (2006), Perini (2010), Bagno (2012), Câmara Jr., 2011, Cagliari, 2009, Neves
(2000), entre outros. Orientador: Claucia Renata Pereira do Nascimento
Palavras-chave: ensino de português; fonologia; formação do professor.

ALÇAMENTO VOCÁLICO NA ESCRITA DE ALUNOS DA REDE
PÚBLICA RECIFENSE
André Pedro Da Silva (UFRPE)
Amanda Karoline Alves Da Costa (UFRPE)
O alçamento vocálico é um fenômeno recorrente nos falares regionais, principalmente no Nordeste, região em que a pronúncia mais aberta da vogal em posição pretônica favorece o fenômeno. O
foco desta pesquisa foi investigar se ocorre, na escrita, o alçamento das vogais /e/ e /o/ que tendem
a ser pronunciados como /i/ e /u/ quando em posição pretônica. Alguns pesquisadores no Brasil já
apresentaram este fenômeno como recorrente na fala (cf. BISOL, 1981; CALLOU e LEITE 1986; SILVA,
1989; BORTONI, 1992; BATTISTI, 1993). Os sujeitos desta pesquisa são alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal recifense, moradores da região desde o nascimento. As
palavras escolhidas pertencem à categoria morfológica dos nomes e algumas realizações escritas,
como (vestido~vistidu) ou (escova~iscova), puderam ser constatadas nas séries iniciais. Para a cole-
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ta, foram escolhidas quinze palavras que admitiam a ocorrência da variação escrita, como: espelho,
tomate, vestido, morcego, menina, foguete, pepino, boneca, escova, fogão, bezerro, bolacha, pequeno, polícia e formiga. Os dados foram coletados através de dois tipos de ditado: um ditado de
frases, realizado no primeiro contato, após prévia visita, com a turma; e outro, de palavras; realizado
no dia posterior, para evitar a fadiga destes sujeitos, uma vez que o cansaço favorece os erros de
grafia. Após a análise dos dados pudemos comprovar a hipótese norteadora de nossa pesquisa:
nas séries iniciais, os dados de escrita estão mais próximos da fala; e na medida em que se dá o
letramento, com o aumento da escolarização, tende a se afastar desta (cf. MORAIS, 2003 e 2007;
MARCUSCHI, 2005; FARACO, 2012). Orientador: André Pedro da Silva
Palavras-chave: Fonética; Fonologia; Alçamento; Sociolinguística; Ensino

LICENCIATURA EM LETRAS EAD (UFPE): OLHAR(ES) PARA
OS CAMPOS FONO-ORTOGRÁFICO E MORFOLÓGICO
Adelmo Teotônio Da Silva (UFPE)
Ao trazer à tona a avaliação do componente curricular Fonologia por um grupo de trinta Licenciandos em Letras/Língua Portuguesa, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Pernambuco, em seus períodos inicial e final, o presente estudo, de cunho qualitativo e bibliográfico,
busca traçar as impressões, expectativas, dificuldades e reais efeitos desse campo na formação do
futuro docente de língua materna. A inquietação que originou a presente proposta está ligada ao
fenômeno segundo o qual o conhecimento do sistema da língua, tão importante aos graduandos
em Letras, vem sendo relegado a um segundo plano, perdendo espaço nos currículos. De uma
perspectiva que se voltava apenas para as questões estruturais e não contemplava os “exteriores”
linguísticos, passou-se a uma outra, que privilegia majoritariamente o discurso. Nesse ínterim, parece que o futuro professor de língua materna caminha permanentemente em uma zona fronteiriça
e vem, pouco a pouco, perdendo a segurança acerca do que de fato será relevante contemplar em
sua prática. Por sua vez, os resultados preliminares apontam para a necessidade de se investir em
pesquisas nesse campo, pois elas poderão contribuir com a formação (inicial e continuada) docente, além de propiciar um novo olhar para essa dimensão da língua. Cagliari (2000), Botoni-Ricardo
(2004), Callou (2000), entre outros constituíram os pressupostos teóricos que ancoraram a nossa
análise. Orientador: Siane Gois Cavalcanti Rodrigues
Palavras-chave: Ensino de Português; Fonética; Fonologia; Formação do Professor.
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A VOCALIZAÇÃO DA LATERAL /L/ NA ESCRITA DO ENSINO
FUNDAMENTAL MENOR
Josineide Maria Da Nobrega (UFRPE)
O processo de vocalização da lateral /l/ tem sido estudado a partir de diversos pontos de vista,
podendo ser uma variação fonológica ou uma marca linguística e dialetal. No português brasileiro,
a lateral /l/ na coda é realizada de forma variável como alveolar, velar ou vocalizada, fato também
constatado em outras línguas (TASCA, 1999). Assim, o presente trabalho pretende observar e analisar a vocalização [w] do segmento lateral [ l ] pós-vocálico na escrita, como cana[l] ~ canaw e ca[l]
ma ~ ca[w]ma, de crianças em séries iniciais, da cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE. A partir
da constatação de que a variação na realização desse segmento lateral também é um fenômeno
atestado na escrita (cf. TASCA, 1999), a presente pesquisa parte da hipótese de que tantos fatores
de ordem linguística quanto de ordem extralinguística condicionam a variação na realização desse segmento na escrita. Para tanto, utilizaremos o aporte teórico da sociolinguística variacionista,
embasados na teoria da fala e escrita de Morais (2003 e 2007); Massini-Cagliari & Cagliari (2008);
Marcuschi (2005) e Faraco (2012); utilizando como método a abordagem hipotético-dedutiva. Nosso objetivo é comprovar que nas séries iniciais, os dados de escrita estão mais próximos da fala e
na medida em que se dá o letramento, com o aumento da escolarização, tende a se afastar desta
(cf. MORAIS, 2003 e 2007; MARCUSCHI, 2005; FARACO, 2012); já que, para a sociolinguística, algumas
dessas variações que acometem a fala podem ser transportadas para a escrita e toleradas até certo
período, como partes do processo de aquisição da linguagem escrita (STUBBS, 2002). Orientador:
André Pedro da Silva
Palavras-chave: Variação Linguística; Vocalização da Lateral; Fala e Escrita

ALÇAMENTO VOCÁLICO EM AQUISIÇÃO DE ESCRITA:
UM ESTUDO ACERCA DA ESCRITA DE ALUNOS DA REDE
PÚBLICA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE
Yasmin Maria Macedo Torres Galindo (UFRPE)
Nos primeiros anos de alfabetização, a criança passa por um grande processo de aprendizagem.
Em um domínio ortográfico, percebe-se que o indivíduo em fase de aquisição da ortografia busca
organizar suas próprias regras em um plano interiorizado a partir das impressões que captam do
meio (MORAIS, 1998). Assim, nessa fase, a criança tende a espelhar marcas da oralidade na escrita,
fazendo uma correlação entre estes dois modelos. O fenômeno do Alçamento Vocálico é bastante
recorrente na oralidade do português do Brasil. Este fenômeno embasa-se na tendência de alçamento das vogais médias /e/ e /o/ com as vogais altas /i/ e /u/, como: menino ~ mininu. Para a
análise deste trabalho, nos voltamos para o estudo dos dados recolhidos do 2° ao 5° ano do Ensino
Fundamental da escola pública. As turmas variam num total entre 05 e 08 alunos, com idade entre
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07 e 11 anos. Os treinos usados para a testagem de nossa hipótese consistiram em uma lista de 15
palavras propícias ao fenômeno de alçamento das vogais médias pretônicas /e/ e /o/. Em ambas as
modalidades, as palavras usadas foram as mesmas. Nosso objetivo com a execução dessa pesquisa
foi a de comprovar nossa hipótese norteadora: “nas séries iniciais, os dados de escrita estão mais
próximos da fala; e, na medida em que se dá o letramento, com o aumento da escolarização, tende
a se afastar desta” (cf. MORAIS, 2003 e 2007; MASSINI-CAGLIARI & CAGLIARI, 2008; MARCUSCHI,
2005; FARACO, 2012). Mas, sobretudo, levantar uma discursão sobre como se dá a aquisição da escrita de alunos da rede pública jaboatonense, a partir do seu conhecimento oral, já presente no seu
dia a dia; além de analisar de que maneira está posta a relação entre escrita e oralidade no contexto
escolar. Orientador: André Pedro da Silva
Palavras-chave: Alçamento Vocálico; Aquisição de Escrita; Fonética Aplicada

VARIAÇÃO ESCRITA: A MONOTONGAÇÃO NA ESCRITA
ESCOLAR
Clayton Levi Da Silva Pereira (UFRPE)
A monotongação, descrita como um fenômeno do apagamento do glide em um ditongo acarretando na redução deste em uma vogal. Tal processo tem sido estudado a partir de diversos pontos
de vista, podendo ser uma variação fonética ou uma marca linguística e dialetal. No nosso trabalho,
iremos desenvolver os dois pontos, pois se faz necessário uma vez que estudar só do ponto de vista
fonético, não se seria suficiente, pois nossa pesquisa está, sobretudo, ligada ao meio social, ou seja,
a escola. Autores como ALKMIM (2001); BAGNO (2003 e 2010); SILVA (2006 e 2007); Câmara Jr. (1978),
et al. são os alicerces do nosso referencial teórico. Usamos uma metodologia de cunho bibliográfico
a fim de enriquecer nosso conhecimento acerca do nosso objeto de estudo e os elementos que o
cingem. Na construção do corpus, utilizamos o método da abordagem hipotético-dedutivo e os
seguintes métodos de procedimento: a) o estatístico, para a realização da análise quantitativa; b) o
comparativo, para estabelecer semelhanças e/ou diferenças entre a fala e a escrita. Estamos analisando treinos ortográficos (ditados) produzidos por alunos de 3º e 5º ano do Ensino Fundamental,
de uma instituição pública localizada na cidade de Recife-PE, com a finalidade de testar a hipótese
norteadora dessa pesquisa: nas séries iniciais, os dados de escrita estão mais próximos da fala e
na medida em que se dá o letramento, com o aumento da escolarização, tende a se afastar desta.
Orientador: André Pedro da Silva
Palavras-chave: Monotongação; Fala; Escrita.
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PROCESSOS FONOLÓGICOS EM ESCRITA DE CRIANÇAS:
UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PROJETO LEIA –
LEITURA VERSUS ESCRITA: INTERAÇÃO E AUTONOMIA
Jediael Pereira da Silva Lima (UFRPE/UAST)
Leidayane de Sá Rodrigues (UFRPE/UAST)
Adeilson Pinheiro Sedrins (UFRPE/UAST)
Este trabalho discute os resultados apresentados em Izídio e Santana (2014) e Lima e Nascimento (2014), que versam sobre desvios de ortografia realizados em dados de escrita produzidos por
crianças da faixa etária entre 9 e 12 anos de uma comunidade da periferia do município de Serra
Talhada, interior pernambucano. O objetivo central do trabalho é investigar, nos processos de desvios de ortografia atestados pelas autoras, aqueles que apontam para processos fonológicos do
português, que são indicadores de que a criança faz uso do seu conhecimento fonético-fonológico
lançando hipóteses sobre sua escrita. O corpus analisado pelas autoras e que é retomado em nossa
análise é proveniente do banco de dados disponibilizado pelo projeto LEIA – Leitura versus Escrita: Interação e Autonomia, realizado pelo Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes/
Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de
Serra Talhada. A análise é embasada nas propostas sobre aquisição de ortografia apresentadas em
Morais (2003), no trabalho de Zorzi (1998) e Teixeira e Miranda (2008), que nos permitem classificar
os erros ortográficos em diferentes categorias, buscando possíveis explicações para esses desvios.
Entre os resultados alcançados, iremos mostrar que o maior número de desvios ortográficos encontra-se entre os erros que evidenciam a interferência de processos fonológicos. Os resultados da
análise serão utilizados para a elaboração de atividades pedagógicas a serem trabalhadas com os
alunos assistidos pelo projeto LEIA. Assim, além de discutir os processos de desvios ortográficos,
nosso intuito também é apresentar uma proposta de trabalho com crianças em fase de aquisição
de ortografia, que considere a realidade dos processos fonológicos atestados no português, levando-os a refletirem sobre o sistema ortográfico dessa língua.
Palavras-chave: Erro ortográfico; Processos fonológico; Escrita de criança
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comunicações individuais

ANÁLISE FONÉTICO / FONOLÓGICA EM TEXTOS DO
WHATSAPP
Antonia Maria Medeiros Da Cruz (UPE)
Luzia Cristina Magalhães Medeiros (UPE)
Carlos Eduardo Barros Dos Santos (UPE)
É fato inegável que o aplicativo Whatsapp aproxima os estudantes da escrita. Mas essa escrita apresenta-se muito distante da preconizada pela norma culta. Entendemos neste artigo que esta “nova
escrita” trata-se de uma variação da língua padrão. Variação esta que ocorre no ambiente virtual.
Sabe-se que a aquisição dessa escrita não acontece na escola, é uma prática que se adquire com o
contato, intermediada por usuários que significam a linguagem, que é carregada também de símbolos. Desse modo, questionamos por que e como a escola procede para fins de reflexão e consciência sobre essas práticas linguísticas. Neste trabalho, pretende-se estudar aspectos fonético-fonológicos da escrita no ambiente de interação virtual, focando esta análise em marcas características
da oralidade e do uso de abreviações em textos dialogais. Para efeito de estudo, exemplificamos
algumas ocorrências em recortes de textos dialogais do whatsapp, produzidos através de situação
proposta pelo professor para fins didáticos em sala de aula. A situação de produção envolveu a
criação de um grupo no Whatsapp chamado de Clube do Filme, no qual os estudantes do 9º ano
do Ensino Fundamental compartilharam experiências de filmes assistidos, através dos diálogos escritos nesse suporte. Portanto, O que se pretende com este estudo é levar o professor a refletir a
respeito da escrito do seu aluno, mediante a ocorrência processos fonológicos, bem como a apontar direções, caminhos que possam subsidiá-lo na sua prática docente.
Palavras-chave: Escrita; análise fonética/fonológica; whatsapp; ensino

O RITMO NA FALA DO INGLÊS COMO L2: UM ESTUDO
FONÉTICO-FONOLÓGICO EM FALANTES BRASILEIROS
Leônidas José Da Silva Junior (UEPB)
Muito se tem estudado sobre interferências/transferências fonético-fonológicas no nível segmental
do português brasileiro (L1) na aquisição tardia do inglês como língua estrangeira (L2), sobretudo
em situação formal/escolar. Pouco, porém, tem se prestado atenção nas características suprassegmentais – prosódicas - da língua materna interferindo nas produções orais da L2 no processo de
aquisição e/ou ensino-aprendizagem principalmente no que toca os aspectos rítmicos. O presente
artigo pretende ser uma contribuição ao estudo dessa questão. Nossa pesquisa se aporta teorica-
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mente nos estudos de Silva Jr & Silva (2014), Avery & Ehrlich (2012), Alves (2012), Ladefoged & Disner
(2013), Ladefoged & Johnson (2011), Celce-Murcia (2010), Roach (2009, 2005), Jenkins (2000), Dupoux
& Peperkamp (1999), Pike (1945) dentre outros. Na metodologia de nossa pesquisa, fizemos coleta
dos dados de quatro informantes – um norte americano e três brasileiros com níveis de proficiência
B1 (advanced) de acordo com o Oxford Online Placement Test. Após a coleta, analisamos os dados
acusticamente através do PRAAT software program a fim de verificar a influência que ritmo da L1
nas produções de L2. Nossos resultados apontaram medidas e valores acústicos importantes de
transferência fonológica do ritmo L1→L2. Concluímos, a partir de nossos dados, que o professor de
língua inglesa deve privilegiar aspectos fonético-fonológicos da fala encadeada, ou seja, aspectos
prosódicos da L2 em suas aulas para que o processo de aquisição e/ou ensino-aprendizagem seja
mais efetivo.
Palavras-chave: Transferência fonológica; Ritmo; Aquisição do inglês como L2

PROCESSO DE MONOTONGAÇÃO NA ESCRITA DO 6º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA
PARA REDUÇÃO DESTE FENÔMENO
Leônidas José Da Silva Junior (UEPB)
Regina Claudia Custódio De Lima (UEPB)
Esta pesquisa enfatiza a descrição de um fenômeno da oralidade que se transfere para a escrita, a
monotongação, observada como um evento muito comum nos textos escritos pelos alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de João Pessoa (PB). Observou-se na escrita
desses alunos tanto a tendência de reduzir os ditongos (monotongação) como a de produzi-los (ditongação). Por isso, apresentamos, neste trabalho, os fatores fonéticos e fonológicos que cooperam
para a ocorrência desses dois fenômenos apoiados em SILVA (2014) e ARAGÃO (2000). Os estudos
de Aragão (2000) ainda demonstram que existem “fatores linguísticos e extralinguísticos responsáveis por essas variações” (ARAGÃO, 2000, p. 109) e que, entre eles, a variação social (diastrática)
é que mais corrobora para a ocorrência desse fenômeno tanto na fala quanto na sua transposição
para a escrita. Por fim, procuramos demonstrar que tais fenômenos, se considerados como variantes linguísticas à luz dos estudos fonéticos e fonológicos, podem ser minimizados na escrita com o
auxílio do professor, quando este propuser atividades de retextualização – transformação do texto
falado para o texto escrito - (MARCUSCHI, 2007) que levem o aluno à reflexão sobre diferenças e
semelhanças entre a fala e a escrita, a fim de alcançar a “consciência fonológica” (LAMPRECHT, 2012)
capaz de cooperar na escrita adequada de palavras com ditongo, evitando a monotongação.
Palavras-chave: Monotongação; Ditongação; Variação e Ensino da Língua Portuguesa
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APERFEIÇOAMENTO DA PRONÚNCIA DE APRENDIZES
BRASILEIROS DE LÍNGUA ESPANHOLA UTILIZANDO O
ALFABETO FONÉTICO EM ATIVIDADES COLABORATIVAS
Izabel Cristina Barbosa De Oliveira (UPE)
Adriana Barbosa De Santana Nascimento (UPE)
A Fonética estuda a natureza acústica e fisiológica dos sons, ao passo que a Fonologia estuda os
elementos fônicos levando em consideração seu valor distintivo e funcional. A partir destes conceitos, observou-se que alguns aprendizes brasileiros do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) de
uma escola pública de Recife (PE) apresentaram dificuldades em produzir determinados sons ao
pronunciar palavras da Língua Espanhola. Dentre estes sons, foram selecionados 8 (sendo eles: :
/e/, /o/, /ɵ/, /x/, /l/, /ʎ/, /t/, /tʃ/) para se trabalhar com o alfabeto fonético, a fim de minimizar esta
dificuldade e aprimorar a pronúncia. O objetivo deste trabalho foi desenvolver atividades colaborativas utilizando o alfabeto fonético a fim de que os aprendizes desenvolvessem uma consciência
fonológica de como alguns sons são pronunciados na Língua Espanhola e diminuíssem os erros no
momento de pronunciar as palavras. Um questionário foi aplicado para traçar o perfil de como os
aprendizes estudam, quanto tempo eles se dedicam ao estudo do idioma alvo diariamente e se já
tiveram a oportunidade de viajar para algum país onde se fala Espanhol como primeira língua. Foi
feita a gravação de frases em Espanhol antes do trabalho com o alfabeto fonético e uma gravação
posterior para verificar a eficácia ou não da metodologia aplicada. CAGLIARI (1996), MASIP (2003a),
MASIP (2003b).
Palavras-chave: alfabeto fonético; aprendizagem colaborativa; ensino-aprendizagem

REESCRITURA E ANÁLISE DE PROCESSOS FONOLÓGICO
Gisleyne Cássia Portela Costa (UPE)
Este artigo consiste em uma reflexão sobre a reescritura textual como uma atividade para despertar a consciência linguística do aluno diante de sua escrita e como essa refacção textual pode ser
um instrumento mais fidedigno para a análise de erros ortográficos motivados por processos fonológicos. Para esse intento, foram analisados textos escritos e suas respectivas reescrituras de uma
turma de sétimo ano do ensino fundamental da zona rural do município do Cabo de Santo Agostinho, PE. Partindo do pressuposto teórico da relação em um contínuo entre fala e escrita apontado
por Luiz A. Marcuschi (2010) e Mary A. Kato (1998); os erros listados foram agrupados sobre dois
critérios, erros motivados pela oralidade e erros motivados pelo próprio sistema de escrita como
também observa Luiz C. Cagliari (2001) e Darcília Simões (2006). A análise possibilitou a observação
da resistência e da falta de hábito dos alunos em refazerem seus textos. A análise também mostra a
relevância da atividade de reescritura para um diagnóstico mais preciso sobre as hipóteses que os
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alunos fazem ao escreverem palavras cuja ortografia lhe são desconhecida e como tais hipóteses,
em geral, estão fundamentadas pela influência da realidade fonética das palavras ou em regras do
próprio sistema de escrita.
Palavras-chave: Escrita; Reescrita; Processos fonológicos

APÓCOPE DO R EM PRODUÇÕES TEXTUAIS NARRATIVAS
DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Patrícia Tavares Cruz Oliveira (UPE)
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo fonológico chamado de Apócope (Silva, 2011),
especificamente o apagamento da letra R em verbos no infinitivo em textos narrativos produzidos
por alunos de 7º ano do Ensino Fundamental. Além dessa análise, pretendeu-se investigar o porquê
de esse desvio ainda ser cometido por jovens do Ensino Fundamental Anos Finais, uma vez que a
consciência fonológica para esse e outros processos deve ser despertada já nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, e ainda sugerir práticas didáticas para minimizar o uso desse processo, evitando-se, assim, o desvio da norma culta em textos escritos formais. Para tanto, utilizamos produções
textuais narrativas de uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, da Escola Professora Odete Antunes para verificar a ocorrência da apócope; em seguida, trabalhamos com ditado, que, junto com
treino ortográfico, “são técnicas utilíssimas para domínio das formas escritas” (Simões, 2006), para
incentivar o despertar da consciência fonológica para esse processo e, por fim, propusemos a reescrita dos textos para verificar se houve diminuição no uso da apócope pelos alunos. Durante todo
o processo, nos embasamos em teóricos como Cagliari (1980), Câmara Júnior (2011), Fiorim (2012),
Henriques (2012), Hora (2004), Cristófaro Silva (2002), Moreno Silva (2011), Simões (2006), dentre
outros. Ao final do trabalho, percebeu-se que o uso da apócope diminuiu com a prática do ditado
contextualizado e feito com um propósito específico e pôde-se concluir que o trabalho com Fonética e Fonologia em sala de aula deve ser feito regularmente, para que essa consciência fonológica
do educando esteja em constante desenvolvimento.
Palavras-chave: Apócope; Processos Fonológicos; Produção textual

A RELAÇÃO ENTRE OS PROBLEMAS DE ESCRITA E OS
PROCESSOS FONOLÓGICOS NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS
DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE UMA ESCOLA
PÚBLICA ESTADUAL
Adelmo Francisco Da Silva Medeiros (SEDUC)
Os problemas de escrita preocupam muitos docentes, muitas vezes, esses problemas estão relacionados com os processos fonológicos. Diante disso, analisarei as produções textuais dos alunos do
6º ano de uma escola pública estadual, a fim de detectar tais aspectos, em seguida, será feito um
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esquema com os desvios de escrita mais comuns e os relacionarei com os processos fonológicos.
Os textos foram obtidos através de uma atividade de produção textual realizada em duas aulas de
língua portuguesa com vinte alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual. A atividade foi realizada em duas etapas, na primeira, foi pedido aos alunos que desenhassem
um “mapa” do caminho entre sua casa e a escola, na segunda, foi solicitado que eles descrevessem
os seus mapas por escrito. Ao longo das análises fiz uma seleção dos textos de acordo com os desvios de escrita mais recorrentes, procurando entendê-los e relacionando-os com processos fonológicos, mostrando que existe uma relação entre os desvios de escrita e os processos fonológicos,
em seguida busquei possíveis soluções para resolvê-los. Para isso, embasei meu trabalho de acordo
com os autores que desenvolvem seus trabalhos dentro da área pesquisada, Mario Antônio de Oliveira, Izabel Christine Seara, Vanessa Gonzaga Nunes e Cristiane Lazzarotto-Volcão.
Palavras-chave: Escrita; fonética; fonologia

DA ORALIDADE À ESCRITA: A FONOLOGIA E OS
PERCALÇOS DA CAMINHADA À ESCRITA ORTOGRÁFICA
Maria Ladjane Dos Santos Pereira (UPE)
Silvania Maria Da Silva Amorim Cruz (UPE)
Girlândia Cavalcanti Gomes Bezerra Silva (UPE)
Neste trabalho, será feita uma breve reflexão em torno da escrita e possíveis influências, de caráter
fonológico, sofridas por ela. O corpus da pesquisa constitui-se da seleção de palavras extraídas de
textos, coletados de uma turma do 4º Ano do Ensino Fundamental. Serão destacadas, para efeito
de análise, apenas palavras que evidenciem a ocorrência de desvios de ortografia, ocorridos, possivelmente, devido a traços da oralidade. O que se pretende com este estudo é mostrar o quanto a
oralidade pode influenciar a recorrência de equívocos na escrita de estudantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. De modo que seja possível levar o professor a refletir, mediante a ocorrência
de determinados fenômenos, bem como a apontar direções, caminhos que possam subsidiá-lo na
prática, para que estas hipóteses de escrita – equivocadas - sejam revistas ainda nas séries iniciais
do Ensino Fundamental. Por tratar-se de textos de alunos, cuja escrita encontra-se em um nível
de formação inicial, ainda não consolidada ortograficamente, as discussões partirão do processo
de aquisição da língua escrita embasadas em Ferreiro e Teberosky (1999); assim como, em Morais
(2012), além de orientar-se sob uma perspectiva de aprofundamento quanto à importância do conhecimento fonológico, contemplado em Simões (2006). Na pretensão de justificar as ocorrências
dos equívocos supracitados, será feita uma reflexão à luz da Fonologia, contemplada em Oliveira
e Nascimento (1999) e, sobretudo, em Seara et al (2015) e Cagliari (2009). Dentre os resultados da
análise, foram encontrados alçamentos, hipossegmentação, a ocorrência de marcadores de nasalização, a monotongação, dentre outros eventos diagnosticados na escrita, em detrimento da maneira como falam.
Palavras-chave: Fonologia; Oralidade; Ortografia.
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A INTERAÇÃO MORFOLOGIA-FONOLOGIA NA ANÁLISE
DOS ACRÔNIMOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Bruno Cavalcanti Lima (IFRJ)
Dentre os processos denominados não-concatenativos ou não-lineares, Gonçalves (2004) inclui a
Siglagem, que consiste na combinação das iniciais de um nome composto ou de uma expressão.
Conforme Abreu (2009), as siglas podem ser divididas em alfabetismos, isto é, siglas cuja pronúncia
se dá de forma soletrada, como acontece em CPI (‘Comissão Parlamentar de Inquérito’), e em acrônimos, ou seja, siglas cuja sequência de letras possibilita a pronúncia de uma palavra normal, tal
como se dá em ENEM (‘Exame Nacional do Ensino Médio’). No que toca ao estudo desse processo
não-concatenativo de formação de palavras, busca-se comprovar que acrônimos são, de fato, palavras da língua, porque se ajustam ao comportamento fonológico geral do português e evidenciam
a aplicação de fenômenos fonológicos diversos. Nessa perspectiva, esta proposta de comunicação
busca, ademais, evidenciar os fenômenos mais comuns que se explicitam na realização fonética de
acrônimos no português brasileiro, tais como epêntese, formação de ditongos, abertura de vogais
médias, entre outros. O acrônimo IG (Internet Grátis), por exemplo, é pronunciado com a epêntese
de [ɪ] após o segmento obstruinte [g], já que, em português, consoantes oclusivas não podem preencher a posição de coda (CÂMARA Jr, 1970). Com a epêntese, o segmento obstruinte passa a ocupar a posição de ataque silábico, posição que lhe é própria, produzindo-se o dissílabo paroxítono
[ˈi.gɪ]. No que tange à prática metodológica, levantaram-se dados em dicionários eletrônicos; em
gramáticas tradicionais e manuais de morfologia do português; em jornais, revistas e sites de busca;
e em situações de fala real. Além disso, aplicaram-se testes de leitura a diversos informantes para
que se pudessem verificar, por meio da pronúncia desses informantes, os principais fenômenos
que atuam na realização fonética de acrônimos.
Palavras-chave: acrônimos; fonologia; morfologia; interface

INFLUÊNCIAS DE TRAÇOS DA ORALIDADE PRESENTES NAS
PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO 6º ANO
Jairo José Da Silva Gualberto (UEPB)
O presente artigo intitulado “Influências de traços da oralidade presentes nas produções escritas
de alunos do 6º ano”, surge através da excitação decorrente da observação da marcante presença
de marcas típicas da comunicação oral que levam ao educando a manifestá-la também perante a
linguagem verbal na modalidade escrita, fenômeno que permite aos educandos escrever em suas
produções textuais, palavras escritas do mesmo modo como são pronunciadas em seu cotidiano,
não levando em consideração que embora a linguagem oral apresente regras de padronização,
encontra-se extremamente mais aberta do que as produções escritas onde a gramaticidade exige
produções que sigam uma manifestação coerente com a norma culta padrão. Assim, a pesquisa
tem como objetivo mais saliente, identificar os principais traços da oralidade presentes na produ184 / VI ECLAE

ção textual dos alunos do sexto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Targino Pereira da
cidade de Araruna – PB. Do mesmo modo, visa promover uma prática de intervenção que possa
amenizar os conflitos existentes envolvendo a produção oralizada da língua e a produção textual
escrita, levando sempre em consideração que embora essas duas modalidades possam ser apreciadas de modo estanque, há sempre uma relação de conjuntura envolvendo ambas e, por isso,
sempre haverá influência de uma sobre a outra.
Palavras-chave: Letramento; Produção textual; Oralidade na escrita.

A FONÉTICA E A FONOLOGIA NAS AULAS DE ESPANHOL/LE
NO IFSERTÃO-CAMPUS FLORESTA
João Paulo Moraes Lima Dos Santos (IFPE - Sertão)
As problemáticas percebidas na aprendizagem por parte de alunos brasileiros em relação à pronúncia em LE podem gerar efeitos que afetam toda a aprendizagem do segundo idioma, tais como
a fossilização fonológica dos erros – seja por transferência, por processos reativados da aquisição
da L1 ou por processos universais (TARONE, 1995, p. 345) – a permanência de barreiras emocionais
que bloqueiam a produção oral e consequentemente a progressão do aluno, etc. Refletindo sobre
estes problemas, objetivou-se nesta pesquisa analisar o papel da fonética e da fonologia no contexto de línguas estrangeiras, a partir de uma pesquisa-ação realizada nas aulas de espanhol do
ensino médio do IFSertão - Campus Floresta. Partindo da seguinte questão “Como é que atividades
com o foco na pronúncia poderão ajudar os discentes a sentirem-se mais confiantes na prática oral
em língua estrangeira?”, a estratégia docente adotada teve a finalidade de estudar de que maneira
uma aproximação explícita a este aspecto linguístico serviu para melhorar a produção oral dos
alunos e, consequentemente, a autoconfiança e a consciência fonológica destes face às atividades
de oralidade. Para tanto, fez-se necessário uma abordagem de cunho contrastivo sobre os sistemas
fonológicos do espanhol, na interface com o português, bem como a respeito dos estudos que
tratam das principais dificuldades fonético-fonológicas apresentadas por alunos brasileiros em relação aos idiomas em questão.
Palavras-chave: Fonética e fonologia; Ensino de espanhol/LE

DESVIOS ORTOGRÁFICOS NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS:
INDICADORES DO QUE PRECISAMOS ENSINAR
Ana Cristina Dos Santos (UEPB)
O domínio da norma culta pelo falante é mensurado socialmente, principalmente, pelo uso adequado das palavras em suas modalidades oral e escrita. Esse caminho na busca dessa aquisição
começa a ser trilhado pelo aluno a partir do seu primeiro ano no Ensino Básico e é percorrido por
toda a sua vida, considerando que depois de sua vida escolar, a interação com a leitura e escrita
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em suas diversas manifestações, numa sociedade letrada, é inevitável e inerente. O presente trabalho consiste na análise dos desvios ortográficos presentes em textos produzidos por alunos do 6º
Ano D, da Escola Municipal do Ensino Fundamental Vereador Nelson Carneiro, localizada na zona
rural, Distrito de Cepilho, em Areia-PB, e na apresentação de uma proposta de intervenção para enfrentamento do problema analisado. Os desvios ortográficos que mais apareceram nos textos dos
educandos foram os selecionados como objeto de estudo. A análise dessas transgressões, foi fundamentada à luz das contribuições teóricas dos autores Soares (2014), Morais (2010), Freitas (2004) e
os PCN (1998). De acordo com a análise realizada dos desvios ortográficos, considerando a especificidade de cada ocorrência e o caso de regularidade e irregularidade da palavra foram apresentadas
estratégias metodológicas específicas para cada situação.
Palavras-chave: desvios ortográficos; consciência fonológica; estratégias método

A PALATALIZAÇÃO DAS OCLUSIVAS ALVEOLARES EM
MACEIÓ: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE FONOLÓGICA
Almir Almeida De Oliveira (UFAL)
Este trabalho tem como objetivo investigar os processos fonológicos de palatalização das oclusivas alveolares produzidos na variável maceioense do Português Brasileiro. Nesta cidade, ao contrário do que acontece com as comunidades da fala do Sul e Sudeste do Brasil, é recorrente o uso
da palatalização regressiva, em que o elemento fonológico que permite o processo se encontra
em posição precedente às oclusivas alveolares como em palavras do tipo peito [∀εΙ8.τΣΥ], doido
[∀δοΙ8.δΖΥ e gosto [∀γΟΣ.τΣΥ]. Para tanto, empregaremos como referencial teórico a perspectiva autossegmental da geometria dos traços fonológicos de Clements e Hume (1999) e Clements
(1996), a partir da qual nos dispomos a apresentar uma proposta lógica de análise da palatalização
realizada nessa comunidade de fala. A perspectiva autossegmental se constitui como um modelo
abstrato que busca representar os processos fonológicos ocorrentes em qualquer língua, como
nasalização, assimilação, palatalização, entre outros. Supõe-se, deste modo, que os traços fonológicos distintivos se organizam em uma hierarquia passível de representação arbórea que obedece
a critérios específicos de constrição. Esses traços se organizam em camadas e se agrupam em nós
que representam as classes naturais, o que facilita a geração e aplicação de regras fonológicas de
modo mais econômico. Assim, a partir do método hipotético-dedutivo, defendemos a hipótese de
traços fonológicos que funcionem como gatilhos deste processo, autorizando a palatalização das
oclusivas alveolares em contexto fonológico regressivo.
Palavras-chave: fonologia; palatalização; geometria de traços
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A FONOLOGIA DA LIBRAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O
ENSINO
Nídia Nunes Máximo (UFPE)
O presente trabalho surgiu de algumas inquietações a partir da experiência como professora de
Linguística no curso de Letras-LIBRAS da Universidade Federal de Pernambuco por conta do contato com professores de LIBRAS em formação. O objetivo é apresentar as principais teorias linguísticas– Estruturalismo, Gerativismo e Funcionalismo – a fim de proporcionar uma reflexão sobre os
impactos dessas teorias no ensino de fonologia da LIBRAS. Nesse sentido, pretendemos analisar
essa língua a partir do seu sistema, o que significa conhecer os seus diferentes estratos de realização – fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. No tocante à fonologia, a LIBRAS – assim como
as outras línguas de sinais, como destaca Stokoe (1960) – apresenta unidades mínimas para a realização do sinal que são a configuração de mão (CM), o movimento (M), a locação (L), a orientação
da palma da mão (Or) e as expressões não-manuais (Exp). Para que estas unidades mínimas sejam
combinadas formando o sinal, são necessários dois articuladores – as mãos. Da mesma forma que
as línguas orais necessitam do aparelho fonador para a realização dos sons, a LIBRAS necessita do
que optamos por denominar ‘aparelho manual’ para a realização dos sinais. Dessa forma, percebemos que dos cinco parâmetros fonológicos da LIBRAS, três – CM, M, Or – estão intimamente ligados
a esse aparelho manual. No entanto, a locação e as expressões não-manuais dependem de um
suporte espacial e corporal. Diante disso, a partir das teorias linguísticas supracitadas, pretendemos
apresentar algumas considerações sobre a relação entre os parâmetros fonológicos da LIBRAS e os
suportes necessários – manuais, corporais e espaciais – para essa língua, buscando compreender
como funciona a gramática da fonologia, a fim apontar possíveis contribuições para o ensino de
LIBRAS.
Palavras-chave: fonologia; LIBRAS; ensino

REFLEXÕES SOBRE O APAGAMENTO DO RÓTICO NA
ESCRITA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Fraulein Dias Da Silva Moura (UPE)
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o processo fonológico de apagamento de líquida (/r/)
em posição final de sílaba (Othero, 2005) enfatizando os problemas que envolvem a influência da
fala na escrita discente. Para tal, buscamos verificar em textos produzidos por estudantes do Ensino
Fundamental II da Escola Estadual Professor Agamenon Magalhães em São Lourenço da Mata se as
assertivas defendidas por Oliveira (1983, p 93) de que o apagamentos dos róticos “está relacionado
a falantes de classe mais baixa e é considerado um vulgarismo” e de que “o apagamento é um processo variável, sujeito a condicionamento fonológico” podem se materializar nos textos dos estudantes. Analisamos também o processo de ensino da escrita condicionado aos eixos apresentados
pelos PCN de leitura, compreensão e produção – estando a produção de textos apresentando os
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desvios da fala. Por fim, sugerimos uma prática de correção coletiva dos textos estudados em que a
consciência metalinguística dos estudantes foi despertada a ponto de compreenderem as diferenças entre fala e escrita e especialmente a motivação para esta última (Cagliare, 2001) que deve se
tornar responsabilidade primeira daqueles que pretendem representar o mundo através da escrita.
As propriedades textuais de intencionalidade e aceitabilidade (Antunes, 2009) é o que predispõe o
usuário da língua a manifestar-se com eficiência, sendo , portanto, imprescindíveis no momento da
produção textual. O despertar da consciência sobre os processos fonológicos e sobre a motivação
textual tem sido marginalizados no ensino da língua, daí encontrarmos tantos desvios na escrita
dos estudantes atualmente. Refletir sobre sua importância e aplicar estes conhecimentos na prática
docente podem representar melhorias significativas.
Palavras-chave: Róticos; apagamento; escrita
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Pôsteres

ANÁLISE METAFUNCIONAL, “TEMA E REMA” EM TIRINHAS
DE LIVROS DIDÁTICOS
Maiane Vasconcelos De Brito (Pio Décimo)
Grace Cristina Milet Castro Da Paixao (UFS)
Nesse estudo pretendemos analisar tiras humorísticas utilizando como suporte as teorias funcionalistas de Halliday, destacando a metafunção textual. Nesse contexto, sabemos que o livro didático é o recurso de sustentação das aulas de língua materna, assim, nossa pesquisa apresenta um
estudo de análise linguística em alguma tirinhas encontradas em livros didáticos, fazendo uma
analogia com o funcionalismo e a metafunção textual, pois acreditamos que esse paradigma
expõe concepções que podem ajudar a superar tais angústias, trazendo a possibilidade de trabalhar em sala de aula colaborando na formação e no desenvolvimento da criticidade do aluno
como condição indispensável para o exercício da cidadania. Isso porque acreditamos que, com
os subsídios do funcionalismo poderemos discutir um dos principais problemas encontrados em
sala de aula que é a falta de compreensão textual dos alunos nos diversos gêneros discursivos,
e com as tirinhas não ocorre diferença, mesmo se tratando de um gênero relacionado com a diversão, o alunado encerra dificuldades interpretativas. Portanto, nossa pesquisa está direcionada
a análise de algumas tirinhas que encontramos em livros didáticos e gramáticas de língua portuguesa, à luz da teoria funcionalista, à Linguística Sistêmico-Funcional e a metafunção textual,
tema e rema, observando o tratamento do humor que está apresentado.
Palavras-chave: Funcionalismo; Metafunção Textual; Tirinhas.

GRAMATICALIZAÇÃO E ENSINO: UMA ANÁLISE
FUNCIONALISTA DO QUE NEM NOS LIVROS DIDÁTICOS
Caio Aguiar Vieira (UESB)
A gramaticalização, segundo Meillet (1965), constitui um processo no qual há a atribuição de
um caráter gramatical a um item e/ou a uma expressão linguística anteriormente considerada
como autônoma. Nessa perspectiva, Meillet (1965) associa a gramaticalização de um elemento
linguístico à imagem de um espiral, figura que reflete continuamente um processo cíclico, inacabado, infinito. Observando a expressão que nem na Língua Portuguesa, percebemos que essa
expressão linguística vem funcionando com o valor semelhante ao da conjunção adverbial comparativa como, “Vou apelar e fazer um curriculo que nem do Barney pra vê se consigo arrumar
emprego. (H.C)”; mas, também, tem apresentado o valor de estrutura adverbial consecutiva, “eu
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tenho tantos nadas pra fazer hoje que nem sei por qual começo” (M.M) e, ainda, tem aparecido,
na língua em uso, veiculando um valor ambíguo, “Odeio TPM, me da um desânimo que nem
comida de graça cura “ (J. A.). A partir dessas reflexões fundamentados teoricamente em Bybee
(2010); Dias (2011); Heine & Reh (1984); Lopes (2015), temos, na presente pesquisa, o objetivo de
verificar como tem sido realizado o estudo das conjunções em livros didáticos, observando, em
específico, a descrição apresentada ao que nem a fim de propor uma intervenção pedagógica na
qual seja abordada uma reflexão sobre a expressão que tem sido tão produtiva entre os alunos.
Diante da pesquisa realizada, foi possível verificar que, dos manuais didáticos analisados, em nenhum foi retratada a partícula em estudo, e, tampouco, foi evidenciada a utilização dessa partícula como elemento também com a função de estabelecer comparação, uso mais prototípico da
forma. Dando continuidade ao estudo, realizamos, ainda, a pesquisa em sites voltados ao ensino
e constatamos que a utilização desse elemento só foi descrito como uma variante, de natureza
informal, que pode ser utilizada no texto oral. Orientador: Valéria Viana Sousa
Palavras-chave: Funcionalismo; Que nem; Gramaticalização
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comunicações individuais

SUJEITO POSPOSTO E ENSINO: UMA PERSPECTIVA
FUNCIONAL
Gabriela Fernandes Albano (UFRN)
Adotando uma perspectiva qualitativa, elegemos como objeto de reflexão o ensino do sujeito posposto, sob uma perspectiva funcionalista. Neste trabalho, apresentamos uma breve discussão sobre os pontos convergentes entre as propostas de objetivos de língua portuguesa para o ensino
Fundamental e Médio, contidas nos PCN, e os pressupostos básicos do funcionalismo linguístico
norte-americano. Além disso, sintetizamos algumas das contribuições dessa linha teórica para o ensino de língua, destacando, entre elas, a defesa de que a análise de tópicos gramaticais seja realizada levando-se em conta o contexto efetivo de comunicação, uma vez que o funcionalismo entende
a língua como uma estrutura maleável, consolidada pelo uso e suscetível a mudanças constantes.
Em seguida, descrevemos propostas funcionalistas para a ordem dos termos em uma oração: considerando-se que não organizamos aleatoriamente nosso discurso, a ordenação de elementos –
no caso deste trabalho, a colocação do sujeito após o verbo – pode ser motivada por fatores de
natureza gramatical e discursiva. Dessa maneira, pretendemos fundamentar nosso trabalho para,
então, avaliar algumas ocorrências de sujeito posposto, tendo como corpus artigos publicados no
jornal Tribuna do Norte (RN). Por fim, propomos estratégias produtivas para o tratamento, em sala
de aula, dos contextos em que o sujeito posposto é comumente abordado no ensino de língua
portuguesa, isto é, concordância verbal com sujeito posposto e voz passiva pronominal – caso em
que a oração se apresenta obrigatoriamente com sujeito posposto.
Palavras-chave: ensino de língua portuguesa; funcionalismo e ensino; sujeito posposto

ESTRUTURALISMO X FUNCIONALISMO: A GRAMÁTICA
NORMATIVA E O CONTEXTO COMUNICATIVO NO LIVRO
DIDÁTICO
Amisa Dayane Lima De Gois (UFS)
Alecrisson Da Silva (UFS)
A linguagem é um processo de produção social que nos envolve na história, colocando-nos como
sujeito dela. Nas escolas, vemos constantemente alunos trabalhando o texto através de exercícios
meramente voltados para a estrutura da língua, deixando de lado sua função no contexto comunicativo, dentro da interação social. Essa perspectiva meramente estruturalista será trabalhada, pois,
no presente artigo em oposição ao funcionalismo. Um dos meios mais usados pelo professor nas
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aulas de Língua Portuguesa é o ensino de texto como pretexto para o ensino de gramática. Muitos
textos são produzidos para livros didáticos pensados anteriormente para a construção de estruturas gramaticais dentro deles com a finalidade de se elaborar questões com enfoque gramatical.
Esse trabalho tem,pois, o propósito de analisar como o livro didático Vontade de Saber Português
do 9º ano do Ensino Fundamental, da editora FTD, trabalha as questões relacionadas aos textos
contidos no mesmo, observando se os exercícios abordam mais uma perspectiva estruturalista ou
funcionalista da língua. Utilizaremos HALLIDAY (1985) como base para entendimento da gramática
sistêmico-funcional. O estruturalismo tem por base um sistema que comporta estruturas sujeitas a
regras formais. Já o funcionalismo se atenta para os significados das palavras dentro de sua função
no contexto social. Ambas correntes influenciaram o ensino de línguas. Nossa pesquisa tem, pois, o
objetivo de contribuir para o ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Funcionalismo; Estruturalismo; Língua.

SOBRE A GRAMÁTICA: ANÁLISE E REFLEXÃO LINGUÍSTICA
Iara Ferreira De Melo Martins (UEPB)
Sobre a gramática: análise e reflexão linguística Iara Ferreira de Melo Martins (UEPB) O ensino de
gramática nas escolas ainda está muito atrelado à orientação normativo-prescritiva. Na perspectiva
de uma prática pedagógica funcional, que conecte as abordagens didáticas aos usos da língua em
situações interacionais, cogitamos um tratamento didático de base reflexiva para os conhecimentos necessários ao domínio competente da língua nas experiências vividas pelos falantes. Seguindo
esse realinhamento, nosso objetivo é fornecer alternativas de análise linguística, numa perspectiva
sintático-semântico-discursiva, que vão além da abordagem tradicional. É importante registrar que
as discussões estabelecidas aqui são frutos de encontros com professores da rede municipal de
João Pessoa, durante a realização da formação continuada em 2013. A abordagem teórica utilizada
é a Funcionalista que parte do princípio de que os usos dos elementos linguísticos são pragmaticamente motivados, ou seja, se desenvolvem a partir de inferências surgidas no contexto comunicativo (Hopper e Traugott, 1993). A teoria funcionalista vem dando contribuições importantes para a
prática cotidiana dos professores de língua materna ao demonstrar que a forma linguística se altera
em decorrência das condições de produção e das intenções comunicativas. Durante as oficinas de
análises linguísticas, respaldada no real funcionamento da linguagem, podemos concluir/refletir,
com os professores, que as funções discursivo-pragmáticas da língua constituem uma forma de
instrumentalizá-los para o desenvolvimento de suas competências nessa área.
Palavras-chave: Gramática; Análise linguística; Funcionalismo
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O VOCÊ SE GRAMATICALIZANDO NO DIÁRIO DE UM
BANANA: UM ESTUDO (SOCIO)FUNCIONAL APLICADO AO
ENSINO
Valéria Viana Sousa (UESB)
Jorge Augusto Alves Da Silva (UESB)
Warley José Campos Rocha (UESB)
Em consonância aos postulados teórico-metodológicos funcionalistas (NEVES, 1997) e sociofuncionalistas (TAVARES, 2003), a investigação do processo de gramaticalização de um item ou expressão
linguística configura-se como uma busca pela compreensão da língua como fruto da interação
social dos interlocutores. Nesta perspectiva, de acordo com Sousa (2008), é possível verificar, sincronicamente, através da extensão de sentido sofrida pelo pronome você, um processo de gramaticalização. Para esta estudiosa, além do valor prototípico de segunda pessoa do singular (P2), tal
pronome tem sido utilizado pelo falante com o valor de primeira pessoa do singular (P1), quando
faz referência a si mesmo, e com o valor genérico, que diz respeito ao uso do pronome com o interesse de fazer referência a um grupo de pessoas que partilham características similares, no qual o
indivíduo tem a possibilidade de se inserir. Neste trabalho, o diário é explorado a fim de constatar a
gramaticalização do pronome você neste gênero, que marca, por sua vez, a interação daquele que
escreve, daquele que lê e do conhecimento partilhado entre ambos quando interagem por meio
do gênero textual (CARDOSO, 2010); e de propor, pedagogicamente, uma maneira de se trabalhar
a gramaticalização do pronome você com alunos do ensino fundamental II. Para a realização da
pesquisa, utilizou-se o livro “Diário de um Banana: um romance em quadrinhos”, estruturado como
um diário de um pré-adolescente que confidencia suas experiências. Nesta obra, todas as ocorrências do você foram coletadas, analisadas, classificadas e quantificadas. Posteriormente, mediante
a constatação da gramaticalização do item linguístico no gênero examinado, foi proposta uma
intervenção pedagógica na qual foi demostrada de que maneira é possível trabalhar o fenômeno
em sala de aula, conferindo, portanto, aos alunos maior reflexão no tocante aos fatos da língua em
uso, evidenciando, dessa forma, a maleabilidade da gramática (HOPPER, 1997).
Palavras-chave: Sociofuncionalismo; Gramaticalização; Diário de um Banana.

195 / VI ECLAE

UMA ANÁLISE FUNCIONAL DA REPETIÇÃO NAS REDAÇÕES
DO ENEM
Valéria Viana Sousa (UESB)
Jorge Augusto Alves Da Silva (UESB)
Lorenna Oliveira Dos Santos (UESB)
A repetição é um recurso linguístico que está presente tanto na modalidade da fala, quanto na modalidade da escrita, mas, sem dúvida, é, no discurso oral, que há a maior ocorrência desse recurso,
pois nele não há editoração e apagamentos, como no texto escrito. Para Marcuschi (2006), em uma
abordagem linguístico textual, a repetição é um fenômeno linguístico responsável por contribuir
com a organização do discurso e com o monitoramento da coerência textual, sendo assim, um mecanismo de composição do texto e conclusão do tópico discursivo; para de Rios de Oliveira (1998),
em uma abordagem funcional, o mecanismo da repetição constitui-se como um dos princípios
gerais de estruturação discursiva da conversação, associado às condições de processamento do significado, sendo uma recorrência de um termo em determinada sequência em uma situação temática; e , para Koch (2006), do ponto de vista estrutural, as repetições, muitas vezes, são introduzidas
por marcadores do tipo: isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, em síntese, em resumo. Amparados
teoricamente em tais autores, realizaremos, neste estudo, um diálogo entre a Linguística Textual e
o Funcionalismo, visando evidenciar, sobretudo, a importância do uso desse fenômeno linguístico
no texto escrito. Para tanto, identificamos e analisamos o fenômeno da repetição nas redações do
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), dos anos de 2014 e 2015, dos alunos que atingiram uma
nota acima da média, observando a presença desse recurso em construções lexicais ou oracionais,
produzidas por meio de paráfrases ou termos idênticos, em um mesmo texto . Realizada a análise,
propomos uma intervenção pedagógica, demonstrando a importância do estudo do mecanismo
da repetição, por meio de uma perspectiva funcional, no Ensino Fundamental e Médio.
Palavras-chave: ENEM; Funcionalismo; Repetição

A TEORIA DOS PROTÓTIPOS E O ENSINO DOS CONECTORES
Maria José De Oliveira (IFRN)
Gisonaldo Arcanjo De Sousa (UFRN)
As formas são categorizados linguisticamente de duas formas: a categorização clássica defendida por Aristóteles e a categorização natural defendida por Wittgenstein. Para a teoria clássica, as
classes gramaticais são discretas sem possibilidades de gradações; para a teoria de Wittgenstein,
o significado é profundamente dependente do contexto, caracterizando-se pela presença da não
discretude e pela defesa do continuum gradual de categorização. Givón (1986) postula que o processo é híbrido, o que denominou teoria dos protótipos, através da qual ele discute que não exis-
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tem categorias discretas, nem se pode prever limites demarcatórios rígidos para categorizar classes
gramaticais ou termos sintáticos. Acredita-se que existem itens que apresentam um maior número
de propriedades. O item que se aproxima do exemplar-modelo, ou seja, o que apresenta mais traços específicos do titular, esse é considerado o protótipo da classe. Essa teoria se insere nos conceitos do Funcionalismo. Assim posto, este trabalho faz uma demonstração da mencionada teoria
como base de ensino para o trabalho com as categorizações gramaticais. Para esse propósito, a
título de ilustração, elegemos os conectores adversativos como objeto de demonstração com o fim
de refletirmos sobre quais as formas circulam como centrais ou periféricas em movimentos delineados pelos falantes de Natal-RN, quando da realização da adversidade. Para isso, buscamos dados
no corpus Discurso e gramática da cidade de Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), compusemos
uma amostra, localizamos os itens que exercem funções adversativas, os quais revelaram como
mais recorrentes o mas, e, aí, agora. A análise, através de critérios próprios mostra como é possível
trabalhar em sala de aula pela escala de prototipicidade dos itens e a partir daí, apresenta as contribuições possíveis para o ensino, tendo como base documentos oficiais (BRASIL, 2001).
Palavras-chave: Teoria do protótipos; Conectores; Ensino

PERSPECTIVAS ONOMASIOLÓGICA E SEMASIOLÓGICA NO
ENSINO DE GRAMÁTICA
Gisele Cássia De Sousa (UNESP)
Couto (2012) propõe que os conceitos de “onomasiologia” e “semasiologia”, oriundos dos estudos
filológicos do século XIX, sejam reavivados nos estudos linguísticos descritivos. Conforme aponta o
autor, embora a perspectiva onomasiológica tenha sido mais frequentemente aplicada aos estudos
do léxico, Baldinger (1966) já propunha a extensão dessa forma de análise aos estudos morfológicos e sintáticos. Castilho e Carratore (1967), ao tratarem do aspecto verbal em português, também
demonstram a validade do método onomasiológico para os estudos gramaticais e atribuem a Boléo (1946) a primeira indicação de aplicação da perspectiva onomasiológica à sintaxe portuguesa.
A proposta de Couto (2012) é a de que análises semasiológicas e onomasiológicas sejam adotadas
como complementares na abordagem dos fenômenos linguísticos e de seus diferentes usos, na
medida em que “a onomasiologia visualiza os problemas sob o ângulo do que fala, daquele que
deve escolher entre diferentes meios de expressão. A semasiologia focaliza os problemas sob o ângulo do que ouve, do interlocutor que deve determinar a significação da palavra que ele entende
dentre todas as significações possíveis” (BALDINGER, 1966, p. 30). A partir de análise das preposições do português, Couto observa também que, na descrição desse e de outros fenômenos morfossintáticos, os estudos linguísticos contemporâneos têm privilegiado, sobretudo, a perspectiva
semasiológica, concentrando-se, portanto, mais na perspectiva do que ouve do que na do que fala.
Salvas algumas exceções, o mesmo pode ser dito, como se sabe, a respeito das gramáticas pedagógicas do português, especialmente no tocante a propostas para o ensino de morfossintaxe. Neste
trabalho, com base principalmente na análise de construções com orações completivas, pretendo
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indicar aspectos tanto semasiológicos quanto onomasiológicos que caracterizam essas construções no português em uso, apontando, ao final, possíveis contribuições de análises desse tipo ao
ensino de gramática do português.
Palavras-chave: gramática funcional; ensino de gramática; morfossintaxe

AS CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURA ARGUMENTAL HAVER,
EXISTIR E TER NO PORTUGUÊS DO BRASIL
Antonia Clayse-Anne De Medeiros Vieira (UFRN)
Rosângela Maria Bessa Vidal (UERN)
O objetivo deste trabalho é trazer um estudo inicial acerca da frequência das construções de estrutura argumental dos tipos haver, existir e ter em textos falados e escritos do português brasileiro,
com o enfoque de investigar as relações que interligam tais construções. A perspectiva teórica adotada é a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), postulados por pesquisadores como Givón
(1979, 1995, 2001), Thompson e Couper-Kuhlen (2005), Hopper (1987), Traugott (2011), Bybee (2010,
2011), Haiman (1985), Martelotta (2011), Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). Um dos princípios da
LFCU é reconhecer a língua como atividade social e definir a construção de estrutura argumental
como um pareamento de forma e significado que independe de verbos particulares. O significado
da construção, nesse sentido, não depende das palavras, mas de toda a construção oracional atrelado ao contexto de uso. A seleção de dados para a análise serão coletados dos corpora Discurso &
Gramática (D&G), que contêm amostras de língua falada e escrita em contextos reais de interação,
provenientes de cinco cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, Juiz de Fora e Niterói).
Esperamos com este trabalho contribuir para os estudos linguísticos acerca dos fenômenos para
quem os estudiosos pesquisadores da LFCU têm exercido suas pesquisas.
Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso; Estrutura argumental. Forma

A APOSIÇÃO SOB AS PERSPECTIVAS TRADICIONAL E
FUNCIONALISTA: UMA OLHAR SOBRE OS CONECTORES
OU SEJA, QUER DIZER E ISTO É
Camilo Rosa Silva (UFPB)
Josefa Jacinto De França (UFPB)
O estudo da aposição na gramática tradicional ainda é bastante limitado, o que também se estende a outros materiais didático-pedagógicos destinados ao ensino de língua portuguesa (livros
didáticos, compêndios e apostilas). O conceito de “aposição” apresentado pelos gramáticos não
é suficientemente claro, havendo uma falta de consenso tanto no que se refere à conceituação
quanto à identificação e, principalmente, à diferenciação do aposto, instanciado linguisticamente
como sintagma simples ou oracional. Neste segundo nível, normalmente a aposição é associada
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às orações subordinadas substantivas que se caracterizam, quanto à função que exercem na frase,
como aposto. São consideradas apositivas somente as orações que se apresentam sem conector
discursivo. Assim, respaldados na Linguística Funcional Contemporânea, que concebe a gramática
como maleável, processual, motivada pela situação comunicativa e pela função cognitiva (GIVON,
1995), tomamos como objeto de análise “construções apositivas” sob a forma oracional, introduzidas pelos conectores ou seja, quer dizer e isto é, extraídas de uma amostra de quinze textos
opinativos - artigos e entrevistas -, expostos nos periódicos semanais Veja e Isto É. Neste estudo,
confrontamos conceitos oferecidos por autores representativos da tradição gramatical, como Bechara (1999), Cunha e Cintra (1985), Kury (1973) e Luft (1989), cujas perspectivas embasam o ensino
de língua portuguesa; a eles são contrapostos os pontos de vista de autores que têm analisado a
aposição sob a ótica da Gramática Funcional, como Quirk et al (1985); Meyer(1992); Nogueira (1999)
e Dias (2004-2005). Além disso, buscamos identificar: a) as configurações estruturais dessas orações
no corpus coletado e b) as motivações discursivas para o seu uso na modalidade escrita. Esperamos, através dessa análise, fornecer subsídios para a abordagem da “aposição” em sala de aula.
Palavras-chave: Construção apositiva; estrutura/funções; ensino

GÊNEROS DISCURSIVOS: UM DIÁLOGO COM AS
PRODUÇÕES TEXTUAIS DOS ALUNOS DO 7º, 8º E 9º ANOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Dalete Da Silva (UERN)
Janaína Maria Fernandes Guedes Queiroz (UERN)
O presente trabalho discute acerca da aplicação dos gêneros discursivos em sala de aula, mais especificamente dos gêneros Memórias e Crônicas literárias, trabalhados na Olimpíada de Língua
Portuguesa, nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Procuramos investigar a luz da Linguística
Funcional Centrada no Uso (LFCU) se as produções textuais dos alunos atendem as características
inerentes aos respectivos gêneros discursivos. Buscamos fazer uma análise reflexiva sobre a língua
a partir de atividades de produção textuais desenvolvidas no ensino de língua materna. Para tanto
escolhemos como corpus de pesquisa três produções textuais, duas do gênero memórias e uma
de crônicas, respectivamente. Nosso estudo assume uma metodologia de caráter descritivo-interpretativo, no qual os dados foram analisados qualitativamente. O suporte teórico adotado para
atender aos objetivos propostos na análise das amostras é a dos gêneros discursivos conforme os
postulados teóricos de Antunes (2003; 2009); Brasil (1997); Bakhtin (2000; 2010); Brait (2008), Cândido (2004); Frantz (2001); Geraldi (2012); bem como as contribuições da LFCU, tais como: Furtado da
Cunha; Oliveira e Martelotta (2003), entre outros. Desse modo, essa pesquisa busca incentivar os
docentes de Língua Portuguesa, assim como os estudantes de Letras, futuros profissionais da área,
a abordarem o estudo dos gêneros discursivos em suas salas de aulas no intuito de contribuírem
com o desenvolvimento da competência comunicativa dos educandos, com base numa perspectiva interacionista e dialógica da língua.
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Linguística Funcional Centrada no Uso; Ensino
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O FENÔMENO DA TRANSITIVIDADE EM ANÚNCIOS
CLASSIFICADOS DE JORNAIS
Ana Alice De Freitas Neta Araújo (UERN/CAMEAM)
Rosângela Maria Bessa Vidal (UERN/CAMEAM)
Francisco Clébio De Figueiredo (UERN/CAMEAM)
O objetivo deste trabalho é investigar o fenômeno da transitividade em contextos de uso, nos gêneros anúncios classificados de jornais. Para realizar as análises, recorremos à Linguística Funcional
Centrada no Uso – LFCU. Nesse sentido, tratamos da transitividade, mostrando que ela não se restringe aos verbos como sugere a Gramática Tradicional, mas abrange a sentença inteira conforme
pressupostos dos funcionalistas como defendidos por Hopper e Thompson (1980); Givón, (2009);
Furtado da Cunha e Souza (2007); Abraçado (2014), entre outros. Utilizamos anúncios classificados
do jornal Gazeta do Oeste, a partir de pesquisa realizada em Mestrado (2012). Trabalhamos, pois,
numa visão de língua enquanto interação social, sujeita às pressões de uso que leva em consideração tanto fatores linguísticos quanto extralinguísticos, implicando que cada elemento de uma frase
exercerá um importante papel quanto à significação do todo. Os resultados a que chegamos revelam que existem possibilidades de a transitividade manifestar-se, de modo a atender tanto propósitos comunicativos quanto cognitivos dos usuários da língua. Combinar determinado verbo com
um ou dois participantes não é uma propriedade peculiar ao léxico mental, mas também a fatos
variáveis em dados reais de fala e de escrita como é o caso do gênero anúncio classificado presente
no Jornal Gazeta do Oeste. As discussões servirão, portanto, para repensar a análise linguística, no
ensino de Língua Portuguesa, no que diz respeito ao fenômeno da transitividade.
Palavras-chave: Funcionalismo; Cognição; Transitividade; Anúncios Classificados

O USO DO ITEM AGORA NA FALA E ESCRITA DA CIDADE DO
NATAL
Ana Alice De Freitas Neta Araújo (UERN/CAMEAM)
Rosângela Maria Bessa Vidal (UERN/CAMEAM)
Francisco Clébio De Figueiredo (UERN/CAMEAM)
Neste trabalho, adotamos os postulados da teoria Linguística Funcional Centrada no Uso – LFCU,
considerando a mudança linguística via discursivização e gramaticalização, numa perspectiva sincrônica. Tratamos do funcionamento da expressão agora na fala e escrita da cidade de Natal com
amostras do corpus D&G (1998). Nosso objetivo é de analisar a multifuncionalidade que o agora
exerce, por isso analisamos cada contexto de uso desse item circunstanciador conforme sua ocorrência e categorizamos os dados pelo seu espraiamento, variação e mudança. Com isso, na gramática de uma língua observamos que suas regularidades são decorrentes de pressões cognitivas e do
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uso, ou seja, um sistema aberto, fortemente suscetível às mudanças e intensamente afetado pelo
emprego que lhe é dado no dia a dia. Nesse sentido, o estudo sobre o item agora na fala e escrita
da cidade do Natal mostrou que, contrariando a visão tradicional que coloca todos os advérbios
de tempo como elementos gramaticais, o agora apresentou nessa pesquisa outros usos e funções
comparativamente considerados novos, o que ratifica os nossos objetivos e, desse modo, foi possível analisar os diferentes sentidos que o item lexical agora pode manifestar na fala e escrita dos
informantes nos distintos gêneros que compõem o corpus D&G. Por fim, essa pesquisa fortalece o
processo de gramaticalização que caracteriza as mudanças de funções dos fenômenos linguísticos
marcados pelos elementos mórfico-sintáticos, semânticos e pragmáticos nos usos desse circunstanciador no momento de enunciação.
Palavras-chave: Item agora; Gramaticalização; Discursividade; Funcionalismo; Variação
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Pôsteres

Oficina Didática “Produção de Textos
Argumentativos”
Rogério De Oliveira Júnior (UFRPE)
A oficina “Produção de textos argumentativos”, proposta de sequência didática pode ser realizada
junto a alunos de Ensino Médio, tem como objetivo desenvolver atividades que permitam o conhecimento e a manipulação de determinados gêneros textuais, contribuindo para a aquisição tanto
da língua materna explorada em diversas facetas, como também das estratégias de construção
próprias de cada gênero. Saber argumentar é fundamental para exercer a cidadania nas mais diversas esferas sociais e é uma das capacidades discursivas mais requeridas pelas avaliações de cunho
acadêmico e profissional. Apesar de a dissertação argumentativa ser um dos gêneros mais explorados ao longo da vida escolar, resultados do ENEM apontam as dificuldades dos estudantes na
escrita desse gênero. Desenvolver a capacidade de escrita de um texto argumentativo apenas pelo
exaustivo processo de produção/refacção de redações de variados temas parece não ser a melhor
maneira de se munir de conhecimentos argumentativos valiosos, cuja influência perdura após a
preparação e a produção específica num exame seletivo. Espera-se que um bom escritor da língua
saiba, desenvolvendo seu grau de alfabetismo, normatizar, comunicar, textualizar e intertextualizar
a sua produção, assim como postula Rojo (2009) para o desenvolvimento da boa competência da
escrita. Por meio da sequência de apresentação dos gêneros, dos temas que se fazem mais presentes e dos tipos diferentes de abordagem deles na argumentação, essas estratégicas argumentativas serão consideradas e discutidas. A leitura, problematização e produção são atividades que
permeiam toda a oficina. Orientador: Tatiana Simões e Luna
Palavras-chave: Didática, Argumentação, Oficina

O DEBATE POLÍTICO NA SALA DE AULA NUMA VISÃO
RETÓRICO-TEXTUAL
Maria Francisca O. Santos (UFAL/UNEAL)
Janyellen Martins Santos (UNEAL)
Marta Dos Santos Alves (UNEAL)
O presente artigo tem como objetivo mostrar o estudo acerca dos elementos lexicais na construção do sentido no gênero textual debate político televisionado. Desse modo, demonstra-se que
os articuladores textuais são mais que meros elementos constituintes do léxico da língua, pois são
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importantes na composição e na organização do texto oral, além de servirem de base para argumentação no referido gênero. Atenta-se, também, para o processo de coesão textual a partir do paralelismo sintático-semântico, na formação da textualidade. Vê-se, ainda, a investigação em consonância com os estudos retóricos, em relação aos elementos lexicais com a tríade aristotélica ethos,
pathos e logos. A pesquisa tem como referencial teórico os estudos voltados aos elementos lexicais
na formação do texto a partir de Antunes (2009), teorias sobre os gêneros e tipologias textuais
por Costa (2008), Köche, Boff e Marinello (2010), postulados acerca da Linguística Textual por Koch
(2014), além das contribuições da Análise da Conversação e aspectos textuais por Marcuschi (2003)
e (2008) e da Retórica a partir de Reboul (2004), dentre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
cujo corpus constitui-se de fragmentos de um debate político televisionado transcrito, referente às
eleições presidenciais no ano de 2014, que fora selecionado entre nove debates políticos ocorridos
no mesmo período eleitoral. É uma das pesquisas desenvolvidas pelo PIBIC/UNEAL Português que,
em sua generalidade, estuda o debate político numa perspectiva retórico-textual, no âmbito da
persuasão e da construção do sentido nesse gênero. Através das análises desenvolvidas, observase a atuação dos elementos lexicais na construção e na continuidade do sentido no gênero debate
político televisionado, identificando-se a sua relevância para o ensino por tratar dessas especificidades lexicais, necessárias ao exercício da docência. Orientador: Maria Francisca Oliveira Santos
Palavras-chave: Debate político; Elementos lexicais; Sentido.

O DEBATE POLÍTICO NA SALA DE AULA: UM OLHAR
RETÓRICO
Maria Francisca O. Santos (UFAL/UNEAL)
Romildo Barros Da Silva (UNEAL)
O presente trabalho centra-se na análise das figuras retóricas encontradas no gênero debate político,
como formas persuasivas utilizadas pelos retores (ethos e pathos). A pesquisa fundamenta-se, por um
lado, nos postulados retóricos, privilegiando a tríade aristotélica ethos/pathos/logos e as categorias
persuasivas, a exemplo da figura retórica; por outro lado, toma-se o estudo dos gêneros textuais,
salientando, sobretudo a tipologia textual e as categorias argumentativas. Ainda aparecem a função
social e a estrutural do gênero debate político televisionado. A fundamentação teórica baseia-se em:
Abreu (2004), Antunes (2014), Costa (2009) Fiorin (2014), Marcuschi (2008 e 2001), Meyer (1997), Perelman-Tyteca (2014), Reboul (2004), dentre outros. A pesquisa é de linha qualitativa, tendo o corpus
sido retirado de um total de nove debates políticos presidenciais, no ano de 2014, dos quais foi selecionado um que preenchesse os requisitos propostos pela pesquisa, tais como: (a) existência de dois
retores; (b) inserção maior de figuras retóricas e (c) temática voltada a problemas atuais. As análises
apontam para a existência de figuras utilizadas pelo retor, não como ornamento, mas como elemento persuasivo. O estudo é relevante por levar à sala de aula, do ensino fundamental ao superior, as
categorias organizacionais e sociais da oralidade do gênero debate político televisionado, que delas
necessita para melhor apreensão das ideias instauradas pelos atores sociais (retores).
Palavras-chave: Debate político; Ethos/pathos/logos; Figuras retóricas.
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O GÊNERO DEBATE REGRADO EM SALA DE AULA
Vanessa Sandy Beserra Alves (UFRPE/UAST)
O trabalho tem por objetivo trabalhar o gênero debate regrado em sala de aula em turmas do Ensino Médio. Para isso, nos apoiamos em Dolz e Schneuwly (2004) que trazem reflexões acerca do
ensino de gêneros orais na escola. Para tanto, propomos a criação de uma sequência didática realizando junto aos alunos cinco atividades: A primeira, uma investigação a respeito do que os alunos
entendem pelo gênero em questão. A segunda, uma exposição de vídeo de um debate regrado
para que, a partir dele, os discentes possam registra suas observações. A terceira, um jogo didático
onde devem defender um tema ou uma ideia utilizando-se de argumentos e tendo um tempo
limite para tal defesa. A quarta, uma discussão em cima de um vídeo sobre consumismo, tema
escolhido, a partir das observações em sala de aula, para reger as discussões na última atividade. A
quinta atividade, a realização de um debate regrado. Essa sequência didática visa desenvolver nos
alunos um amadurecimento em relação ao gênero, trabalhando aspectos formais e funcionais, ampliando a capacidade de expressão e de argumentação dos alunos, além de levá-los a se posicionarem criticamente sobre o consumismo. O trabalho encontra-se em desenvolvimento, entretanto,
os resultados parciais apontam para uma mudança na compreensão acerca do gênero por parte
dos alunos, considerando-se que na primeira intervenção os alunos, em seus discursos, atribuíam
características do gênero seminário ao gênero debate regrado, porém, na segunda intervenção
eles perceberam características diferentes daquelas primeiras, isso contribuiu para ampliação do
entendimento sobre debate regrado, como também, para diferenciar os dois gêneros orais. Orientador: Thaís Ludmila da Silva Ranieri
Palavras-chave: Ensino; Debate regrado; Sequência didática

O JORNAL ESCOLAR COMO FERRAMENTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TEXTUAIS NO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ivanilson José Da Silva (UFRPE/UAST)
Cleber Ataíde (UFRPE/UAST)
Dentre as discussões voltadas ao ensino de Língua Portuguesa, vários pesquisadores têm apontado a perspectiva dos gêneros para melhor aproveitamento em todos os eixos de ensino. Também
se têm publicado recentemente bons resultados advindos dessa prática (SILVA e ATAÍDE, 2014). A
partir disso, desenvolvemos oficinas de leitura, compreensão e produção de gêneros textuais do
universo jornalístico, com alunos de três turmas do Ensino Fundamental: 6º, 7º e 8º anos de agosto
a novembro de 2013 e 2014. O projeto das oficinas foi pensado durante do planejamento do plano
de atividades do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e do Programa Mais
Educação da Escola Irnero Ignacio, em Serra Talhada-PE. De modo que os gêneros estivessem ade207 / VI ECLAE

quados aos níveis de cada turma, trabalhamos basicamente com notícia, nota, minientrevista, carta
do leitor, tirinha e pesquisa de opinião. Buscamos orientações nos postulados de Antunes (2003)
e nos PCNs (1998) sobre produção de texto, além de Alves Filho (2011), que nos oferece subsídios
sobre como trabalhar com gêneros jornalísticos na escola. Ao final do trabalho, percebemos que
embora a primeira edição do jornal escolar tenha envolvido mais pessoas, com aproximadamente
35 participantes e um impresso de 18 páginas, julgamos que a segunda tenha sido mais proveitosa,
pois aumentamos o jornal dos gêneros jornalísticos, o mais importante, além de desenvolvermos
as competências de leitura e produção textual, foi possível tratar de temas mais voltados ao convívio escolar tais como: conscientização ambiental, respeito e convívio com a diversidade de opiniões, politização, inclusão digital. Por fim, assim como Lozza (2009), acreditamos que o contato dos
alunos com o jornal escolar, sem dúvidas, foi e é capaz de trazer vários benefícios ao aprendizado,
desde a formação de leitores com boas competências linguísticas até a formação cidadã, democrática e de sujeitos ativos socialmente. Orientador: Cleber Alves de Ataíde
Palavras-chave: Jornal escolar; Leitura, Produção de gêneros jornalísticos.

A CONTRIBUIÇÃO DO GÊNERO GRAFITE PARA UMA
EDUCAÇÃO VOLTADA À FORMAÇÃO CIDADÃ
Isadora Cristiana Alves Da Silva (UPE/Campus Garanhuns)
O ensino de Língua Portuguesa (doravante LP), embora tenha avançado nos últimos anos, ainda
apresenta muitas limitações, principalmente no que se refere ao trabalho com a diversidade textual. Trabalhar em sala de aula com diversas práticas sociais de leitura e escrita, é algo que vem sendo
bastante discutido a partir dos relevantes estudos de Street (2009) sobre multiletramentos, porém,
ainda não legitimado na prática. Priorizar um ensino baseado apenas em gêneros escolares ou
escolarizados, que estão distantes da realidade de muitos alunos, faz com que haja um constante
falseamento do trabalho com o gênero. Sendo assim, se faz necessário ampliar e democratizar as
práticas e eventos de letramento legitimados pela escola, para que os alunos participem de maneira ética, crítica e democrática (ROJO, 2009). Esse estudo propõe refletir sobre a relevância de um
ensino de LP baseado no gênero grafite, que apresenta um grande potencial didático-pedagógico
e faz parte do contexto social de muitos jovens vinculados principalmente as escolas públicas. Para
isso, nos fundamentaremos nos estudos da Sociorretórica, tomando por base as considerações de
Miller (2012) e Bazerman (2006), que defendem a noção de gênero não a partir de aspectos formais,
mas sim como ação, função social. Dentro dessa perspectiva, analisamos o corpus restrito de cinco
grafites (acervo pessoal), a partir das temáticas, mensagens contempladas nos gêneros, segundo
os objetivos gerais do ensino fundamental e temas transversais apresentados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs (1998). Buscamos investigar a contribuição do grafite para um ensino
não fragmentado, promotor de uma aprendizagem efetiva e que favorece o diálogo entre escola
e sociedade. Esse estudo é um recorte do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, ainda em
andamento. Orientador: Profa. Dra. Jaciara Josefa Gomes
Palavras-chave: Grafite; Letramento; Ensino.
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DIVERSIDADE E FUNCIONALIDADE DOS GÊNEROS
TEXTUAIS: UMA DISCUSSÃO SIGNIFICATIVA NAS AULAS DE
INTERVENÇÃO DO PIBID (LETRA/ PORTUGUÊS)
Elayne Larissa Da Silva Santos (UFAL)
Este trabalho foi resultado da análise de uma atividade de intervenção realizada com os/as alunos/
as do 8° ano – alunos/as que participam do projeto PIBID (Letras/ Português) em uma escola da
rede pública de Maceió – e tem como objetivo refletir sobre a relevância de práticas de ensino direcionadas a diversidade e funcionalidade dos gêneros textuais, assim como também, destacar a
importância da prática de reescrita de textos na sala de aula. A atividade de intervenção foi planejada após a realização de uma oficina intitulada: “Eu sou assim”. Durante a oficina, os/as alunos/as
produziram um diário que, ao serem lidos, nos despertou para a necessidade de discutirmos sobre:
diversidade de gêneros textuais e as suas respectivas funções. Elaboramos, então, uma atividade
de intervenção, a qual nos possibilitou uma discussão, mais direcionada e específica sobre o tema.
Baseada, principalmente, no dialogismo de Bakhtin (2002); nas reflexões de Geraldi (2004) sobre
a mobilidade do fluxo de interação entre a tríade (Professor/Aluno/Conhecimento); na discussão
sobre definições e funcionalidade de gêneros de Marcuschi (2003), fizemos um planejamento de
intervenção, o qual nos rendeu um significativo resultado na reescrita do diário dos/as alunos/as.
Analisamos o desenvolvimento, na produção dos/as alunos/as, entre o primeiro diário – escrito durante a oficina – e o segundo diário – reescrito durante a atividade de intervenção. Concluímos que
a maioria dos/as alunos/as apresentou um progresso em relação à apropriação do gênero diário,
visto que atividades que estimulam a reescrita de textos são fundamentais para que os/as alunos/as
tenham a possibilidade de refletir sobre o seu dizer dentro de um determinado gênero, desenvolvendo assim melhores práticas de escrita de textos. Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira
Lima
Palavras-chave: Intervenção; Reescrita de textos; Gêneros Discursivos

OS LUGARES RETÓRICOS NO GÊNERO ORAL DEBATE EM
SALA DE AULA
Deywid Wagner De Melo (UFAL)
Wesley Francis Torres Barbosa Ramos (UFAL)
Este trabalho faz parte de um projeto maior sobre os gêneros orais argumentativos em sala de
aula no ensino médio de escolas públicas do interior de Alagoas. Na ocasião, centra-se nos lugares
retóricos do gênero debate. Tem o objetivo de analisar como se dá o processo de constituição dos
argumentos para exposição oral do aluno em sua participação no debate em tela. Entende-se retórica como a arte de convencer e persuadir o outro pelo discurso (REBOUL, 2004). Fundamenta-se
nos seguintes autores: Ferreira (2010), Abreu (2005), Ribeiro (2009) e Reboul (2004) quanto às ques209 / VI ECLAE

tões da retórica, em Marcuschi (2008), Dol e Schneuwly (2004), Koch (2009), quanto às questões de
gênero, e em Marcuschi (1998) e Preti (1998), quanto às questões da oralidade. A metodologia adotada é qualitativa, mais especificamente, de natureza interventiva (pesquisa-ação). Os resultados
das análises, a priori, apontam para a formação dos argumentos baseadas nos lugares (topoi) da
quantidade, da qualidade, da essência, da pessoa e da ordem. Estes, por sua vez, colaboram para o
processo de constituição dos argumentos do gênero oral debate com intuito de contribuir no processo de convencimento ou persuasão do outro. O gênero em pauta constitui-se nesse processo
argumentativo no espaço ideológico da sala de aula. Orientador: Prf. Dr. Deywid Vagner de Melo
Palavras-chave: Gênero; Retórica; Debate; Sala de Aula

A INTERVENÇÃO DOS BILHETES DE ORIENTAÇÃO NOS
TEXTOS PRODUZIDOS POR ALUNOS: UMA REFLEXÃO
SOBRE O PROCESSO DE REESCRITA NAS AULAS DO PIBID/
LETRAS/PORT/UFAL
Lívia Marbelle Oliveira Barboza (UFAL)
Neste trabalho, busca-se analisar a intervenção dos bilhetes de orientação no processo de reescrita
de produções textuais. Esse processo ocorreu em uma turma de 8º ano, que participa do projeto
Pibid, de uma escola pública de Maceió/AL. Este trabalho é um recorte de uma das atividades realizadas pelo Pibid/Letras/Port/Ufal, a oficina “O filme da minha vida”. Após a discussão dessa oficina,
foi proposta aos alunos a produção de um diário, no qual fosse registrado o filme que marcou a
vida deles e o que motivou esse registro. Após o recebimento e leitura das primeiras produções, foi
planejada uma sequência didática de duas aulas, nas quais os alunos assistiram a um curta-metragem, discutiram-no e foram apresentados ao gênero resenha crítica, o que introduziu a proposta
de uma retextualização (MARCUSCHI, 2002), de mudança de gênero, nesse caso, do diário para a
resenha crítica. Posteriormente, tendo como base uma concepção dialógica das práticas de linguagem (BAKHTIN, 2006), focada no discurso, por meio de uma interação linguística-textual com
a produção dos alunos, foi feita uma intervenção nos textos utilizando bilhetes (BUIN, 2005), com
orientações e/ou questionamentos, para auxiliá-los na mudança desses gêneros discursivos. Após a
reescrita, foi analisada a intervenção dos bilhetes na mudança dos gêneros, nessa segunda produção dos alunos, o que revelou tanto retextualizações que dialogavam com os bilhetes, como também possíveis dificuldades na apropriação dos bilhetes para a efetivação da reescrita. Orientador:
Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima
Palavras-chave: Intervenção; Reescrita; Gêneros Discursivos
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O GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO/RELAÇÃO E A
TIPOLOGIA DOS ARGUMENTOS NO GÊNERO DEBATE EM
SALA DE AULA
Alex Raniére Da Silva (UFAL)
Bruno Barros Das Neves (UFAL)
Este trabalho é um estudo sobre o gerenciamento da informação e da relação e da tipologia dos
argumentos no gênero debate em sala de aula. Esta pesquisa faz parte de um projeto de extensão voltado aos alunos de Ensino Médio de escolas públicas do interior de Alagoas. Considerando
que os sujeitos vivem em sociedade e precisam saber argumentar nas diversas práticas sociais,
percebem-se, nesse cenário, características, reflexões, valores e tantas outras questões que estão
envolvidas e incluídas no ato de argumentar. Nesse sentido, tem-se como objetivo verificar como se
constroem os argumentos no debate e quais são os tipos mais recorrentes e se tal construção parte
do gerenciamento de informação ou se do gerenciamento de relação. Fundamenta-se nos seguintes autores: Abreu (2004), Melo (2009), Ferreira (2010), Marcucshi (2008), Dolz e Schneuwly (2004),
dentre outros. A metodologia adotada é qualitativa, mais especificamente, de cunho interventivo
por se tratar de um projeto de pesquisa-ação. Os resultados das análises, a princípio, apontam para
o uso frequente de argumentos de causalidade, de ilustração e de digressão, sendo o primeiro
mais recorrente, não havendo uma maior diversidade tipológica desses argumentos. Com relação
à construção desses argumentos ainda serão estudados se se baseiam no gerenciamento da informação ou da relação. Desse modo, o gênero debate se constitui nesse processo argumentativo que
busca a adesão do auditório à tese que se apresenta neste contexto de sala de aula. Orientador:
Prof. Dr. Deywid Wagner de Melo
Palavras-chave: argumentação; tipologia de argumentos; debate; sala de aula

OS OPERADORES ARGUMENTATIVOS NO GÊNERO DEBATE
EM SALA DE AULA
Aline Elen Santos Galvão (UFAL)
Neuma Cristina de Lima Oliveira (UFAL)
Dr. Deywid Wagner de Melo (UFAL)
Este trabalho é um estudo sobre os operadores argumentativos no gênero oral debate em sala
de aula. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior de extensão voltado aos alunos da rede pública de ensino do interior de Alagoas sobre gêneros textuais argumentativos. Tem o objetivo de
analisar a função argumentativa introduzida e/ou estabelecida por esses operadores ao longo da
exposição oral dos alunos envolvidos no processo argumentativo do gênero em análise. Sabe-se
que os operadores argumentativos têm como função indicar a direção para a qual aponta a força
argumentativa, sendo, desse modo, essenciais para a articulação dos argumentos. Fundamenta-se
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em Koch (2004), Melo (2009), Abreu (2004), Marcucshi (2008), Dolz e Schneuwly (2004), dentre outros. A metodologia adotada é qualitativa, mais especificamente, de natureza interventiva, uma vez
que faz parte de um projeto de pesquisa-ação. As análises iniciais mostram que os sujeitos (alunos)
apresentam dificuldade de adequação e variação na utilização desses operadores, evidenciando
uma maior dificuldade na articulação dos argumentos em sua exposição oral. Nesse sentido, a intervenção se dará de modo que os alunos percebam a importância da função que os operadores
argumentativos têm na ligação entre os enunciados, estabelecendo oposição, causa e consequência, soma de ideias, conclusões, dentre outras, colaborando, assim, no processo de convencimento
ou persuasão que se realiza nesse cenário de sala de aula. Palavras-chave: gênero debate, argumentação, operadores argumentativos. Orientador: Deywid Wagner de Melo
Palavras-chave: gênero debate; argumentação; operadores argumentativos

MÉTODOS E PRÁTICAS COM O GÊNERO DEBATE POLÍTICO:
ASPECTOS RETÓRICO-TEXTUAIS
Romildo Barros Da Silva (UNEAL)
Janyellen Martins Santos (UNEAL)
O presente trabalho apresenta resultados da pesquisa análise do debate político numa visão retóricotextual, realizada na Universidade Estadual de Alagoas, com incentivos do CNPQ e FAPEAL. Esse estudo observou os elementos retóricos do gênero textual debate político televisionado e seus aspectos
textuais. O debate, nesse sentido, é um gênero argumentativo composto por produtores textuais que
almejam convencer e persuadir um auditório social. Os partícipes do gênero, por sua vez, são definidos como retores, considerando as pontuações de Aristóteles (2005). Isso acontece, porque os textos
necessitam de um sujeito sócio historicamente situado, para sua realização. Por isso, os conceitos de
gênero textual estão ancorados em Marcuschi (2008), pois eles são considerados formas de ação,
com objetivos determinados e estão inseridos numa determinada cultura. Além desses referenciais,
pontuam-se os estudos de Abreu (2004), Antunes (2014), Costa (2009), Fiorin (2014), Köche, Boff e Marinello (2010), Meyer (1997), Perelman-Tyteca (2014), Reboul (2004). A pesquisa segue a linha qualitativa,
pois se dá processualmente. O corpus foi retirado de um total de nove debates políticos das eleições
do ano 2014, com foco nos candidatos presidenciáveis. As análises apontaram para a existência de
argumentos quase lógicos, figuras retóricas e lugares da argumentação, como elementos persuasivos do debate político. O estudo apresentou, também, características textuais como o paralelismo e
elementos lexicais que corroboram para a construção de sentidos. Compreendeu-se, então, que os
estudos linguísticos e retóricos permitem uma melhor análise da persuasão no gênero debate, sendo
uma atividade dinâmica em sala de aula. Para isso, o professor deve reconhecer o papel funcional do
gênero debate, que discute diferentes temas, constrói opiniões e ideologias para um auditório social.
Este método de trabalho com o debate tem importância, porque é uma atividade que organiza opiniões e discussões críticas com os alunos, por meio dos gêneros textuais, principalmente os argumentativos. Orientador: MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS
Palavras-chave: Debate político; Gênero textual; Retórica
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UM OLHAR SOBRE OS BILHETES PRODUZIDOS POR
PROFESSORES BOLSISTAS DO PIBID-LETRAS NAS
PRODUÇÕES ESCRITAS DE UMA TURMA DE OITAVO ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Alef Jordi Morais Marinho (UFAL)
Nedson Antônio Melo Nogueira (UFAL)
O presente trabalho tem como finalidade refletir como professores bolsistas do Pibid-Letras/ Port/
UFAL produzem bilhetes interventivos nas produções escritas de alunos/as de uma turma do oitavo
ano do ensino fundamental de uma escola pública de Maceió-AL. Teve-se como objetivo principal
observar as propostas em relação aos aspectos linguístico-discursivos, assim como analisar os comentários que são priorizados na hora da resposta à composição dos bilhetes. Como fundamentação teórico-metodológica, adotamos reflexões de autores/as como Bakhtin (2003), que propõe
uma reflexão sobre práticas de linguagem a partir de uma concepção dialógica; Bazarim (2006) e
Buim (s.d), que refletem sobre a produção de bilhetes em proposta de reelaboração textual. Sendo
assim, a nossa pesquisa está articulada num viés dialógico de linguagem, na qual, os sujeitos, de
maneira coletiva e individual, constroem-se e são construídos no contexto. Mediante a isso, foram
selecionados quatro bilhetes, produzidos pelos professores, para as análises. Os bilhetes que foram
analisados resultam de produções escritas que são feitas após a discussão de oficinas do Pibid, que
têm como característica principal a discussão de temáticas alicerçadas nas vivências dos/as alunos/
as. Os bilhetes são propostas para uma reelaboração textual que deverão ser feitas pelos/as alunos/
as. Contudo, percebemos que, durante a elaboração dos bilhetes, os professores bolsistas apresentaram focalizações diferentes em relação à prática de produção textual, enquanto um voltava-se
para práticas sociais de linguagem, ou seja, para o contexto de uso da linguagem, o outro primava
em aspectos da estrutura textual. Portanto, a pesquisa desenvolvida nos bilhetes evidenciou que
ainda que os professores/as bolsistas tenham tido a mesma formação e objetivos de estudo, eles
apresentam práticas pedagógicas diferenciadas em relação à concepção que cada um apresenta
ter sobre a língua. Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima
Palavras-chave: Bilhetes; Dialogicidade; Reelaboração textual
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comunicações individuais

GÊNEROS TEXTUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PRÁTICA
DE LETRAMENTO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA?
Emanuel Artur De Albuquerque (UNICAP)
Ana Cláudia Soares De Paiva (UNICAP)
A concepção de Língua segundo uma constituição social (BAKHTIN,2003), agregou-lhe particularidades que ampliam toda forma de construir o discurso do mundo, visto que o social também é o
reconhecimento das partes, das culturas, da história e das axiologias próprias de cada contemporaneidade. Desse modo, o ensino de Língua Portuguesa não encontra hoje condições de perpetuar
molduras estruturais fixas e descontextualizadas, longe da funcionalidade discursiva que organiza e impulsiona os sujeitos dentro das práticas comunicativas. Desse modo, o sujeito-aprediz não
apenas aprende uma língua com a finalidade de ler e escrever, mas de fazer uso desta de acordo
com um propósito socialmente validado e pessoalmente objetivado. A isso, objetivamos discutir como os gêneros textuais têm sido postos nas aulas de Língua Portuguesa, a fim de permitir
ao sujeito essa dinamicidade e proatividade dentro das práticas sócio-intarativa de comunicação,
sendo capaz de reconhecer todos os não ditos, mas intencionados do ato comunicativo que se
materializam mediante uma forma relativamente estável (os gêneros) (SWALES apud BAWARSHI,
2013). Para alcançar o objetivo pretendido, buscaremos analisar as propostas do Plano Nacional do
Livro Didático 2014 (doravante PNLD) anos finais, no que compete a sessão de Língua Portuguesa e
uma coletânea do material didático do 6º ao 9º ano, fazendo justamente esse confronto entre base
teórica orientadora dos PNLDs e o que de fato é condensado nos compêndios, a fim de evidenciar
de que maneira os gêneros textuais são apresentados mediante uma proposta didática dando ao
aluno condições de sucesso (ou não) dentro das diferentes ações de interatividade discursiva, sejam
elas da modalidade Escrita ou Oral.
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Livro Didático; PNLD; Língua Portuguesa
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O INVISÍVEL QUARTO DE DESPEJO DA SOCIEDADE:
O DIÁRIO COMO GÊNERO DISCURSIVO DE CRÍTICA
E REESCRITA SOCIAL EM “QUARTO DE DESPEJO” DE
CAROLINA MARIA DE JESUS
Francis Paula Correa Duarte (UFRRJ)
A pesquisa apresenta uma proposta de análise do diário como um gênero discursivo que propicie a
crítica e a reescrita social do educando a partir da leitura da obra Quarto de despejo – Diário de uma
favelada, de Carolina de Jesus e da elaboração de um diário íntimo por alunos do 8º ano da rede pública da cidade de Volta Redonda, interior do Estado do Rio de Janeiro. Ao partir do pressuposto de
que alguns aspectos são determinantes na materialização dos gêneros como conto e crônica (tais
como “o quê?”, “por quê?” e “para quem?”), o diário se caracterizaria como um texto com a oportunidade de registrar ideias, opiniões acerca da realidade que nos cerca, expressaria sentimentos
de uma maneira geral, bem como registraria fatos ocorridos no cotidiano. Inicialmente percebe-se
que o desejo autobiográfico é tão antigo quanto o próprio ato de escrever, uma vez que se formou
a partir de um dos atos de fala básicos que é a narração. Assim, contar histórias é tão antigo quanto
à existência do próprio homem. Foi desenvolvida uma integração do diário à prática da leitura, da
escrita e da análise linguística, numa possível concretização de um ideal de formação com vistas ao
exercício pleno da cidadania, a promoção e a concretização de uma perspectiva enunciativa entre
linguagem e memória para as aulas de língua portuguesa. Ou seja, uma perspectiva que leve em
conta o conhecimento situado, a linguagem efetivamente em uso, a compreensão do letramento
do sujeito como uma forma para o desenvolvimento do gênero discursivo analisado e subsídios
para (re)pensar novas formas de organização discursivas.
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Diário; Carolina Maria de Jesus; Enunciação

CONCEPÇÕES DE LÍNGUA, TEXTO E GÊNERO NAS
FORMAÇÕES CONTINUADAS PARA PROFESSORES DO
QUALIESCOLA/IQE
Renato Lira Pimentel (UFPE)
Anajúlia Cardoso De Souza (UPE)
Nas últimas décadas, muitos foram os enfoques dados ao ensino da língua materna. Diante de
tantas perspectivas está a concepção de que o ensino de Língua Portuguesa através dos gêneros
textuais possibilita ao estudante participar de forma efetiva nas práticas sociais. Para isso, novas
concepções de texto, gênero e língua precisaram ser (re)elaboradas como também compreendidas. Diante do pressuposto de que o professor de língua precisa estar apropriado das teorias e das
tendências pedagógicas vigentes, assim como articular teoria e prática em sala de aula, percebe216 / VI ECLAE

mos a necessidade em realizar um trabalho de pesquisa com professores do 3º ao 5º ano da rede
pública do município de Águas Belas-PE, pois, em uma breve observação desse grupo, foi perceptível o quanto os mesmos, graduados e pós-graduados, estão alheios a conceitos tão básicos para
o ensino de língua, como também as metodologias atuais. Entendendo que a classe docente que
participará da pesquisa, atende aos requisitos básicos para atuar em salas de aula como licenciatura
plena, por exemplo, é importante analisar e confrontar se tais profissionais que atuam no ensino
fundamental I estão de fato imbuídos dos conhecimentos necessários para o ensino de língua, e se
tais conhecimentos estão em consonância com as concepções atuais. Nos pautamos teoricamente em autores como Bazerman (2005), Miller (2012), Marcuschi (2008) e Bezerra (2006). Aplicamos
questionários para os professores que levaram em consideração os nossos objetivos de pesquisa.
Percebemos, de maneira geral, que muitos dos professores não têm consolidado os conceitos de
língua, texto e gênero e necessitam sim de formações a esse respeito. Desse modo, discutimos o
que seria relevante em tais formações continuadas.
Palavras-chave: Língua; Texto; Gênero; Ensino

A PRODUÇÃO DO GÊNERO RESUMO ESCOLAR POR
ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DOS CURSOS
TÉCNICOS EM ELETROELETRÔNICA, INFORMÁTICA E MEIO
AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO –
CAMPUS GARANHUNS
Valfrido Da Silva Nunes (UFAL)
O presente trabalho resulta de uma tentativa de articular a atividade de pesquisa com a prática
do ensino de língua materna. Considerando, sob esse ponto de vista, a sala de aula como um “laboratório de pesquisa”, buscou-se investigar quais eram os problemas mais recorrentes que os estudantes do terceiro ano do ensino médio dos cursos técnicos em Eletroeletrônica, Informática e
Meio Ambiente do Instituto Federal de Pernambuco – Campus Garanhuns – apresentavam quando
solicitados a produzir um resumo escolar a partir de um texto-base. A despeito do que já se tem
produzido acerca desse gênero textual, este estudo torna-se relevante na medida em que lança
um olhar para o contexto local – estudantes do ensino médio do agreste meridional do estado de
Pernambuco – em uma modalidade de ensino público relativamente nova no cenário garanhuense
– a educação técnico-profissional ofertada pelo sistema federal de ensino. Os fundamentos teóricos do trabalho assentam-se: a) na Análise de Gênero, mais precisamente na relação entre gênero
e ensino (MARCUSCHI, 2008; 2010; 2011); b) nos estudos sobre o texto e suas implicações para o
ensino (ANTUNES, 2003; 2009; 2010); c) em estudos específicos sobre o gênero em tela (GRAEFF,
2001; THEREZO, 2002; MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 2004; MACHADO, 2010; dentre outros). Do ponto de vista metodológico, os dados foram levantados a partir dos resumos produzidos
pelos referidos alunos, cujas produções foram guiadas pela suposição que eles faziam do gênero,
sem qualquer interferência do professor, as quais são aqui apreciadas, o que qualifica a natureza da
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análise como qualitativa. Os achados revelaram que, mesmo estando a um ano para concluir o ensino médio, os estudantes demonstram sérios problemas ao produzirem o gênero, que vão desde
a presença de marcas de subjetividade à mera cópia, colagem ou paráfrase do texto-fonte.
Palavras-chave: resumo escolar; língua materna; ensino técnico

GÊNEROS TEXTUAIS E PRÁTICAS DE LINGUAGEM: UMA
ABORDAGEM FUNCIONALISTA
Cristiane Menezes De Araújo (UFS)
A Linguística é definida como uma ciência que estuda a linguagem. E, por conseguinte, o uso da
linguagem possibilita ao indivíduo a capacidade de se comunicar através de signos (FIORIN, 2013).
Entre os séculos XIX e XX surgiram três correntes interligadas à Linguística Moderna, com o objetivo
de estudar o desenvolvimento da linguagem, entre elas destacam-se: o estruturalismo, o funcionalismo e o gerativismo. Dentre estas, a pesquisa deste trabalho se concentrará no funcionalismo
linguístico, pois esta corrente entende a língua como uma prática social e, leva em consideração
ainda, o ato da fala e o contexto sociohistórico objetos de estudos excluídos pelos teóricos que
faziam parte do estruturalismo e gerativismo (MARCUSCHI, 2008). Desse modo, o propósito deste
estudo é analisar a relevância da visão funcionalista, tendo como foco o uso dos gêneros textuais/
discursivos nas ciências da linguagem, especificamente, através da Prova Brasil que foi aplicada em
2013, no Ensino Fundamental. Para fundamentação teórica deste estudo, serão utilizados Bakhtin
(2005), Bazerman (2007; 2011), Bronckart (2012), Fiorin (2013), Marcuschi (2008), Martelotta (2012) e
demais. Sendo assim, a Prova Brasil é um instrumento avaliativo elaborado pelo INEP e, serve para
identificar o desempenho do ensino educacional público do país, através de questões referentes às
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Esta prova é aplicada, exclusivamente, para os alunos matriculados no 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. No entanto,
a aplicação da prova de Língua Portuguesa visa avaliar à capacidade do aluno quanto à construção
de inferências, leituras e interpretações textuais a partir de vários textos motivadores baseando-se
em inúmeros gêneros textuais/discursivos presentes no cotidiano.
Palavras-chave: Ciência da Linguagem; Funcionalismo; Gêneros Textuais/Discursivo

LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA
ALUNOS SURDOS: PROPOSTAS DE ATIVIDADES A PARTIR
DOS GÊNEROS TEXTUAIS
Antônia Aparecida Barros Alencar Correia (IFPE/Sertão)
Este artigo apresenta o relato de uma prática pedagógica vivenciada no ensino de Língua Portuguesa escrita para uma turma de 15 alunos composta, exclusivamente, de alunos surdos. O objetivo, então, foi ministrar o ensino dessa língua, como segunda língua, para esses alunos, através dos
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gêneros textuais (fábula, bilhete e piadas) respeitando as necessidades especiais da turma e, consequentemente, analisando como se efetiva a compreensão dos sentidos e significados na apropriação dos conhecimentos linguísticos por eles. Antes de iniciar essa experiência, vivi outras duas,
como professora de Língua Portuguesa escrita para alunos surdos em turmas compostas de surdos
e ouvintes de curso superior e de curso subsequente. Assim, provocada pelo tema, participei de
curso básico em Libras e comecei a planejar aulas e realizar pesquisas sobre como promover o ensino de Língua Portuguesa escrita para surdos. Para isso, busquei fundamentar-me nos teóricos de
Lev Vygotsky e Mikhail Bakhtin para minhas pesquisas. Com esse objetivo da pesquisa e da prática,
procurei mediar os conhecimentos de Língua Portuguesa escrita para alunos surdos, promovendo
uma aprendizagem efetivamente significativa (Ausubel), para obter os resultados efetivos e eficazes na aprendizagem. É preciso que a escola se adeque ao ensino bilíngue, a uma convivência de,
pelo menos, duas comunidades linguísticas dividindo o mesmo espaço físico; uma vez que é um
dado real: alunos surdos fazendo parte do corpo discente das escolas regulares.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Gêneros Textuais; Surdos.

A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO GÊNERO CHARGE POR
MEIO DA ATIVAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS E
DA INTERTEXTUALIDADE: UM INCENTIVO À FORMAÇÃO
CRÍTICA DO LEITOR
Joseany Dos Reis Santos (UESC)
Celia Jesus Dos Santos Silva (UESC)
Laércio Montalvão Marques (UESC)
A partir das dificuldades discentes observadas em sala de aula na produção de sentidos envolvendo o gênero textual charge, surge o presente artigo com a intenção de discutir e propor ideias pedagógicas que possam auxiliar no processo interpretativo do referido gênero e na formação crítica
do leitor. Do ponto de vista metodológico, esse estudo consiste em uma pesquisa de caráter bibliográfica, tendo como suportes teóricos as abordagens bakhtinianas na qual a noção de língua está
atrelada ao fenômeno social, a processos intertextuais e polifônicos, à interação realizada por meio
das enunciações e aos discursos organizados segundo as intenções e objetivos dos interlocutores;
as concepções de Koch (2011) acerca da intertextualidade; as ideias de Kleiman (2000) sobre leitura,
e de Soares (2003), abordando o letramento crítico, dentre outros autores. Por se tratar de um gênero que envolve variados conhecimentos, as informações, muitas vezes, passam despercebidas aos
leitores por falta de experiências subjacentes. Portanto, será necessário que o professor, enquanto
mediador, reconheça a importância dos conhecimentos prévios dos alunos bem como sua expansão por meio de práticas intertextuais relacionadas à leitura do gênero charge. Dessa forma, poderá ser assegurado aos alunos, no processo de leitura, conhecimentos necessários à produção de
sentido e estratégias para os tornarem críticos e autônomos diante do texto e consequentemente
adquirirem habilidades necessárias à efetiva participação na sociedade.
Palavras-chave: Leitura; Conhecimentos Prévios; Gênero textual Charge; Intertextualidade
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GÊNEROS TEXTUAIS: ALTERNATIVAS QUE FACILITAM O
PROCESSO DE LETRAMENTO
Danielle Dos Santos Mendes Coppi (UEPB)
O presente trabalho apresenta reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa com ênfase nos Gêneros Textuais. Para tanto, foram consultados Bakhtin (2003), Costa Val (2006), Dolz (2004), Marcuschi (2007) e Rojo (2006), os quais evidenciam os estudos sobre Gêneros Textuais e acrescentam a
respeito do ensino de Língua Portuguesa, com enfoque nos contextos interacionais que o educando se insere por meio da leitura e produção de textos. Muito se discute acerca do ensino de
Língua Portuguesa na educação básica do Brasil. No que tange ao trabalho com Gêneros Textuais,
grande parte de nossas escolas evidenciam apenas uma de suas dimensões, isto é, a construção
composicional, o que de certo modo, dificulta o desenvolvimento dos educandos quanto às habilidades de leitura e escrita. Nesse sentido, partilhamos da compreensão de que o ensino de Língua
Portuguesa precisa ocorrer mediante práticas situadas. Por isso, o foco deste trabalho consiste no
esclarecimento acerca das teorias dos Gêneros Textuais, bem como de sua implicação para o ensino de Língua Portuguesa, o que impulsiona uma reflexão acerca de práticas pedagógicas que
não correspondem à perspectiva dos Gêneros Textuais. Assim, busca-se evidenciar a importância
de práticas de ensino que permitam ao educando enxergar a língua para além de sua sistematização. O trabalho divide-se em duas etapas: a primeira consiste em uma breve discussão acerca das
teorias dos Gêneros Textuais, com o embasamento teórico supracitado; no segundo momento,
apresentamos uma atividade aplicada com uma turma de 6ºano contemplando a perspectiva dos
Gêneros Textuais.
Palavras-chave: Ensino; Gêneros Textuais; Língua Portuguesa

A INTERAÇÃO LINGUÍSTICA EM ETREVISTAS ORAIS COM
FALANTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MARIANA, EM
SANTANA DO MUNDAÚ, ALAGOAS
Josimar Gomes Da Silva (Escola Estadual Monsenhor Clóvis
Duarte De Barros)
O presente trabalho tem como proposta abordar como se efetiva a interação linguística entre falantes de comunidades quilombolas. A discussão trazida faz parte de um projeto de pesquisa do
Grupo de Estudos Linguísticos (NELING) da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), que visa
coletar entrevistas para conhecer a realidade linguística das comunidades quilombolas da Região
Serrana dos Quilombos, em Alagoas, compreendendo seis comunidades, dentre elas, a comunidade Mariana, que está localizada no município de Santana do Mundaú, há aproximadamente 106 km
da capital. A partir dessa pesquisa, serão realizados estudos e análises voltados a várias áreas da Lin-
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guística, servindo também de referência para o projeto de mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), visando
analisar o corpus na perspectiva da Análise da Conversação, investigando os aspectos conversacionais presentes no gênero entrevista oral, como a interação, a passagem dos turnos e a importância
dos elementos não verbais presentes na interação. A perspectiva teórica adotada nesta pesquisa
tem como enfoque o uso da língua no contexto sociointeracional, especialmente as orientações
dadas por Santos (2004, 2007, 2011, 2014), Marcuschi (2002, 2005, 2008), Levinson (2007), Gumperz
(1982), Goffman (2012) e Galembeck (1993). As amostras de interação, gravadas em MP3 e transcritas
de acordo com as normas adotas pelo grupo de pesquisa NELING, abarcam entrevistas orais realizadas com falantes dessas comunidades para conhecer a realidade social, bem como a história de
seu povo contada pelos próprios remanescentes.
Palavras-chave: Entrevistas Orais; Interação Linguística; Comunidade Quilombola

CARTA ABERTA: UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL
PARA O ENSINO MÉDIO
Claudiane Maciel Da Rocha Martins (UEPB)
CARTA ABERTA: UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA O ENSINO MÉDIO Claudiane Maciel da Rocha Martins (Universidade Estadual da Paraíba) RESUMO O presente artigo Carta Aberta:
uma proposta de produção textual para o ensino médio é parte de um relato de experiência desenvolvido em uma turma de 3ª série do Ensino Médio regular noturno da E.E.E.F.M. José Miguel
Leão, localizada em São José da Mata – Campina Grande-PB. O principal objetivo da proposta foi
trabalhar a produção textual do gênero Carta Aberta a partir de atividades sequenciadas e articuladas (Sequência didática), elevando esse gênero a objeto de estudo das aulas de Língua Portuguesa
e aperfeiçoando as práticas de escrita dos alunos envolvidos na pesquisa. Esse trabalho, que teve
como principal amparo teórico os estudos sobre gêneros textuais de Marcuschi (2008) e Sequência
Didática de Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004), tomou como corpus para a análise dos dados a descrição e discussão das etapas constituintes da sequência didática aplicada em sala de aula, no intuito de demonstrar que a aprendizagem da escrita não é algo que ocorra espontaneamente, mas sim
através de uma proposta de intervenção baseada em atividades sistemáticas e planejadas. Nesse
sentido, o estudo contribuiu para constatar que é possível se ensinar e/ou aperfeiçoar a escrita dos
estudantes do ensino médio utilizando a transposição dos gêneros textuais para a sala de aula.
Palavras-chave: Gênero textual; Sequência didática; Carta Aberta
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A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA EM SALA DE AULA
Tayana Dias De Menezes (UFPE)
O objetivo primeiro deste trabalho é refletir sobre a natureza da publicidade, como a língua(gem)
se insere neste contexto e como esse conhecimento pode ser usado em sala de aula – a publicidade é um gênero rico para trabalhar assuntos diversos nas aulas de língua portuguesa. Para as
análises foi utilizado, especialmente, o texto de Melillo (2001). A estudiosa se propõe a analisar
criticamente a linguagem publicitária canadense. Para compreender o seu posicionamento, é necessário inseri-la no seu contexto político e linguístico, ou seja, dentro da situação social, política e
cultural canadense. Portanto, localizaremos a autora dentro de um quadro social, político e cultural
particular, com o objetivo de depois expor suas ideias sobre a publicidade, e deslocar essas ideias
para a realidade das publicidades brasileiras. Esse método é interessante porque nos dará a possibilidade de pensar sobre a natureza e os objetivos da publicidade. Este estudo terá também como
base: Carvalho (1996); Charaudeau (2001) e Marcuschi (2008). Vale salientar que embora, as ideias de
Melillo (2001) sejam direcionadas para as publicidades Canadenses, defendemos, nesta pesquisa,
que a publicidade de uma forma geral, seja ela canadense, ou brasileira, ou qualquer outra, tem um
único objetivo central: o convencimento. E este é independente de nacionalidade.
Palavras-chave: Linguagem; Publicidade; Ensino

LINGUAGEM VERBO-VISUAL DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO
LIVRO DIDÁTICO DE ALFABETIZAÇÃO
Benedito Gomes Bezerra (UPE)
Erika Maria Da Rocha Colaço (UNICAP)
O estudo busca examinar os significados provenientes da relação entre a linguagem verbal e a
linguagem visual nos gêneros textuais em livros didáticos de alfabetização. Para a realização do
estudo, utilizamos como referencial teórico para os conceitos de língua, texto, gênero e discurso a
perspectiva da Linguística Textual e dos estudos retóricos e sociológicos de gêneros, em especial
Marcuschi (2008), Bazerman (2011), Miller (2012), Bathia (2004) e Swales (1990; 2004). Em seguida,
nos respaldamos na semiótica para a contextualização da relação entre texto verbal e texto visual,
especialmente nos aportes teóricos de Peirce (1995) e Santaella (2012). Finalizamos com considerações sobre a trajetória do livro didático e os gêneros verbo-visuais (BEZERRA, 2006; VAL, 2008).
Nossa inquietude parte da indagação: os textos verbo-visuais apresentados pelos livros didáticos
são adequados para a alfabetização do ponto de vista da relação entre palavra e imagem? Para a
investigação, selecionamos um corpus constituído de três coleções pertencentes ao ciclo de alfabetização do PNLD/2013, que destacam a diversidade de gêneros textuais. Os procedimentos
metodológicos incluem delinear um quadro geral dos gêneros encontrados na seção de leitura
dos referidos livros, bem como um segundo quadro que enfatiza os gêneros verbo-visuais. Esses

222 / VI ECLAE

últimos serão posteriormente analisados segundo categorias relativas às relações semânticas de a)
dominância; b) redundância; c) complementaridade; e d) discrepância ou contradição (SANTAELLA,
2012). Os resultados obtidos sinalizam que há nessas obras uma diversidade de gêneros que cuja
complexidade aumenta gradativamente, considerando o nível de proficiência da leitura. A análise
dos gêneros verbo-visuais revela traços tanto de redundância quanto de complementaridade. Conclui-se pela necessidade de uma investigação contínua e ampliada sobre como o livro didático, na
contemporaneidade, tem combinado os elementos verbais e imagéticos nos diversos gêneros que
mobiliza para o ensino da língua materna na alfabetização e nos níveis subsequentes.
Palavras-chave: Linguagem verbo-visual; gêneros textuais; livro didático

A FARSA E A FARSA DA BOA PREGUIÇA: DO TEATRO
MEDIEVAL AO PALCO CONTEMPORÂNEO
Antonia Maria Medeiros Da Cruz (UPE/Garanhuns)
Luzia Cristina Magalhães Medeiros (UPE/Garanhuns)
Maria Luiza Pessoa Rafael Bonfim (UPE/Garanhuns)
A leitura e análise da Farsa da Boa Preguiça do escritor Ariano Suassuna fomenta nossos questionamentos e provoca-nos à pesquisa. Nesse sentido, o discurso religioso vinculado ao humor sádico
e burlesco presente na obra, levou-nos a relacionar a historicidade do gênero, seus propósitos em
contextos distintos e as razões que retomam o temática na contemporaneidade, refletindo sobre
“como as pessoas criam novas realidades de significação, relações e conhecimento, fazendo uso
de textos” (BAZERMAN, 2005). A peça teatral norteia-se na construção de um espetáculo armorial,
pois mantém um elo interessante entre a medievalidade e o imaginário popular sertanejo. A partir do estudo dessa peça buscamos compreender como surgiu a farsa no teatro medieval e quais
mudanças marcam o gênero na obra de Ariano Suassuna, identificamos suas características irrompidas no contexto do teatro medieval, fortemente ligado as tradições religiosas da Igreja Católica
(MACHADO, 2009), e percebemos que esse gênero se configura de forma ainda mais rica na obra
de Ariano Suassuna, que tem na medievalidade a marca mais específica de seu teatro (VASSALLO,
1993). Como direção ao estudo do gênero farsa trilhamos na compreensão de gêneros definidos
historicamente, marcados no tempo e no espaço e em contextos situacionais numa dada esfera
ou campo de atividade humana (MILLER, 2009, BAZERMAN, 2005), razão pela qual investigou-se o
percurso histórico e as transformações desse drama litúrgico entranhado no movimento armorial,
entre outros elementos tecidos na constituição do gênero farsa e da trajetória deste gênero à contemporaneidade.
Palavras-chave: gênero farsa; teatro medieval; Farsa da Boa Preguiça
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OS GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DA LEITURA E DA
PRODUÇÃO DE TEXTOS
Maryngá Meireles Cardoso Alves (UEPB)
O presente trabalho relata reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa com ênfase nos Gêneros
Textuais. Para tanto, foram consultados Bakhtin (2003), Dolz (2004), Marcuschi (2008), Geraldi (2002)
e Rojo (2000), os quais evidenciam o ensino de Língua Portuguesa e enfatizam as teorias sobre o
gênero do discurso, assim como a linguagem numa perspectiva sociointeracionista. Vivemos em
uma sociedade, na qual, cada vez mais a leitura e a escrita vêm sendo supervalorizadas e a aquisição da língua oral e escrita nos remete à possibilidade de participação social na qual nos tornamos
cidadãos no mundo. O ato de ler e escrever constitui-se um elemento inerente à condição humana, sendo assim a aquisição da leitura e da escrita implica, portanto, uma questão de cidadania, à
medida que se revela como forma de inclusão social, ao possibilitar-nos a capacidade criadora e o
posicionamento crítico do mundo no qual estamos inseridos. Os gêneros textuais são fenômenos
históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros
contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do cotidiano. Por isso, o foco
deste trabalho consiste no esclarecimento acerca das teorias dos Gêneros Textuais, bem como de
sua implicação para o ensino de Língua Portuguesa. O trabalho divide-se em duas etapas: a primeira consiste em uma breve discussão acerca das teorias dos Gêneros textuais; no segundo momento,
apresentamos propostas de atividades para serem aplicadas com turmas de 9° ano do Ensino Fundamental, destacando a perspectiva dos Gêneros Textuais e em específico o gênero crônica.
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Ensino; Leitura; Língua Portuguesa

ANÁLISE DIALÓGICA DO GÊNERO “PROPOSTA DE
REDAÇÃO” NO ENEM
Joserlândio Da Costa Silva (UFPB)
Quando se fala em gêneros discursivos, parece impossível não lembrarmos imediatamente do
nome de Mikhail Bakhtin . Na presente comunicação, pretendemos, a partir de noções debatidas
por Mikhail Bakhtin e o Círculo, como as de forma arquitetônica e forma composicional, discutir o
processo de formação e de circulação de um gênero que, ao que nos parece, ainda não foi bem
atentado por pesquisadores da área. Trata-se do gênero que chamaremos proposta de redação.
Mais especificamente, estaremos tratando da proposta de redação que circula anualmente nas avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio. Pretendemos analisar o surgimento e desenvolvimento desse gênero a partir de um determinado contexto sócio-histórico e, a partir disso, considerar
as características que nos levam a classificá-lo como um gênero discursivo da esfera escolar. Para a
realização do trabalho, selecionamos quatro momentos diferentes em que a proposta de redação
do Enem circulou. Foram analisadas as propostas de 1998, a de 2001, a de 2009 e a de 2013. Procu224 / VI ECLAE

ramos esclarecer o contexto de surgimento e as condições de permanência e de transformações
desse gênero. Uma das constatações feitas até agora é a de que os aspectos envolvidos nas condições de produção, de circulação e de recepção do gênero vão mudando com o passar dos anos
e, consequentemente, a forma composicional também mudou. Por fim, levando em consideração
que, composicionalmente, a proposta de redação é formada por um processo de incorporação e
reelaboração de textos que formam outros gêneros, fazemos uma discussão da forma como esse
gênero pode ser trabalhado em sala de aula para que o aluno esteja, no momento de realização do
Enem, mais apto a lidar com a proposta da redação.
Palavras-chave: Gênero discursivo; Bakhtin; Enem

UMA LEITURA ENUNCIATIVO-DISCURSIVA DO GÊNERO
CHARGE
Michel Pratini Bernardo Da Silva (UFPB)
A charge é um gênero discursivo recorrente em revistas, jornais, telejornais e redes sociais de todo
o país, constituindo-se, portanto, um enunciado bastante compartilhado no campo discursivo midiático. Ela caracteriza-se por apresentar uma dimensão verbo-visual, ou seja, um aspecto verbal e
outro visual que são indispensáveis para a constituição dos efeitos de sentidos que podem ser gerados em sua leitura. Com base nessas considerações, objetivamos realizar uma leitura do gênero
verbo-visual charge a partir da perspectiva dialógica de estudo da linguagem. Como pressupostos
teórico-metodológicos, utilizaremos a teoria enunciativo-discursiva proveniente dos estudos filosóficos de Bakhtin e o Círculo. Vale destacar que os estudiosos dessa perspectiva da linguagem não
propuseram um estudo específico para o enunciado verbo-visual, contudo, suas reflexões sobre a
natureza da linguagem nos permitem considerar essas duas materialidades como elementos constitutivos do enunciado, sendo, portanto, “geneticamente articulados” como afirma Brait (2009, p.
143). Adotamos ainda os estudos discursivos que se pautam nessa concepção de linguagem, a saber, Brait (2009, 2012), Fiorin (2005), Faraco (2009), dentre outros. A metodologia é de cunho qualitativo-interpretativista. Inicialmente, realizamos uma revisão bibliográfica e, em seguida, coletamos
duas charges provenientes da página do Blog Brunocharges e do Diário de Sorocaba (Facebook),
em agosto de 2013. As charges têm como tema a primeira visita do papa Francisco ao Brasil. Elas são
uma amostra dos enunciados que circularam no país durante essa visita. Os resultados demonstraram que, ao enunciar, o sujeito utiliza estratégias interdiscursivas a fim alcançar os efeitos de sentidos irônicos comuns ao gênero charge. Desse modo, a charge se constitui um enunciado dialógico,
ou seja, que estabelece relações de sentido com outros enunciados.
Palavras-chave: charges; gênero discursivo; dialogismo
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SÚMULA DE ÁRBITRO DE FUTEBOL: UMA PROPOSTA PARA
A SALA DE AULA
Sérgio Claudino De Santana (UFPE)
A pesquisa teve como objetivo geral descrever o gêneros textual Súmula de Árbitro de Jogo de
Futebol, a fim de oferecer subsídios aos professores de língua materna, que tiverem acesso a este
trabalho, uma alternativa original e interessante para o ensino de escrita a alunos do Ensino Básico.
O trabalho com a escrita é uma tarefa árdua para os professores de língua portuguesa e enfadonha
para os alunos. Para os professores, a dificuldade reside no fato de terem a obrigação de contribuírem para que turmas numerosas desenvolvam adequadamente suas habilidades de escrita; para
os alunos, que atualmente contam com uma diversidade de possibilidades de atividades fora da
escola, os gêneros textuais trabalhados em sala de aula são desinteressantes e repetitivos. Com
isso, buscamos no esporte, que é a paixão nacional, o futebol, uma maneira distinta de motivar a
prática da produção textual. A pesquisa fundamentou-se teoricamente em Bakthin (2000), Dionísio
(2002), Marcuschi (2003), Bazeman (2006), entre outros. O presente trabalho almejou, em última
instância, propor ampliação da diversidade de gêneros textuais nas aulas de escrita. Realizamos um
estudo eminentemente descritivo das Súmulas de árbitros de futebol de Pernambuco. Nessa análise, observamos a função sócio-comunicativa do texto e suas características formais. Apresentamos,
ainda, uma proposta didático-metodológica para a implementação de um trabalho em sala de aula
que se desenvolva a partir do estudo desse gênero textual.
Palavras-chave: Gênero textual; súmula; alunos.

A MULTIMODALIDADE DOS GÊNEROS DIGITAIS NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Vera Lucy Borba De Castro Bezerra (UNICAP)
RESUMO A presença de multiplicidade de linguagens, modos ou semioses nos textos em circulação
é constante, principalmente nas mídias audiovisuais digitais. Mediante estas mudanças nos gêneros, em especial, para os gêneros digitais, naturalmente o perfil do leitor também mudou, inclusive
o leitor-navegador que usa a internet como meio, como fonte de informação, mantendo contato
com os mais diversos gêneros digitais. Em função destas mídias estarem cada vez mais presentes
em nosso dia a dia, este trabalho tem por objetivo explorar a multimodalidade dos gêneros digitais
em livros didáticos de língua portuguesa do 6º ano, aprovados pelo PNLD 2014. Das coleções aprovadas pelo Guia do Livro Didático de Língua Portuguesa 2014, selecionamos 50% das obras do 6º
ano, totalizando seis obras. Buscamos definir o conceito de gêneros discursivos (Marcuschi, 2008;
Marcuschi, 2010; Bakhtin, 1999; Bazerman, 2007), além de investigar se, de fato, os gêneros digitais
são trazidos nestes manuais e como a multimodalidade acontece. É evidente que a multimodalidade é potencializada em suportes digitais como celulares, tablets ou TV, e em gêneros digitais como
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chats, posts etc, mas urge pesquisarmos como os livros didáticos de língua portuguesa trazem essa
relação de palavras, sons, imagens e formas em movimento para adolescentes que acabaram de
ingressar no ensino fundamental II.
Palavras-chave: Gênero digital; Multimodalidade; Livro didático; Leitura

ORALIDADE E ARGUMENTAÇÃO EM FOCO: UMA
EXPERIÊNCIA DIDÁTICA COM O GÊNERO TEXTUAL JÚRI
SIMULADO
Alberto Felix Da Hora (UPE/Garanhuns)
Este trabalho de pesquisa apresenta uma experiência didática que tem como foco o ensino da oralidade e da argumentação por meio de uma sequência didática com o gênero textual/discursivo
júri simulado. A escolha desse gênero do domínio jurídico justifica-se por proporcionar a vivência
de práticas referentes ao ensino dos recursos não-linguísticos da oralidade (movimentação, vestimenta, postura corporal, gestos e expressões fisionômicas) e dos recursos linguísticos da argumentação oral (uso de operadores argumentativos, linguagem persuasiva, capacidade de refutação,
citações, exemplificações, analogias, entre outros recursos). A experiência ocorre numa turma do
nono ano do Ensino Fundamental II, em uma escola pública de Altinho-PE. Subsidiaram a pesquisa
as concepções teóricas de gêneros textuais de Marcuschi (2005, 2008), a teoria Interacionista Sociodiscursiva (ISD) defendida por Bronckart (1999) e embasada em Bakhtin (2003), além dos estudos
sobre argumentação de Koch (2011, 2012) e Pinto (2010), o procedimento metodológico adotado foi
a sequência didática para o ensino dos gêneros textuais escritos e orais conforme Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004). O trabalho apresenta como pontos norteadores: A linguagem entendida como
um fenômeno social, histórico, cultural e interacional; o ensino de língua com base nos gêneros
textuais, materializados nos textos e a definição dos objetos de ensino do oral. Os resultados sinalizam para avanços no domínio linguístico discursivo dos discentes quanto ao uso de argumentos
por meio da oralidade.
Palavras-chave: Oralidade e Argumentação; Sequência Didática; Júri Simulado.

NOÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS: ABORDAGEM NOS
ENUNCIADOS DO SAEPE VERSUS SALA DE AULA
Maria Ladjane Dos Santos Pereira (UPE)
Girlândia Cavalcanti Gomes Bezerra Silva (UPE)
Este estudo tem o objetivo de analisar como a noção de gênero é abordada nos enunciados do
SAEPE, ou seja, como é a composição e aplicação dos itens referentes aos descritores D12 (Identificar o gênero do texto) e o D13 (Identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais) contidos no
tópico Implicações do suporte, do gênero e/ou do Enunciador na compreensão do Texto da Matriz
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de Referência de Língua Portuguesa. A justificativa deste trabalho está na importância do estudo de
gêneros dentro da sala de aula versus SAEPE como ação social. Metodologicamente, procedeu-se a
uma análise qualitativa em que foram analisados e aplicados itens referentes aos descritores D12 e
D13, com gabarito comentado e aplicação de questionário a professores das séries finais avaliadas
pelo SAEPE. A análise dos dados ancora-se em documentos norteadores da formação docente, e
em teóricos que discutem e problematizam o estudo de gêneros como ação social (BAZERMAN,
2007; 2011; MILLER, 2009; MARCUSCHI, 2008). A pesquisa confirma que a noção de gêneros contida
nos enunciados do SAEPE corrobora com as ideias de teóricos como Bazerman (2011) e Miller (2009)
enquanto a ação social, e se distancia das ideias apresentadas por Marcuschi (2008) frente à composição do D12 na Matriz de Referência. Revela, também uma compreensão de que há uma real
deficiência por parte dos docentes no trabalho com gêneros textuais em sala versus SAEPE.
Palavras-chave: Gênero; Ação social; SAEPE.

TEXTOS EM OUTDOOR COM DISCURSO DE ESCOLAS: UM
ESTUDO DO INTERDISCURSO NA SUGESTIVA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES NO
RECIFE
Heloisa Pedrosa De Araujo (UFPE)
O artigo versa em demonstrar na estrutura textual, a semântica utilizada, na construção de mensagens para apresentação de Cursos Técnicos e Formação Superior em Escolas Particulares na cidade
do Recife, que sugerem cursos de formação profissional em nível Técnico, ou Graduação, como
promoção futura, com diferencial visão de equiparações salariais sugestivas, conforme valorização
de certas profissões, no mercado, com excelentes remunerações, ou situação financeira estável.
Desse modo, pretende-se analisar que, essas possíveis interpretações são admissíveis, a partir das
fáceis dos interdiscursos, nos textos das campanhas publicitárias, no funcionamento Lógico e Linguístico, no interior do pensável, expressos nos discursos, com identificação de classe, e formação
ideológica, estudada por Pêcheux (1988), e, destacados em sua Obra: ‘Semântica e Discurso: uma
crítica à afirmação do óbvio’. Como também, visualizar a construção textual que incide no interior
do campo discursivo, como se constitui esse discurso, em relação às hipóteses de dominantes e
dominados, numa reconstrução textual, que possa descrever em termos de operações, com outros
sentidos, na mesma estrutura de formação discursiva, como explica Maingueneau (2005), em ‘Gênese dos Discursos’. E ainda, observar que as afirmações relatam além das frases, as proposições
das mensagens, como ato de linguagem, com função de uma unidade, que apresentam conteúdos
concretos, abordados por Foucault (1996), em ‘A ordem do Discurso’. Assim, a pesquisa tem como
objetivo, analisar a construção dos enunciados, para relacionar as possíveis leituras, nas interfaces
dos discursos, dos cursos oferecidos pelas Escolas Técnicas e Faculdades particulares, como mensagem direcionada ao seu público de interesse, a cada curso específico, conforme expostos nos
outdoors, no Município Recife.
Palavras-chave: Outdoor; Discurso; Interdiscurso
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A INTERTEXTUALIDADE NO GÊNERO DISCURSIVO CHARGE
Ivo Teixeira De Araújo Filho (UFPB)
Tendo em vista a importância da leitura e da análise de textos verbal e não-verbal e a grande carência de conhecimento cultural que permeia o nosso cotidiano escolar, é que surge o objetivo deste
trabalho para que, através de uma análise reflexiva, se consiga um alargamento dos horizontes
pessoal e cultural dos alunos, garantindo-lhes uma formação crítica e emancipadora. Diante desse contexto, nesta pesquisa foi empregada a análise bibliográfica, realizando métodos teóricos e
analisando charges que possuem intertextualidade relacionada à política e as mais clássicas obras
da pintura nacional e da mundial, para que o alunado tenha o contato necessário com a literatura,
com a música, com a cultura, enfim. De uma forma geral, aspiramos ao sucesso deste trabalho, destacando a nossa intenção primordial, que é contribuir para que toda a comunidade escolar vivencie
um conhecimento sobre a nossa cultura, sobre a nossa própria história, através de análises críticas
de textos reflexivos que contribuem para sucumbir as limitações linguísticas e as de conhecimento
de mundo as quais tanto afligem o nosso dia a dia educacional. É preciso, pois, apresentar temas
interessantes, verossímeis, para que, a partir de uma leitura reflexiva, o alunado consiga identificar
problemas do nosso cotidiano e, além disso, de maneira crítica e criativa, ele possa participar de
discussões que contribuam para a criação de uma sociedade mais justa, formada por cidadãos cada
vez mais pensantes, que contribuam para o avanço da nossa cultura, bem tão precioso, que, a cada
dia, vem perdendo espaço no âmbito escolar com o qual convivemos.
Palavras-chave: Charges; Intertextualidade; Cultura; Alunado

O Gênero Reportagem na sala de aula: uma
proposta de ação didática
Augusto César Da Silva Freire (UPE/Garanhuns)
Este trabalho tem como objetivo discutir o estudo do gênero Reportagem na sala de aula do ensino
fundamental como instrumento didático para as práticas de leitura crítica e análise linguística além
de propor ações didáticas do uso do gênero nas aulas de língua portuguesa. O estudo se fundamenta na Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003), na perspectiva do gênero como ação
social (MILLER, 2009) e na perspectiva de propósito comunicativo de (SWALES, 1990). O objeto da
pesquisa dar-se por três reportagens de mesma temática publicadas nos jornais de grande circulação do estado de Pernambuco, respectivamente o Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco e
Folha de Pernambuco. Apesar dos PCN’s focarem no ensino de diferentes gêneros discursivos e na
análise crítica deles ainda se percebe a falta de informação e formação dos professores para o trabalho com essas ferramentas discursivas tão necessárias na prática de leitura e escrita. Dessa forma,
propomos em nosso trabalho uma ação didática que contemple a compreensão do funcionamento das relações sociais nos contextos sociodiscursivos além de buscar uma prática de leitura crítica
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que vise à interpretação crítica discursiva, a compreensão dos mecanismos textuais e linguísticos
do gênero, como também a inserção dos alunos em processos sociais e discursivos.
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Reportagem; Análise Crítica; Ação didática.

GÊNEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Karla Simões De Andrade Lima Bertotti (Colégio Militar Do
Recife)
Este trabalho busca compreender como os gêneros textuais são trabalhados no ensino a partir da
análise feita em Livros Didáticos de Língua Portuguesa. Para tanto, atualizamos a discussão teórica
sobre gêneros textuais e suas implicações para o ensino Língua Portuguesa através da literatura de
referência na área. Este estudo fundamentou-se nas propostas de Marcuschi (2008), Sheneulwly
e Dolz (2004) e Bronckart (1999), dentre outros, cuja preocupação se volta para a importância da
utilização dos gêneros textuais em sala de aula com a finalidade de reportar o aluno ao seu cotidiano, mostrando a funcionalidade da língua. Buscamos, ainda, para nortear nossa compreensão
do objeto e ressaltar a importância dessa temática, situar a discussão nas políticas públicas que
têm consequências diretas na sala de aula, nomeadamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Língua Portuguesa (PCN) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no recorte específico
sobre o trabalho com gêneros textuais. Como recurso para a análise, foram utilizadas duas coleções
de livros didáticos pertencentes ao catálogo de uma mesma editora, comparando suas abordagens
teórico-metodológicas no que diz respeito ao tratamento dado aos gêneros textuais. Como procedimento de análise, fizemos a apresentação da estrutura de cada LD escolhido e o levantamento
quantitativo e qualitativo dos gêneros abordados em cada obra. Destacamos a relevância desse
tipo de abordagem, com o propósito de estimular e desenvolver a participação do aluno-leitor nas
práticas comunicativas na sociedade, a fim de contribuir com novas investigações sobre o uso dos
Gêneros Textuais como ferramenta pedagógica.
Palavras-chave: Gêneros textuais; Livro didático; Ensino de língua portuguesa

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E O USO DE
GÊNEROS COMO SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UM PANORAMA
PELO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Carlos Héric Silva Oliveira (PUC-SP)
O referido artigo pretende apresentar uma reflexão acerca da formação inicial de professores a partir do estágio supervisionado. Além de fazer parte da matriz curricular dos diversos cursos de licenciatura, no curso de Letras não é diferente, o estágio supervisionado consolida o status do “modo
de fazer” da atividade docente nos diversos cursos de licenciatura. Nesse sentido, as discussões
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trazidas por Bueno (2009), Leurquin (2013) e Pimenta (2012) permitem que façamos um panorama
teórico capaz de refletir sobre a situação atual do estágio supervisionado e sua importância no contexto da formação docente. As atividades de ensino representadas no uso de gêneros textuais/discursivos em Schneuwly & Dolz (2014), podem oferecer subsídios relevantes capazes de conduzir o
ensino por meio de sequências didáticas pertinentes aos componentes escolares exigidos, por um
lado, pelo professor regente, por outro pelo estagiário, capaz de aprimorar o ensino-aprendizagem
de Língua Portuguesa. O gênero carta, por exemplo, pode se tornar uma ferramentas fundamental
para trabalhar a leitura e a produção escrita com alunos com dificuldade de aprendizagem. Além
disso, o gênero, se bem trabalhado em sala de aula, pode permitir que o aluno produza seu texto a
partir da sequência didática desenvolvida pelo professor. Nesse aspecto, o estágio supervisionado
permite que o futuro docente visualize as possibilidades de ensino que podem acontecer a partir
do componente curricular de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Formação de professores; Sequência didática

A CANÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA
PROPOSTA PARA O ESTUDO DO SAMBA-ENREDO
João Gomes Da Silva Neto (UFRN)
Andréa Gomes Dos Santos (UFRN)
Esta comunicação trata de uma pesquisa sobre o ensino de língua portuguesa com foco no estudo
da canção (letra de samba-enredo) no ensino fundamental. Mais especificamente, apresentamos
um projeto de ensino de língua por meio do estudo do samba-enredo, que explore a intertextualidade e as várias competências mobilizadas pela leitura e pela escrita. O projeto apoia-se no pressuposto de que a canção é um gênero textual que precisa ser mais difundido como objeto e instrumento de ensino, considerando-se que, além de sua importância para a ampliação e a valorização
do repertório cultural nas escolas, seu estudo contribui com o desenvolvimento das competências
discursivas dos aprendizes. O projeto tem por objetivo propor elementos teóricos e metodológicos
para a elaboração de sequências didáticas que explorem o gênero canção, com procedimentos de
ensino voltados para a leitura, a escrita, a gramática e a oralidade. Mais especificamente, pretende
contribuir para as práticas docentes voltadas para a formação de leitores e escritores, por intermédio do estudo desse gênero. Na ocasião, será apresentado um relato de experiência sobre a aplicação uma sequência didática em que se explora um samba-enredo, dando-se ênfase a aspectos
da intertextualidade. A teoria e a metodologia apoiam-se em estudos sobre gramática, teoria da
literatura, linguística de texto, gêneros textuais e ensino de língua portuguesa.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Leitura e Escrita; Canção; Samba-enredo
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O QUE NOS REVELA A COLETÂNEA DE TEXTOS PRESENTE
NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DA
COLEÇÃO VIVER, APRENDER?
Sulanita Bandeira Da Cruz Santos (UFPE)
Compreendendo o livro didático como sendo, muitas vezes, o único material legitimado e utilizado pela escola, e fora dela, para as práticas de leitura, a pesquisa aqui empreendida tomou como
objeto de estudo os livros didáticos de Português da Coleção Viver, Aprender destinados a EJA –
Educação de Jovens e Adultos – do segundo segmento. Pressupúnhamos, assim como os estudiosos das práticas de leitura, que a toda obra subjaz um leitor imaginário e enseja um protocolo de
leitura. Sendo assim, tomamos como base teórica o que eles nos mostraram ao tentarem reconstruir a história das práticas de leitura. Desse modo, verificamos quais os textos/gêneros textuais
que a referida coleção contemplava, assim como as esferas de produção/circulação às quais eles
pertenciam. Também verificamos sobre quais desses textos incidiam as atividades de leitura. Nesse
sentido, foi possível perceber que a coleção contempla os textos de diversas esferas de produção/
circulação, embora haja uma ênfase sobre aqueles de cunho literário, incidindo também sobre eles
a maior parte das atividades de leitura/compreensão textual, o que pareceu justificar a proliferação
de textos didáticos também presentes na coleção e marcados por uma abordagem caracterizada
pela explicitação de conteúdos relacionados aos aspectos gramaticais e/ou de natureza composicional do gênero. Em face disso, entendemos que a coleção analisada enseja um modelo de leitura
que nos remete aos primórdios da escolarização da leitura, à forma como foram se configurando
os livros didáticos de português ao longo do tempo, e às práticas de leitura em que os textos tomados como referência para o seu ensino eram os de natureza literária, por serem considerados os
“modelos” a serem imitados.
Palavras-chave: Livro didático de Língua Portuguesa; Práticas de Leitura; Educação

FACEBOOK E ENSINO DE GÊNEROS: UMA EXPERIÊNCIA
MIDIÁTICA COM O ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM SEU
CONTEXTO DE USO
Laene Alves Pacheco Vaz (UPE)
A pesquisa busca responder a seguinte questão: como ensinar gêneros conservando a sua complexidade e o seu status como algo mais do que simples traços retóricos tipificados? Para isso, tem
como objetivo geral propor uma maneira dinâmica de trabalhar o gênero anúncio publicitário, a
partir de uma perspectiva sociorretórica de gênero, em atividades que o explorem em seus aspectos retóricos, linguísticos e sociais dentro do contexto digital em que circula. Utilizamos como referencial as teorias dos Estudos Retóricos de Gênero, representado por Miller (2012), e os Estudos em
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Inglês para Fins Específicos, com os autores Swales (2009) e Bathia (2009); também estudos atuais
sobre tecnologia e ensino. A pesquisa, de natureza qualitativa, atribui ênfase à pesquisa-ação, pois
aplicamos uma série de oficinas pedagógicas em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental, em
uma escola municipal de Garanhuns-PE. As oficinas foram efetuadas, sobretudo, por intermédio
de um grupo criado no Facebook, o qual constituiu nosso lócus de ensino e aquisição do gênero e
corpus de análise de resultados. Analisamos maneiras de trabalhar com o gênero em situações de
uso, ressignificando as funcionalidades digitais para tal fim. Os resultados revelaram que a melhor
alternativa de trabalhar com o gênero, de modo a conservar a sua complexidade e seu status, é
explorá-lo pedagogicamente em seu contexto de uso, não limitando o ensino aos aspectos retóricos e linguísticos do gênero, mas incorporando elementos de caráter social e ideológico, bem
como a situação de produção e circulação. Conclui-se que, quando o gênero do ambiente digital
é estudado em situações de uso, os estudantes adquirem condições necessárias para identificar
e compreender o gênero como ação social, seu propósito comunicativo e intenções particulares;
além de favorecer o desenvolvimento de sua criticidade, habilidades digitais e ampla visão acerca
dos gêneros que circulam em seu cotidiano.
Palavras-chave: Análise de gêneros; Facebook; Língua Portuguesa

UMA ABORDAGEM ACERCA DA PRODUÇÃO ESCRITA DO
GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO PROPOSTA PELO LIVRO
DIDÁTICO
Claudia Maria De Santana (UPE/Garanhuns)
Daniel Holanda Da Fonseca (UPE/Garanhuns)
O livro didático é um dos instrumentos mais utilizados nas nossas salas de aula, pois é um recurso
acessível tanto para os professores quanto para o alunado. Por esse motivo, a análise das atividades
de produção textual escrita propostas por esse material é relevante, visto que essa reflexão contribuirá para melhorar as práticas que são realizadas na escola. O nosso recorte para esse artigo foi a
análise de duas atividades de produção escrita do gênero artigo de opinião, encontradas em dois
livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental utilizados pela rede estadual de ensino: Jornadas, de Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho e Português: uma língua brasileira, de Lígia Menna,
Regina Figueiredo e Maria das Graças Vieira. As nossas reflexões acerca das propostas de produção
contidas no livro didático (LD) foram pautadas nas concepções de formação sócio-interacionista
do indivíduo (Vygotsky); da constituição e utilização da linguagem como instrumento de interação
verbal (Bakhtin); da noção de gênero como ação social (Bazerman); bem como nas orientações que
constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nos Parâmetros Curriculares de Língua
Portuguesa (PCLPs), documento oficial da rede estadual de Pernambuco. Dessa forma, nosso intuito é discutir alguns pressupostos que devem ser considerados nas atividades de produção escrita
propostas pelo LD, para que o professor possa olhar para esse recurso mais criticamente, interferindo nas atividades propostas a fim de adequá-las de acordo com as suas necessidades.
Palavras-chave: Livro didático; Produção de Textos Escritos; Artigo de Opinião
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O ATO DE ARGUMENTAR: UMA ANÁLISE SOBRE A
PRODUÇÃO DE TEXTOS DE OPINIÃO NO 6º ANO
Jasilene Lucena Cavalcanti (UEPB)
Esse trabalho busca analisar os textos de opinião de alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental.
O interesse por essa temática surgiu ao observarmos a dificuldade apresentada por esses alunos
quando solicitados a assumirem posicionamentos e argumentarem acerca dos seus pontos de vista na sala de aula, tanto no aspecto oral quanto no escrito. A pesquisa está fundamentada em
estudos de autores como Geraldi (2002), Marcuschi (2002), Schneuwly e Doltz (2004), Koch (2011),
no tocante ao estudo de argumentação, gêneros textuais e sequências didáticas. Tomamos como
corpus de análise 05 (cinco) textos de alunos do 6º Ano, de uma escola pública localizada na cidade de Alagoa Nova, PB, elaborados a partir de uma atividade proposta para a sala de aula, após a
leitura e a discussão de vários textos de opinião. No material coletado, foi possível perceber a falta
de articulação entre a posição do autor/aluno e seu argumento, além do uso inadequado dos elementos de coesão. Detectados os problemas, propomos uma sequência didática que permitisse o
desenvolvimento das habilidades no uso da linguagem e a reflexão acerca da eficácia comunicativa
do texto argumentativo. Com essa pesquisa, buscamos apontar caminhos para que o professor de
língua materna possa oferecer condições para o desenvolvimento das competências discursivas
dos seus alunos.
Palavras-chave: Texto de opinião; Leitura; Produção textual

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO GÊNERO
DEBATE MEDIADO PELAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Gracilene Barros De Oliveira (UFPB)
Erivaldo Pereira Do Nascimento (UFPB/CNPq)
Este trabalho objetiva relatar uma investigação, em fase de conclusão, a respeito do processo de
ensino-aprendizagem do gênero debate mediado por Sequências Didáticas na Educação Básica.
Trata-se de uma pesquisa que está sendo realizada no âmbito do Mestrado Profissional em Letras
(PROFLETRAS) da Universidade Federal da Paraíba (Campus IV), filiada ao projeto “Ensino de Leitura
e de Produção de Gêneros do Discurso: perspectiva semântico-discursiva, a partir de Sequências
Didáticas (ELPGD)”. A investigação é natureza aplicada e de cunho intervencionista, fundamentada
nos estudos de Dolz et al. (2013), com a concepção do gênero como instrumento de ensino-aprendizagem para uso nas práticas sociais de linguagem. Abordamos, no contexto de sala de aula, o ensino do gênero debate objetivando trabalhar as dificuldades apresentadas pelos alunos ao usarem
o referido gênero, uma a uma; tendo em vista um ensino significativo para o aluno e que ultrapasse
o uso da oralidade de forma generalizada, conforme defendem Schneuwly e Dolz (2013). A pesquisa-ação, de cunho intervencionista, foi realizada em nossa própria sala de aula (8º ano do ensino
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fundamental, em uma escola pública da rede estadual de ensino, em Santa Rita-PB). A intervenção
realizada, confirmando os estudos de Dolz et al. (2013), proporcionou o desenvolvimento de várias
habilidades sociodiscursivas importantes para a interação social.
Palavras-chave: Ensino; Debate; Sequência Didática; Interacionismo

O FUNK COMO GÊNERO TEXTUAL NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Jaciara Josefa Gomes (UPE)
Nesse estudo, investigamos os significados acionais no funk pernambucano a partir da análise de
sua estrutura genérica. Essa escolha se deve ao fato de tomarmos por base os estudos da Análise Crítica do Discurso (ACD) que compreendem a linguagem como organizada por ordens do
discurso que são responsáveis por orientar a variação linguística. Partimos da ideia de que, como
constituintes da dimensão discursiva nos modos de (inter)ação, os gêneros nos permitem investigar não apenas como o texto se apresenta no processo interacional, como também possibilita
que compreendamos suas contribuições para a (inter)ação em eventos sociais (FAIRCLOUGH, 2003).
Buscamos então compreender como, em um determinado contexto social, histórico e cultural, são
articulados estilos e discursos com uma relativa estabilidade. Isto porque a produção e utilização
de textos particulares ocorrem em determinada prática social. Nesta é que acontece a definição de
gêneros específicos. Logo, uma vez que ocorram mudanças nas práticas sociais, também ocorrerão
nos modos de agir e interagir. Esses aspectos são fundamentais para pensarmos a inserção do funk,
enquanto estilo musical periférico, nas aulas de Língua Portuguesa, de modo a ampliar as possibilidades de estudo da língua numa dimensão mais discursiva com orientação textual e, ao mesmo
tempo, numa dimensão menos sacralizada do texto.
Palavras-chave: significados acionais; gênero; ensino

SMARTPHONE E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA:
LIDANDO COM CONJUNTOS E SISTEMAS DE GÊNEROS EM
ATIVIDADES NO WHATSAPP
Vera Lúcia De Siqueira Lira (UPE/Garanhuns)
Tendo em vista a popularidade do aplicativo WhatsApp entre os alunos, procuramos investigar
os gêneros usados em práticas interativas nesse mensageiro instantâneo e suas possibilidades de
usos em aulas de língua portuguesa através de gêneros textuais digitais em contextos legítimos
de circulação e na perspectiva da leitura enquanto busca e construção de sentidos. Desse modo,
os gêneros textuais envolvidos nas interações no aplicativo foram identificados e analisados sob
a perspectiva dos sistemas de gêneros e de atividades. Nosso estudo esteve ligado aos Estudos
Retóricos de Gêneros (ERG), com autores como Miller (2009) e Bazerman (2005), aos estudos em
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Inglês para Fins Específicos, com pesquisadores como Swales (1990; 2004) e aos estudos de Marcuschi (2000; 2005). O universo dessa pesquisa foi o aplicativo WhatsApp, ao qual nos referimos não
apenas como um mensageiro, mas como uma multiplataforma virtual que possibilita ricas práticas
de leituras e escritas através de diversos gêneros textuais. Com ele realizamos trabalhos durante
5 semanas em uma turma de 9º ano de uma escola pública da rede estadual de Pernambuco. Tal
escolha justifica-se devido à necessidade de se trabalhar, ainda no ensino fundamental, o ensino
de língua portuguesa pautada no uso de gêneros textuais, inclusive os digitais, em seus contextos
de circulação.
Palavras-chave: Ensino; WhatsApp; conjuntos e sistemas de gêneros

ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: OBSERVAÇÃO
DE UMA PRÁTICA DOCENTE COM O GÊNERO RESENHA
Bruna Bandeira De Mello Santos (UFPE)
ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: OBSERVAÇÃO DE UMA PRÁTICA DOCENTE COM O GÊNERO RESENHA Bruna Bandeira (UFPE) Este artigo pretende refletir sobre o atual ensino de Análise
Linguística (AL), buscando verificar em que medida propostas teóricas da perspectiva sociointeracionista da linguagem — principalmente as de Geraldi (1997) e Travaglia (2009) — estão sendo
colocadas em prática nas aulas de Língua Portuguesa (LP) do ensino médio (EM). Para isso, foi selecionado um professor do Colégio de Aplicação (CAp) da UFPE, que possui conhecimento dessas
propostas, e uma turma do EM por ele assumida: o 2º ano A. As aulas desse docente foram observadas no período entre 08/04/15 e 15/05/15 e aconteciam duas vezes por semana, totalizando 22
horas-aula, cujas observações constituem o corpus de análise deste trabalho. Assim, pretende-se
compreender como a abordagem de objetos de ensino-aprendizagem de AL, mais especificamente do gênero resenha, tem sido feita em tempos de transição no ensino de LP, quando os próprios
professores parecem se sentir inseguros com relação ao lugar que a AL deve ocupar em suas aulas.
Acredita-se que análises como a esboçada neste artigo possam ser um norte a guiar esses docentes, que sentem necessidade de mudança e, entretanto, não possuem respaldo teórico nem exemplo prático suficiente para embasar seu trabalho. Considera-se também que o ensino de AL merece
maior atenção por parte dos pesquisadores. A escolha pelo EM deve-se ao fato de ser este um nível
de ensino em que, da forma como está organizado hoje, pressupõe-se que os alunos possuem
maior capacidade de abstração e, por isso, estariam aptos a compreender novas abordagens acerca
das relações de sentido e função que existem entre as estruturas da LP. Além disso, comparando-se
ao ensino fundamental, ainda são poucas as pesquisas voltadas para o EM.
Palavras-chave: Ensino de Português; análise linguística; gênero resenha
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A CAPA DE REVISTA: A RESSONÂNCIA DOS ENUNCIADOS
NA CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS NA “MUNDO ESTRANHO”
Maria Fabiana Medeiros De Holanda (UFRN)
Estudiosos das mais diversas áreas, não apenas da Linguística, têm concentrado esforços no sentido de elucidar e ampliar as discussões sobre os gêneros discursivos, especialmente os de natureza
verbo-visual (como é o caso da capa de revista). A fim de fazer uma análise mais sistemática, temos
como campo fértil a Análise Dialógica do Discurso (ADD), uma vez que tem se mostrado como uma
orientação produtiva em trabalhos voltados para essa perspectiva teórica que considera o enunciado, o tempo e o espaço de sua elaboração, os sujeitos implicados na interação verbal, bem como as
relações dialógico-valorativas que, conforme essa linha de pensamento, atravessa todo e qualquer
projeto de dizer. O presente artigo, sob a perspectiva do Círculo Bakhtiniano e sob a análise dos estudos da ADD, tem como objetivo fazer uma análise das relações dialógicas na construção de sentido na capa da “Revista Mundo Estranho” utilizando as concepções de linguagem, de enunciado e
de gêneros discursivos. Nesse sentido, a análise busca problematizar as formas e as interações entre
o verbal e o não verbal. Soma-se a isso a relevância entre as formas dos enunciados em relação ao
gênero do discurso e a observação das formas da língua na construção de sentido em consonância com as condições de produção da capa de revista, levando em conta algumas regularidades
enunciativo-discursivas e que tipificam a interação mediada por esse gênero na mídia, com foco na
composição e construção das relações dialógicas com outros enunciados. Esse artigo é um recorte
de uma pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida pelo programa de Pos-graduação em
estudos da linguagem da UFRN e se insere na Área da Linguística Aplicada (LA).
Palavras-chave: Capa de revista; Linguagem verbo-visual; Dialogismo

A SEQUÊNCIA NARRATIVA EM SENTENÇAS JUDICIAIS: UMA
PROPOSTA PARA O ENSINO DO GÊNERO SENTENÇA
Valter Régis De Souza Cardoso (UFRN)
Nesta comunicação, apresentaremos um estudo sobre os processos de textualização no gênero
sentença judicial, com foco nas sequências narrativas. Tal estudo é parte de um projeto de pesquisa
de mestrado que se propõe investigar como ocorrem as sequências narrativas nesse gênero jurídico. Em seu alcance prático, pretendemos produzir conhecimentos que possam subsidiar o ensino
no âmbito das práticas jurídicas ao elucidar questões relacionadas à estrutura composicional. A
sentença, composta por relatório, fundamentação e decisão, é peça integrante de um processo judicial, e nela o Estado, representado pela pessoa do juiz, procura decidir o justo. Para esse momento, o objetivo desse trabalho é apresentar resultados preliminares da análise dos aspectos composicionais da sentença, com ênfase nas sequências narrativas do relatório. A presente pesquisa

237 / VI ECLAE

enquadra-se nos pressupostos gerais da Linguística Textual a partir de autores como Koch (2004),
Koch e Elias (2012; 2013), Marcuschi (2008; 2012) dentre outros; bem como os pressupostos teóricos
e metodológicos provenientes da Análise Textual dos Discursos (ATD) em Adam (2011). A sentença
judicial que utilizaremos como corpus para análise é de natureza criminal e será coletada do banco
de sentenças da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma pesquisa documental, de
caráter qualitativo e descritivo.
Palavras-chave: Sequência narrativa; Sentença judicial; Análise Textual dos Discursos

O TRABALHO COM O GÊNERO CARTAS À REDAÇÃO NOS
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Aline Rafaela Lima E Silva (UFPE)
Desde o aprendizado da língua oral, quando crianças, já refletimos a respeito da língua e nos corrigimos, a partir das repetições dos adultos. Nesse sentido, a correção das produções de nossos alunos, que muitas vezes ficam à cargo somente do professor, ao qual cabe o apontamento dos “erros”
dos alunos, carece de um espaço de reflexão sobre os deslizes de cada educando numa perspectiva
de encontrar neles autonomia e capacidade para tal. A partir desta perspectiva, esta pesquisa busca investigar os conhecimentos mobilizados pelos alunos no momento de aplicação de uma sequência didática proposta à uma professora do quarto ano da rede municipal de Garanhuns e analisar
qual ou quais práticas pedagógicas despertam o interesse e garantem a aprendizagem dos usos e
funções da escrita pelas crianças nas séries iniciais do ensino fundamental. Para tanto, propomos
uma intervenção envolvendo uma sequência didática do gênero carta à redação, a fim de identificar os conhecimentos dos alunos referentes à apropriação deste gênero ao longo da intervenção.
Tal estudo foi desenvolvido numa escola pública do município de Garanhuns – PE, com 30 alunos
de um quarto ano do segundo ciclo, numa pesquisa-ação com enfoque qualitativo. Os resultados
evidenciaram que os discentes investigados apropriaram-se das características do gênero carta à
redação, de modo que eles vão aos poucos articulando as práticas sociais aos objetivos escolares
desenvolvidos nas intervenções. Nos momentos de trabalho com significado para a criança, há um
desdobramento dos usos e aplicações do que se aprende, tendo em vista que a escrita não deve
constituir-se apenas como instrumento de comunicação, mas assume, ao mesmo tempo, o papel
de objeto de ensino e aprendizagem, de modo que as crianças percebam-se enquanto agentes de
sua própria história.
Palavras-chave: cartas à redação; reescrita de textos; sequência didática
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MODELOS DE ENSINO DO ORAL NO LIVRO DIDÁTICO
DE LÍNGUA PORTUGUESA: REFLEXÕES ACERCA DAS
PROPOSTAS DIDÁTICAS
Fabrini Katrine Da Silva Bilro (UPE)
Débora Amorim Gomes Da Costa-Maciel (UPE)
O oral se ensina? Sim. Esta é uma exigência feita pelos documentos oficiais para o ensino de Língua Portuguesa que asseveram a relevância do oral nos conteúdos programáticos dos livros didáticos, bem como nas práticas docentes (BRASIL, 1998; PNLD, 2013). No entanto, será que os livros
didáticos asseguram, em suas estratégias didáticas, a ampliação e a consolidação da competência
comunicativa dos alunos? Diante deste questionamento, este artigo discute os modelos de ensino dos gêneros orais presentes na coleção “Português Linguagens”, com vistas a compreender as
propostas didáticas para o ensino da oralidade. Os dados foram tratados sob o prisma prevalentemente qualitativo, com emprego de elementos da técnica da análise de conteúdo categorial (BARDIN, 1997). A investigação aportou-se teoricamente em Schneuwly e Dolz (2004); Marcuschi (2008);
Cavalcante e Melo (2006), dentre outros autores que compreendem a oralidade enquanto objeto
de ensino-aprendizagem. De acordo com o tratamento dado à oralidade, foram identificados nos
manuais didáticos três modelos de ensino: Espontâneo - trata o oral como uma habilidade natural,
espontânea e informal (presente em todos os volumes); Intermediário – trata apenas da superfície
estrutural dos gêneros orais (apenas 1 atividade no volume do 6º ano); e Reflexivo – estuda de
maneira aprofundada os elementos que contribuem para a compreensão e produção dos gêneros
orais (apenas 5 atividades distribuídas nos volumes do 7º, 8º e 9º anos). Assim, mesmo com a existência de propostas voltadas ao ensino dos gêneros orais, a coleção analisada não apresenta um
direcionamento específico para o estudo sistemático do oral que possibilite aos alunos refletirem
sobre os variados usos da oralidade, nas mais diferentes instância de produção, assim como desenvolverem e aprofundarem as competências comunicativas necessárias a ampliação de seu domínio
discursivo e a sua participação nas mais diversas práticas sociais.
Palavras-chave: livro didático de Língua Portuguesa; gêneros orais; ensino

ANÁLISE DOS ASPECTOS RETÓRICO -TEXTUAIS NO
GÊNERO DEBATE EM SALA DE AULA
Deywid Wagner De Melo (UFAL)
Este trabalho é um estudo sobre os aspectos retórico-textuais no gênero debate em sala de aula.
Faz parte de um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa-Ação (PIBIP-AÇÃO) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus de Arapiraca. O projeto trata dos gêneros
textuais/discursivos numa perspectiva argumentativa voltados às salas de aula de turmas de terceiro ano do ensino médio, na disciplina de língua portuguesa, da região metropolitana do agreste
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alagoano. Na ocasião, este trabalho centra-se no gênero debate, tendo como objetivo analisar os
aspectos de natureza retórico-textual no processo argumentativo em sala de aula. Fundamenta-se
em Dolz e Schneuwly (2004), Mascuschi (2008), Koch (2009), Ribeiro (2009) Reboul (2004), Ferreira
(2010), Abreu (2005), dentre outros. É uma pesquisa-ação baseada em Thiollent (2007), além de
metodologias fundamentadas na Análise da Conversação Etnometodológica. As análises, a priori, apresentam os lugares da argumentação mais recorrentes, bem como os tipos de argumentos
mais utilizados pelos alunos, além de um repertório ainda limitado de operadores argumentativos
recorridos ao longo das exposições dos sujeitos envolvidos na constituição do gênero em análise.
Nesse sentido, percebe-se como um estudo dessa natureza pode colaborar para a inserção e envolvimento do aluno nas práticas sociais que exigem o ato e o hábito de argumentar, sendo a escola,
um espaço ideológico, propício a desenvolver essa competência/habilidade, por meio dos gêneros
textuais/discursivos, a partir da sala de aula.
Palavras-chave: aspectos retórico-textuais; gênero debate; sala de aula

ESTRUTURAÇÃO COMPOSICIONAL EM AUTOS DE
DEPOIMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: UMA ABORDAGEM
PARA O ENSINO DOS GÊNEROS JURÍDICOS
Valter Régis De Souza Cardoso (UFRN)
Marília Silva Lemos Cardoso (UFRN)
Neste trabalho, apresentaremos um estudo sobre a estruturação composicional do gênero auto de
depoimento, uma das peças que integram o inquérito policial. Trata-se de um recorte de pesquisa
que aborda a sequência narrativa em autos de depoimento. Para o momento, serão apresentados resultados preliminares da análise de um auto de depoimento retirado de um inquérito de
natureza criminal de violência contra a mulher, com foco nos aspectos composicionais do texto,
mais precisamente na configuração do plano de texto. Com essa pesquisa, pretendemos produzir
conhecimento que possa subsidiar o ensino no âmbito das práticas jurídicas no que se refere à
estrutura composicional do texto e as sequências narrativas. Segundo o Código de Processo Penal (CPP), Art. 4°, o inquérito policial é todo o procedimento policial destinado a reunir elementos
necessários à apuração da prática de uma infração penal e sua autoria. Trata-se de um documento
que tem dupla finalidade, apurar a autoria do crime e apurar a sua materialidade. Por sua vez, o auto
de depoimento busca diferenciar a coleta de informações entre o suspeito, que responde ao auto
de qualificação e interrogatório, e as “testemunhas”, as quais são convocadas para prestar esclarecimentos em termos chamados de depoimento ou de declarações. O presente trabalho enquadra-se
na Linguística Textual, a partir de autores como Koch (2004), Koch e Elias (2012; 2013), Marcuschi
(2008; 2012), e acompanha a abordagem da Análise Textual dos Discursos (ATD) proposta por Adam
(2011), entre outros. O corpus foi coletado do grupo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos
(ATD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Estruturação composicional; Plano de texto; Gêneros jurídicoS
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O ESTUDO DO TEXTO E O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Francisco Geonilson Cunha Fonseca (UFRN)
José Iranilson Da Silva (UFRN)
O ESTUDO DO TEXTO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA Francisco Geonilson Cunha Fonseca (UFRN) José Iranilson da Silva (UFRN) RESUMO: Neste
trabalho, propomos a elaboração de uma sequência didática para ser usada, preferencialmente,
no 3º ano do ensino médio. A proposta é que nesta sequência didática, através da análise e compreensão de textos escritos, as práticas de leitura, escrita, oralidade e gramática sejam compreendidas como necessárias ao processo de ensino aprendizagem de língua portuguesa em sala de
aula. Objetivamos também, da forma como a sequência didática está elaborada, que os conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais passem a fazer parte da prática pedagógica do professor
e da formação do aluno ao estudar língua portuguesa. Fundamentamos nossa proposta / pesquisa
em Antunes (2003, 2007, 2010), Meurer; Bonini e Roth (2005) Marcuschi (2008), Oliveira (2010), Koch
e Elias (2011), Koch (2011), Santos (2012) e Cereja e Magalhães (2013). Por fins didáticos e metodológicos, dividimos este artigo, além de introdução e conclusão, em três partes: pressupostos teóricos;
estudo dos textos que serviram de corpus, evidenciando, em cada um dos três textos, a intenção
comunicativa, o público alvo, o estilo, a esfera de circulação, o suporte e o gênero textual; e uma
proposta de sequência didática como parte final deste trabalho. Nas considerações finais, retomamos nossos objetivos iniciais - referentes ao propósito da sequência didática - para salientar que
tais objetivos podem ser atingidos se a sequência for executada e adequada à realidade de cada
escola, de cada comunidade escolar e de cada sala de aula no tocante, principalmente, à escolha
dos textos e dos gêneros textuais mais usados no dia a dia da escola e da comunidade que cerca /
usa a escola. Palavras-chave: Ensino de língua. Sequência didática. Sala de aula.
Palavras-chave: Ensino de língua; Sequência didática; Sala de aula

O GÊNERO ENTREVISTA E AS CONTRIBUIÇÕES PARA
A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFISSONAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Cíntia Daniele Oliveira Do Nascimento (UFRN)
Este trabalho, recorte de uma pesquisa de Mestrado que está em desenvolvimento, se insere no
campo da Linguística Aplicada (LA) e investiga as contribuições do gênero entrevista para a construção identitária do profissional de Comunicação Social, a partir da participação em um programa
de entrevistas. O Programa Xeque-Mate, que faz parte da grade da TV Universitária (TVU), é produzido por alunos de todas as habilitações do curso de Comunicação Social da UFRN (Jornalismo,
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Rádio e TV e Publicidade e Propaganda) e é um espaço para que eles cresçam profissionalmente.
O comunicador deve ser um pesquisador dos fatos sociais, das surpresas do cotidiano, e o gênero
entrevista permite que haja um maior contato com a dinâmica das mais diversas esferas da sociedade, representadas pelos entrevistados. O programa é produzido em uma disciplina optativa
da grade do curso, ofertada todos os semestres. Consideramos que a noção de gênero discursivo
como mediador do processo de ensino-aprendizagem é importante para um bom andamento da
aula, para isso nos apropriamos das reflexões acerca dos gêneros discursivos proposta por Bakhtin
(2011); consideramos também a importância da noção de identidade, estudada a partir da visão
dos Estudos Culturais (HALL, 2011, 2015). Os resultados preliminares apontam para a importância da
participação em um programa de entrevistas na formação do profissional de Comunicação Social,
uma vez que o aluno lida com o entrevistado, lida com o público, lida com a câmera, lida com o
estúdio, além de outros elementos importantes no exercício da profissão do comunicador.
Palavras-chave: Gênero entrevista; Programa Xeque-Mate; Linguagem; Identidade

GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO E A DIMENSÃO
VERBO-VISUAL
Gianka Salustiano Bezerril De Bastos Gomes (UFRN)
Diferentes estudos sobre análise de gênero do discurso sob a perspectiva bakhtiniana têm se desenvolvido no campo da Linguística Aplicada (LA) no Brasil e no exterior (BONINI, 2005; BRAIT, 2010;
RODRIGUES, 2001; ROJO, 2005; SIGNORINI, 2006). Esse estudo procura apresentar uma breve análise
da dimensão verbo-visual do gênero anúncio publicitário impresso direcionado ao público masculino sob a ordem metodológica dos estudos de Bakhtin e o Círculo (BAKHTIN, 1995; 2010), além de
autores da esfera publicitária (SAMPAIO, 2003; MARTINS, 2010; PIETROFORTE, 2009; SANDMANN,
2010). Para tanto, foram analisados 5(cinco) exemplares do gênero retirados de quatro (3) revistas
direcionadas ao público masculino, de circulação nacional. Como o anúncio publicitário é um gênero da esfera da publicidade, ele se constitui como modelo para a construção e interpretação dos
discursos de sua esfera.Seguimos a revisão de estudos prévios na área de análise de gêneros da
mídia impressa (RODRIGUES, 2001; ROHLING DA SILVA, 2009), além das postulações bakhtinianas
sobre o método sociológico de análise da língua. Os resultados apontam para algumas regularidades enunciativo-discursivas do horizonte temático na materialidade do gênero anúncio publicitário
impresso. Entendemos que o presente estudo é relevante, à medida que contribui para a consolidação de percursos científicos com base nos trabalhos de Bakhtin. Metodologicamente, situamos a
pesquisa na vertente qualitativa de base sócio-histórica.
Palavras-chave: Gênero do discurso; Anúncio publicitário; Dialogismo
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OS GÊNEROS JURÍDICOS E SUA APLICAÇÂO NAS AULAS DE
DIREITO
Raimunda Valquíria De Carvalho Santos (UFRN)
Os gêneros da esfera jurídica se efetivam cada vez mais nas pesquisas concernentes a linguagem
na atualidade. Esses gêneros são das mais variadas espécies: petições, sentenças, pareceres, pautas, atas de audiências, denúncias, recursos, declarações, habeas corpus, embargos, procurações, e
mais de um sem-número de documentos que circulam na área e que trazem em seu escopo o perfil
do produtor e da instância em que são produzidos. Em face dessa variedade de gêneros circunscritos na área jurídica e diante das grades curriculares oferecidas nos Cursos de Direito em que nem
sempre é possível observar disciplinas voltadas para a prática de leitura e escrita desses gêneros,
objetivamos nessa investigação, estudar como acontece o trabalho com os gêneros jurídicos nas
aulas do curso de Direito em universidades públicas e privadas e quais são as dificuldades de graduandos e recém-formados no que compete à escrita desses gêneros. Trata-se de uma pesquisa
de natureza qualitativa (BOGDAN; BILKLEN, 1994; CHIZZOTTI, 2000; MOREIRA; CALEFFE, 2006) de
cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995; CANÇADO, 1994), pois ocorre mediante a inserção do pesquisador no ambiente investigado e insere-se no campo dos estudos da Linguística Aplicada. Em termos
teóricos, ancora-se nas publicações relacionadas às postulações da área jurídica (GERMANO, 2006;
BITTAR, 2010; COLARES, 2010; DIAS e SILVA, 2010) e no que estabelecem as discussões sobre Linguagem e Trabalho (SOUZA- E- SILVA, FAITA, 2002; NOUROUDINE, 2002; DUARTE; FEITOSA, 2008; PAZ,
2008), dentre outros.
Palavras-chave: Gêneros jurídicos; Práticas de leitura e escrita; Cursos de Direito

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DOS GÊNEROS DO DISCURSO
NA CONSTRUÇÃO DO PCNEF DE LÍNGUA PORTUGUESA:
UMA ANÁLISE DISCURSIVA
Cicero José Da Silva (Erem Agamenon Magalhães)
Toda prática de linguagem humana está norteada por discursos e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNEF) de Língua Portuguesa (LP) trazem em seu bojo a ciência
linguística didatizada, assim como é permeado por formações discursivas diversas. O PCNEF de
Língua Portuguesa é considerado como um grande avanço para o ensino-aprendizagem de língua
materna na educação básica. Um ponto forte do documento norteador dos conteúdos a integrarem o currículo escolar é a abordagem enunciativo-discursiva da metodologia de ensino proposta
para a sala de aula. Assim sendo, os próprios Parâmetros Curriculares são guiados por enunciados
que formam todo o documento e, portanto, é oportuno perceber a contribuição da teoria dos gê-
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neros do discurso na construção do texto do PCNEF de Língua Portuguesa e, por consequência, a
ciência linguística didatizada no contexto do mesmo. A teoria enunciativa dos gêneros do discurso
subsidia a obra e, desta forma, há uma necessidade de discorrer sobre a formação do PCNEF de
LP a partir de uma análise linguístico-discursiva, além de apontar como essas marcas linguísticas
denotam o conhecimento a ser construído em linguagem, percebendo quais são as formações
ideológicas, históricas e materiais de língua e da linguagem que estão presentes na formação do
documento; apontando, assim, o suporte teórico do gênero de discurso no qual o enunciado do
texto do PCNEF foi construído e, a partir desse reconhecimento, compreender a epistemologia
pedagógica que ancora a base da construção do conhecimento a ser ministrado em linguagem na
prática de ensino-aprendizagem, distribuída no enunciado do documento.
Palavras-chave: Gêneros do discurso; Discurso; Parâmetros Curriculares Nacionais

RESSIGNIFICANDO A PRODUÇÃO TEXTUAL NA EJA: UMA
EXPERIÊNCIA COM O GÊNERO TEXTUAL CARTA ABERTA
Laurenia Souto Sales (UFPB)
Lidiane Moreira Silva De Brito (UFPB)
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino voltada àqueles que não concluíram seus estudos em idade apropriada. Os adultos retornam à escola em busca do tempo perdido, os adolescentes, por sua vez, estão nessa modalidade, muitas vezes, porque fracassaram no
ensino regular por diversos motivos. Diante dessa diversidade de sujeitos, a EJA torna-se uma modalidade que requer um olhar especial, atento às necessidades de cada aluno, que são muitas, e as
que mais se destacam, do ponto de vista do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, são as
dificuldades com a leitura e a escrita. Nesse contexto, esta pesquisa, de natureza qualitativa, com
delineamento de uma pesquisa-ação, tem como objetivo geral avaliar até que ponto a utilização
de uma sequência didática (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004) construída a partir do gênero textual carta
aberta pode contribuir para um melhor desempenho na produção escrita dos alunos da 8ª série do
2º segmento da Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública do município de Capim/PB.
Observamos, nessa turma, significativa deficiência no âmbito da produção escrita da maioria dos
alunos, e, por esse motivo, consideramos que essa habilidade precisaria ser melhor desenvolvida.
Para amparar teoricamente este trabalho, recorremos às discussões sobre gêneros textuais propostas por Bakhtin (2011), Marcuschi (2008, 2010) e Cavalcante (2013); além dos estudos sobre sequência didática desenvolvidos por Schneuwly e Dolz (2004). Os resultados da análise apontaram, entre
outras questões, que a sequência didática elaborada favoreceu o desenvolvimento de capacidades
de linguagem necessárias à construção do gênero carta aberta.
Palavras-chave: Gênero textual; Carta aberta; Sequência didática; EJA
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TIRINHA: GÊNERO MARGINAL, (DES)IMPORTANTE?
Francielly Coelho Da Silva (UFRN)
Em pesquisa de mestrado, Cavalcante (2011) analisou, em quatro livros didáticos de língua portuguesa, atividades voltadas para o gênero tirinha. Como resultados, percebeu que, em sua maioria,
as propostas lançadas pelos autores se dividiam em: atividades excessiva ou exclusivamente voltadas para a análise linguístico-textual; que restringiam ou anulavam as possibilidades de leitura do
texto; que não forneciam de antemão informações prévias sobre as personagens e o enredo; que
não apresentavam clareza na abordagem do gênero; ausência de atividades; que não solicitavam
estratégias adequadas para a leitura da imagem e que não solicitam o posicionamento crítico. Por
reconhecer a existência dessa problemática, que torna o gênero marginalizado, desimportante em
sala de aula e por reconhecer a amplidão de possibilidades de trabalho com as tirinhas no que se
refere ao ensino de leitura e, consequentemente, a formação de sujeitos críticos, apresento, neste
trabalho, uma sequência didática, a partir das tirinhas dos personagens Mafalda e Armadinho. Para
tanto, primeiro, abordarei questões gerais relacionadas à leitura e ao ensino de leitura (PCN (1998);
KOCH; ELIAS (2006)), também, à leitura do texto em quadrinhos (RAMOS (2009)) e do humor (POSSENTI (1998)). Depois, demonstrarei, citando amostra de Cavalcante (2011), que atividades exemplificam as atividades encontradas nos livros didáticos por ela classificadas e que, ao que parecem,
não são muito eficazes no que se refere ao ensino de leitura desse gênero. Por fim, apresento proposta didática que considero válida, como uma entre as diversas possibilidades existentes, para a
formação de leitores desse gênero, uma vez que percebo nas tirinhas de Mafalda e Armandinho
aspectos bastante relevantes para a construção da criticidade do leitor, especialmente em Mafalda.
Além de que, na construção das tirinhas de Armandinho, é perceptível muitos momentos em que
o humor é construído linguisticamente pelo uso das diferentes possibilidades de intepretação de
nossa língua.
Palavras-chave: Leitura; Ensino; Gênero Tirinha; Proposta didática

PRODUÇÃO TEXTUAL COM EDUCANDOS DA EJA: LIMITES E
POSSIBILIDADES
Janaina Pereira Daniel Farias (Escola Estadual Borges Da Fonseca)
Maria Zuleide Abrantes Soares (Escola Estadual Borges Da Foseca)
Maria Zuleide Abrantes Soares (SEE-PB) Janaina Pereira Daniel Farias (SEE-PB) O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência realizada com educandos da EJA. Durante
muito tempo o processo de produção textual na escola foi marcado pela escrita das chamadas
“redações”, onde os temas propostos eram repetidos ano após ano sempre com relação a uma
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data comemorativa, com um fim em si mesmo, onde a produção de texto fugia do sentido do
uso da língua, tornando-se algo artificial e os educandos escreviam apenas com o propósito de
obter uma nota na disciplina de língua portuguesa. Assim o presente texto apresenta uma prática docente que objetiva potencializar os educandos da EJA no processo de produção textual,
aperfeiçoando a linguagem oral e escrita desses alunos. Para isso utilizamos como pressuposto
teórico Geraldi (2002) e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Na realização das atividades em sala de aula procuramos possibilitar o conhecimento sobre a finalidade, a
estrutura e o estilo dos gêneros textuais, mais especificamente o poema, a receita culinária e a
autobiografia. A experiência foi realizada numa turma do ciclo II da EJA contando com as etapas
de produção textual partindo do planejamento e escolha dos gêneros textuais pelos educandos
e seguindo os estágios de elaboração textual de CALKINS (1989). Ao final das atividades foi realizada uma culminância com a apresentação dos textos pelos alunos.
Palavras-chave: gêneros textuais; escrita; EJA

A DIDATIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE
OPINIÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)
Juciano Santos Soares Da Silva (UFPE)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) postulam o texto como unidade de ensino e os gêneros como objetos de ensino. Na esfera escolar, a implementação do ensino por gêneros tem
provocado algumas dúvidas, tais como: Que concepção de gênero adotar? Como serão tratadas
as questões linguísticas? Como se efetiva o processo de didatização nos materiais didáticos? Some-se a esses questionamentos o fato de que são diversas as teorias de gêneros na contemporaneidade, as quais não são excludentes, mas complementares. Dessa forma, é necessário pensar
a forma como o gênero textual será concebido pelo livro didático trabalhado pelos professores
em sala de aula. Assim, buscamos responder à seguinte pergunta: Como se opera a transposição
didática dos gêneros textuais para os livros didáticos de língua portuguesa? Ao tomar os gêneros
como objeto de ensino, torna-se imprescindível uma descrição a priori de tais objetos, bem como
um trabalho de transformação dos conhecimentos teóricos que os subjazem em instrumentos
didáticos cujo foco seja o aprendizado. Motivado por tal questão, este trabalho tem por objetivo
descrever e analisar as atividades destinadas ao estudo e exploração do gênero artigo de opinião
proposta pela coleção Projeto Teláris - Português destinada ao Ensino Fundamental – anos finais.
Para isso, baseamo-nos em teóricos como Bakhtin, Marcuschi, Rojo, além dos pressupostos teórico-metodológicos traçados por Schneuwly e Doz, representantes da vertente didática do ISD (Interacionismo Sociodiscursivo). Percebemos que o livro didático de língua portuguesa da coleção
em questão, apesar da tentativa das autoras de adequá-lo à concepção sociointeracionista de
linguagem, particularmente aos avanços no trabalho centrado nos gêneros textuais, ainda não
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apresenta de forma satisfatória o tratamento dado à didatização do gênero artigo de opinião.
Os resultados deste estudo indicam uma preocupação das atividades em abordar a dimensão
estrutural do gênero em detrimento de sua dimensão social.
Palavras-chave: Livro Didático de Português; Gêneros textuais; Ensino de Língua
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comunicações coordenadas

DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DE
GÊNERO TEXTUAL
Como demonstraram Bawarshi & Reiff (2013) e Meurer, Bonini & Motta-Roth (2005), existem diferentes perspectivas teórico-metodológicas de abordagem dos gêneros textuais. Sabe-se que Bazerman (2006, 2007), Miller (1984, 1994, 2009), Maingueneau (2013,
2010, 2006) e Schneuwly & Dolz (2004), entre outros autores embasadores desta sessão
coordenada, abordam o gênero textual com heurísticas e especificidades diferentes,
embora vários deles tomem Bakhtin (1992) como precursor dos estudos linguísticos
desse fenômeno. Essa diversidade de abordagens é a justificativa precípua desta proposta, uma vez que ela possibilita discutir um mesmo objeto de pesquisa – o gênero
textual – por diferentes ângulos num mesmo espaço de interlocução acadêmica. Esta
sessão coordenada objetiva, portanto, oferecer um olhar panorâmico sobre diversas
abordagens do gênero textual, analisando diferentes corpora e dialogando com diferentes linhas da Linguística e de áreas afins. A apresentação é composta por quatro diferentes trabalhos que adotam vieses específicos da análise de gênero textual e aplicam
categorias analíticas determinadas a diferentes objetos de pesquisa, tais como ensino
-aprendizagem a coleções de livros didáticos de língua portuguesa, ação social a textos
publicitários de temática ambientalista, propósito comunicativo a notícias fake e ethos
a comunidades virtuais que agridem professores; todos enfocando os gêneros textuais
típicos de cada corpus. Metodologicamente, as análises são essencialmente qualitativas
e empregam variados instrumentos de coleta e de análise dos dados. Os resultados
obtidos nos diferentes trabalhos desta sessão sinalizam a riqueza das pesquisas em
análise de gênero textual e contribuem significativamente para o avanço das teorias
embasadoras, evidenciando a importância dos gêneros, tema que vem se destacando
na agenda dos estudos linguísticos.

GÊNEROS DE DISCURSO, ETHOS DE VIOLÊNCIA
E COMUNIDADES VIRTUAIS: UMA ABORDAGEM
SÓCIO-DISCURSIVA
Morgana Soares da Silva (UFRPE/UAG)
Este trabalho, recorte de nossa tese de doutoramento intitulada Ciberviolência, ethos e gêneros
de discurso em comunidades virtuais: o professor como alvo, norteia-se pela questão Quais são
as contribuições dos gêneros de discurso e do suporte para a construção do ethos de violên249 / VI ECLAE

cia? Seu referencial teórico baseia-se no diálogo entre a Análise de Gênero Textual (MARCUSCHI, 2008, 2005, 2002; MARCUSCHI & XAVIER, 2004; KOCH & ELIAS, 2006), a Análise do Discurso
(MAINGUENEAU, 2013, 2010) e pesquisas sobre redes sociais (CASTELLS, 2005, 2003; CHARTIER,
2002; RECUERO, 2009). Temos o objetivo de refletir sobre a interferência dos gêneros discursivos
na construção do ethos de violência, comparando as (des)semelhanças entre as redes sociais
enfocadas. Para tanto, adotamos como categorias analíticas as concepções dos autores supracitados de ethos discursivo, comunidade discursiva, cenografia, contrato genérico, suporte, gêneros de discurso, gêneros digitais e site de redes sociais. Metodologicamente, realizamos uma
pesquisa qualitativa e interpretativa, empregando o método indutivo. O corpus é composto por
30 páginas iniciais (10 do Orkut, 10 do Facebook e 10 do Twitter coletadas de 25 a 29 de julho de
2011) de comunidades virtuais das redes sociais mais usadas no Brasil construídas por alunos para
agredir professores. Ao final da pesquisa, a análise dos dados constatou que: i) o aparato virtual
do suporte, as características e os contratos dos gêneros constroem um ethos de violência para
os enunciadores, estimulando-os a compartilhar as ideologias daquela comunidade discursiva;
ii) os gêneros digitais constitutivos das páginas inicias de cada rede social interferem diretamente na constituição do ethos de violência dos estudantes; iii) as ferramentas do ambiente virtual
contribuem diretamente para a disseminação da ciberviolência. Tal investigação justifica-se pela
recorrência sociotecnológica do fenômeno da ciberviolência e pelo recorrente uso que a sociedade faz das redes sociais e dos seus gêneros digitais constitutivos.
Palavras-chave: Gêneros Digitais; Ethos de Violência; Ciberviolência; Redes Sociais

ORIENTAÇÕES SOBRE O ENSINO DOS GÊNEROS NO LIVRO
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leila Britto de Amorim Lima (UFPE)
Neste estudo foram analisadas as orientações sobre o ensino dos gêneros discursivos na coleção
de livros didáticos de língua portuguesa dos anos iniciais do Ensino Fundamental mais distribuída no estado de Pernambuco: “Porta Aberta”. Serviram de base para o diálogo teórico a concepção de Bakhtin (2000) sobre a perspectiva dialógica da linguagem e de gênero discursivo,
a discussão de Schneuwly e Dolz (2004) em relação ao desdobramento do gênero no processo
de ensino/aprendizagem, além de teóricos como Rojo (2003), Val e Castanheira (2005), Batista
(2005), Bezerra (2005), Rangel (2005), Marcuschi e Leal (2009), entre outros que endossam a discussão sobre o livro didático. O aporte metodológico desta pesquisa foi embasado na Análise de
Conteúdo proposta por Bardin (2004). A análise de conteúdo e documental nos permitiu interpretar os significados nos documentos oficiais, ultrapassando uma simples compreensão do real
para uma sistematização mais complexa dos dados apresentados. Os resultados revelaram que
a coleção, embora indique objetivos didáticos que retomem as dimensões do gênero, apresenta
problemas na formulação das sequências de suas atividades, seja na ênfase em aspectos estruturais do gênero ou em exercícios gramaticais descontextualizados. Dessa forma, pode-se concluir
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que falta clareza sobre como conduzir um ensino que tenha como referência os gêneros como
objeto e instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem.
Palavras-chave: Gênero discursivo; Currículo; Livro didático, Ensino da Língua P

GÊNEROS TEXTUAIS NAS CAMPANHAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
Maria Clara Catanho Cavalcanti (IFAL)
Meio ambiente é um tema de grande agitação: às vezes, provocador de medo, às vezes objeto de
especulação, de manipulação, causador de grandes conflitos na economia, na política e no modo
de vida da sociedade em geral. Diante desse contexto, cresce o número de instituições, associações, organizações governamentais e não governamentais que visam a educar e a conscientizar
a população para a importância de ações ambientalmente responsáveis. Sendo assim, propomos
refletir sobre textos publicitários de temática ambientalista. Analisaremos alguns comerciais televisivos com o intuito de viabilizar discussões sobre o uso que tem sido feito do discurso ambiental.
Interessamo-nos por campanhas de conscientização ambiental por considerarmos que podem ser
um instrumento eficaz para convencer as pessoas da importância da preservação Nosso objetivo
é mostrar a função clara dos textos e as possíveis funções veladas, mas que podem ser inferidas
através de leituras mais atentas. Para isso, fundamentam este trabalho as ideias de Bazerman (2006;
2007) e Miller (1984;1994; 2009), que defendem a noção de gêneros enquanto ação social. Entender
gênero como ação social tipificada significa perceber que a situação retórica recorrente é motivada
por uma exigência social. Alguns resultados mostram que os gêneros são formas tipificadas que
emergem de exigências sociais e que o discurso ambiental geralmente é utilizado em propagandas
para responsabilizar o consumidor.
Palavras-chave: Campanha de conscientização ambiental. Gênero. Ação social.

NOTÍCIAS, NOTÍCIAS FAKE E CHARGE: UM DIÁLOGO
POSSÍVEL
Nadiana Lima da Silva (UFPE)
Neste estudo, pretendo promover uma breve reflexão sobre o funcionamento das notícias fake em
cotejo com outros dois gêneros, a notícia e a charge. As notícias fake se assemelham estruturalmente às notícias, mas apresentam um forte teor humorístico, por meio do qual são construídas notícias
falsas, fabricadas com fins (ao menos, superficialmente) de entretenimento. Embora fictícias, como
também costumam ser chamadas, são construídas com base em notícias reais, sua compreensão é
tributária, em boa parte, do conhecimento dos ‘fatos’ noticiados pela mídia, bem como seus desmembramentos, uma vez que há uma construção de uma memória discursiva nas notícias fake
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subsequentes de um mesmo site/”jornal” (como “O Sensacionalista – jornal isento de verdade”,
“Diario Pernambucano – falsiê, mas sem farsas” e o “The iPiauí Herold”). Portanto, aproximam-se da
charge neste aspecto, uma vez que em muitos casos são instanciadas críticas sobre uma dada questão. Assim, atentando para notícias fake, não me parece se tratar de um caso de intergenericidade,
mas possivelmente da confluência de traços composicionais não só do gênero notícia como também do gênero charge, uma aproximação arriscada que realizo em função de uma hipótese que
permeia esta discussão: algumas estratégias textual-discursivas, especificamente as que dizem respeito à ativação de conhecimento prévio (ou pistas contextuais por meio do que van Dijk chamou
de mecanismo-k), funcionam em notícias fake de maneira semelhante às que ocorrem em charges;
por outro lado, distanciam-se sobremaneira das notícias (também) por este ponto. Levando em
conta esses aspectos, a fim de investigar os propósitos comunicativos dessas notícias fictícias, guiome pela perspectiva sociorretórica do gênero (BAZERMAN, 2005, 2006, 2007; MILLER, 1984, 2009) e
pela perspectiva sociocognitivista da linguagem, mais especificamente no que diz respeito à noção
de contexto (VAN DIJK, 2012) e ao processo de referenciação (MONDADA e DUBOIS, 2003).
Palavras-chave: notícias fake; contexto; sociocognitivismo; gêneros.

LETRAMENTOS E GÊNEROS: ABORDAGENS EM DIFERENTES
MODALIDADES DE ENSINO
Nos mais diversos domínios, especificamente no ambiente escolar, considerado a “mais
importante agência de letramento” (KLEIMAN, 1995, p. 20), realizam-se inúmeras práticas de letramentos no intuito de orientar o aluno a agir discursivamente, de modo
a atender diferentes demandas e propósitos estabelecidos por programas da disciplina Produção de Textos, em níveis de ensino técnico profissionalizante e de graduação.
Metodologicamente, os trabalhos contemplados na sessão se inserem na abordagem
qualitativa na medida em que focalizam o que fazem e o que dizem os colaboradores
acerca de suas produções escritas, por meio de entrevistas, questionários e registros
(BODGAN; BIKLEN, 2006), seguindo os direcionamentos da pesquisa-ação (THIOLLENT,
1986) e da investigação de natureza etnográfica (CANÇADO, 1994). Como aportes teóricos, os trabalhos adotam os fundamentos dos Estudos do Letramento como prática social (HEATH, 1983; BARTON, 1991, 1994; STREET, 1995; BARTON; KLEIMAN, 1995; HAMILTON, 2000) e da Teoria dos Gêneros (BAKHTIN, 2003; BRONCKART, 1999; MILLER, 2012;
BAZERMAN, 2011). As discussões realizadas apontam para reflexões quanto à promoção
de eventos e práticas de letramento tendo os gêneros como artefatos indispensáveis
ao ensino, considerando-se a dinamicidade e relevância social destes mediante as suas
variadas possibilidades de uso tanto nas atividades escolares, quanto em outros segmentos da vida social do aluno.
Palavras-chave: Letramentos; Gêneros e Ensino; Pesquisa Qualitativa
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A ARGUMENTAÇÃO EM ARTIGOS DE OPINIÃO DE ALUNOS
DO BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Michel Lima Fontoura (UFRN)
Este trabalho objetiva discutir a construção do discurso argumentativo em artigos de opinião escritos por estudantes do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). De modo mais específico, busca compreender a arregimentação de
vozes discursivas feita por esses estudantes no processo de defesa de um ponto de vista assumido
a partir de uma polêmica. Para isso, desenvolve uma análise de três amostras dos artigos escritos,
atentando-se especialmente para o emolduramento que o estudante escrevente dá às vozes com
as quais dialoga, a fim de que sua argumentação tenha caráter convincente. Quanto à inserção
desses textos em uma situação formal de ensino, o trabalho está ancorado a uma concepção de língua(gem) como prática social, a qual implica uma concepção de leitura e escrita que está assentada no estabelecimento de relações intersubjetivas e complexamente atravessadas de valores. Tais
concepções orientam ações pedagógicas cuja relevância social torna significativo o ensino da argumentação para a vida do estudante do BCT. Desse modo, o trabalho está embasado em Bakhtin/
Volochinov ([1929] 2009, [1952-1953] 2011), no que diz respeito à concepção dialógica de linguagem
e à noção de gênero discursivo; em Fiorin (2015), no que concerne à organização do discurso argumentativo; e em Rodrigues (2005), em relação a possibilidades de análise dos gêneros do discurso
de acordo com a perspectiva dialógica da linguagem.
Palavras-chave: Ensino da argumentação; Artigo de opinião; Convencimento

OS QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA VIRTUAIS E SUA
IMPLICAÇÃO PARA O ENSINO: ALGUMAS REFLEXÕES
Maria Aparecida da Costa (UFRN)
O questionário de pesquisa tem sido alvo de estudos em países como a França e Suíça desde os
anos 1990, especialmente através dos postulados de Bronckart e o Group LAF (Langage, Action,
Formation), que elucidam o uso desse artefato em diferentes domínios além do escolar. Aqui
no Brasil, destacamos o trabalho intitulado O agir linguageiro em questionário de pesquisa, desenvolvido por Machado & Brito (2009), no qual as autoras discutem, dentre outros aspectos, a
influência das perguntas de questionários sobre as respostas, quando estes são utilizados como
procedimento metodológico para a coleta de dados em pesquisas acadêmicas com foco no fazer docente. A partir de uma resenha crítica dos principais aportes desse estudo e com base nos
pressupostos teóricos de Bronckart (1999; 2006; 2008), Richard-Zappella (2002) e Bawarshi & Reiff
(2013), procuraremos ampliar as discussões em torno do referido gênero tomando como objeto de reflexão os questionários virtuais disponibilizados nas plataformas Google Docs e Survey
Monkey, em vista de seu crescente uso no meio acadêmico, sobretudo no contexto de expansão
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das chamadas novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Nesse sentido, o nosso
propósito é suscitar algumas reflexões quanto ao uso desse artefato na perspectiva do ensino,
considerando-se a relevância social do gênero e as variadas possibilidades de uso oferecidas mediante o avanço da informatização.
Palavras-chave: Gênero questionário de pesquisa; Ensino; Novas TICs

ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DE ENTREVISTA DE EMPREGO:
UM GÊNERO DISCURSIVO PRÓ LETRAMENTO LABORAL
Marta Helena Feitosa Silva (UFRN)
Este trabalho emerge de uma das práticas de aula desenvolvidas no Curso de Letramento para Cuidadoras de Idosos, realizado ao final de outubro e início de novembro de 2014, no Campus Natal
Central do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O curso foi
projetado com a finalidade de possibilitar às mulheres egressas do Curso de Cuidadoras de Idosos
do Programa Mulheres Mil, ofertado pela referida instituição, o contato com gêneros discursivos
para conquistar o trabalho e para usar no trabalho, como forma de aperfeiçoar sua capacitação e
ajudá-las a inserirem-se no mercado de trabalho. Os dados gerados ao longo do curso compõem
o corpus de minha dissertação de mestrado, em que adotei o viés metodológico da pesquisa-ação
(THIOLLENT, 1986). Para as discussões deste estudo, entretanto, analiso a simulação de entrevista
de emprego, na condição de um gênero discursivo catalisador no processo de letramento laboral,
considerando os pressupostos teóricos de Bakhtin acerca do caráter social dos gêneros do discurso
(1997), e apoiando-me nos estudos da Escola Norte-Americana (MILLER, 2012; BAZERMAN, 2011),
que ajudam a compreender a dinamicidade dos gêneros na vida social. As discussões sobre letramento partem do modelo ideológico defendido por Street (2014) e sua ação como prática situada,
com base nos estudos de Barton, Hamilton e Ivanic (2000).
Palavras-chave: Gêneros do Discurso; Letramento Laboral; Simulação de Entrevista

O TRABALHO COM GÊNEROS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
SOB AS ORIENTAÇÕES DA PESQUISA-AÇÃO
Ana Maria de Oliveira Paz (UFRN)
A habilidade na escrita científica, como na maioria das artes humanas, está em saber o que se está
fazendo e em fazer escolhas inteligentes (BAZERMAN, 2006, p. 63). Para isso, faz-se necessária o
estudo de gêneros textuais com base na implementação de modelo didático a partir do que estabelece Bronckart (2001). Nesse sentido, a pesquisa objetiva estudar os impactos desses modelos
didáticos desenvolvidos na disciplina Produção de Textos III no que diz respeito à elaboração e uso
de gêneros textuais do domínio da iniciação científica. Trata-se de uma pesquisa-ação (THIOLLENT,
1986) com abordagem de dados de natureza qualitativa (BODGAN; BIKLEN, 1994), pois prioriza a
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observação do ambiente natural em que se efetivam as práticas de escrita, a descrição e análise
do processo em que elas se desenvolvem, inclusive o que os colaboradores pensam e tem a dizer
sobre suas práticas e experiências construídas na produção dos gêneros em estudo. Como universo
da pesquisa tem-se a sala de aula de graduação (Curso de Letras – habilitação em Língua Portuguesa), sendo os alunos e professoras da referida turma os participantes da pesquisa proposta. Para
a geração do corpus lança-se mão de “técnicas do olhar e do perguntar” (ERICKSON, 1986, p. 56)
como também do registrar. Teoricamente, baseia-se nos fundamentos dos Estudos de Letramento
(HEATH, 1983; BARTON, 1991, 1994; STREET, 1995; BARTON; KLEIMAN, 1995; HAMILTON, 2000) e na
Teoria dos Gêneros (BRONCKART, 1999). As discussões sinalizam que os maiores impactos da pesquisa residem na aplicação de modelo didático, mais especificamente, na realização de atividades
que oportunizam os alunos a construir conhecimentos e, consequentemente, ser capazes de, ainda
na graduação, elaborar e utilizar gêneros da iniciação científica, práticas antes circunscritas a grupos de pesquisadores e bolsistas de pesquisa.
Palavras-chave: Gêneros Textuais da Iniciação Científica; Pesquisa-ação; Modelo
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Pôsteres

O RECONHECIMENTO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO
AMBIENTE ESCOLAR
Christiane Jaroski Barbosa (Faculdade Cenecista De Osório)
Ianaira Andrade Reis (Facos)
Este artigo se constitui como trabalho conclusivo para a oficina “Vapt Vupt: montando Histórias em
Quadrinhos!” desenvolvida através do Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa I, da Faculdade
Cenecista de Osório- RS. O estudo apresenta a descrição das práticas desenvolvidas em sala de aula e
a análise da perspectiva histórica da HQ, visando contribuir para a valorização das histórias em quadrinhos como instrumento de aprendizagem no meio escolar. Percebe-se que as narrativas sequenciais
são constituídas de imagem e de escrita, podendo ser trabalhados ambos os elementos para o desenvolvimento da criticidade dos educandos. A fonte de pesquisa é bibliográfica, sendo consultados
os autores Barbosa (2005), Reblin ( 2011), Luyten (1985), Moya (1977), Vergueiro e Ramos (2009) além
dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de artes (1998). A fundamentação teórica reunida trata da perspectiva histórica das HQs, bem como sua utilização em sala de aula, defendendo
as Histórias em Quadrinhos no ambiente de ensino. Para a realização deste estudo investigativo, foi
utilizado o método de pesquisa qualitativa, já que se preocupa em compreender a utilização dos
quadrinhos em sala de aula através da experiência proporcionada pela realização da oficina. Justificase este artigo pela necessidade de reconhecimento das histórias em quadrinhos no ambiente escolar
como formadora de alunos críticos.
Palavras-chave: histórias em quadrinhos; ambiente escolar; criticidade

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS
Ângela Valéria Alves De Lima (UFRPE/UAG)
Emerson Morais Raimundo (UFRPE/UAG)
“Não existem enunciados neutros, tendo em vista que a argumentatividade é uma característica
inerente à linguagem humana.” Koch (2002, p. 83). Neste sentido, este trabalho, que está sendo
realizado numa EREM de Garanhuns/PE, com alunos do 3º ano, se propõe a ajudá-los a desenvolver
habilidades leitoras, interpretativas, bem como do ponto de vista da escrita, direcionando-a para a
dissertação e argumentação, uma vez que essas tipologias textuais são as exigidas em vários processos de avaliação. Para tanto, o projeto está sendo desenvolvido a partir da concepção de leitura
e escrita como processos de interação autor-leitor-texto (+ suporte) (KOCH e ELIAS, 2006, 2010;
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MARCUSCHI 2003), e buscando trabalhar temáticas que dizem respeito à realidade dos alunos, para
que as práticas de escrita e leitura não sejam artificializadas (ANTUNES, 2003). Como instrumentos
auxiliares desse processo, utilizamos aulas expositivas, sequências argumentativas e textos de diversos gêneros que levem os alunos ao debate, à produção de ideias, à interpretação, para depois
serem levados à produção de texto, a qual exige do aluno o conhecimento próprio e as condições
criadas no momento da produção, que inclui, entre outras, os textos motivadores e o debate de
ideias. Além disso, a reescrita – que é solicitada durante uma reunião individual com o aluno, em
que, nessa reunião, são destacados, sobretudo, os pontos positivos do texto, ressaltando aquilo
que o aluno já sabe, para, em seguida, apontar os possíveis desvios - está sendo posta em prática
sempre, visto que essa faz parte do processo de produção de um texto, pois visa à reflexão de
problemas de natureza linguística, textual e discursiva. Sendo assim, ao longo das aulas e sempre
por meio de textos, abordamos ainda alguns assuntos gramaticais e textuais, visando um melhor
domínio do aluno, para que esse tenha condições de garantir um texto bem sucedido.
Palavras-chave: Leitura; produção; texto.

A (DES)ARTICULAÇÃO DAS IDEIAS NO GÊNERO
DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO
Gilda Batista Cavalcanti (UFPE)
Partindo da necessidade do desenvolvimento da competência comunicativa, através de textos escritos por usuários da língua, e tendo em vista que o gênero textual argumentativo dissertativo é
o mais solicitado pelas instituições brasileiras que avaliam a habilidade da escrita dos candidatos
em processos seletivos, este trabalho visa fazer um pequeno recorte a cerca da compreensão das
causas da falta de progressões das ideias em textos produzidos por alunos do nono ano de escola
pública. A apresentação, no gênero pôster, tem como objetivo principal esboçar de forma sucinta
todo trabalho realizado na conclusão de curso na área de Leitura, Produção e Avaliação textual
realizado na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do Drº Antônio Carlos Xavier.
Em geral pretende mostrar: Como se dá a argumentação em produções escritas por alunos, com
ênfase na articulação das ideias, neste trabalho chamadas de articulação ideativa; A produção textual sob o ponto de vista do poder persuasivo adequado à defesa de uma tese; Apresentação de
propostas de intervenção para a melhora na abordagem comunicativa do gênero Dissertação Argumentativa feita pelo professor em sala de aula e propostas de intervenção que viabilizem uma
produção satisfatória no que diz respeito às intenções persuasivas no gênero textual analisado. Os
procedimentos metodológicos foram divididos em três seções: sujeitos da pesquisa, instrumentos
de coleta de dados e tratamento dos dados, todos esses apresentáveis no gênero que aqui se destina. Como referenciais teóricos para a fundamentação deste trabalho de pesquisa foram utilizados
Koch, 1999; Athayde, 1991 e 2001 e Bakhtin 1975.
Palavras-chave: Dissertação; Argumentação e ideias
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MARCAS DE CONTOS DE FADA EM TEXTOS DE CRIANÇAS
RECÉM-ALFABETIZADAS
Eudes Da Silva Santos (UFAL)
Marília Adrielle Siqueira De Oliveira (UFRPE)
Este trabalho tem como objetivo analisar o uso de marcas de contos de fada (COELHO, 1987; MEREGE, 2010) em textos escritos por crianças recém-alfabetizadas. Os dados fazem parte do banco
de dados do projeto de extensão universitária intitulado “Leitura versus Escrita: Interação e Autonomia/LEIA” que foi desenvolvido em um escola pública da cidade de Serra Talhada/PE pelos
alunos do Programa de Educação Tutorial/PET- Conexões de Saberes/Linguística, Letras e Artes,
da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Especificamente, o nosso olhar está voltado, neste primeiro momento, para um levantamento de estruturas canônicas dos contos de fada
que permeiam a escrita destes sujeitos e que parecem se fazer necessárias para que eles iniciem
e desenvolvam as suas narrativas. Os dados vêm apresentando uma forte presença da estrutura
“era uma vez”, com suas várias reformulações, a saber: “era uma princesa”, “era um homem”, entre
outras, no inicio das narrativas (SANTOS, 2011), como costumam aparecer, também, nos contos de
fada; além de evidenciar o funcionamento linguístico-discursivo por meio da atuação dos processos metafórico e metonímico (LEMOS 1997). Em um segundo momento, nos dedicaremos a analisar
tais manifestações, levando em conta sua incidência, o tipo de estrutura que a compõe, a relação
que ela estabelece para produção do texto, como também com outros textos. Orientador: Eudes
da Silva Santos
Palavras-chave: Produção de texto. Gêneros textuais. Escrita escolar

O CINEMA COMO FERRAMENTA PARA O APRENDIZADO DOS
GÊNEROS TEXTUAIS
Priscila C. Melo (UFRPE)
O Trabalho tem como objetivo principal, a partir dos pressupostos-metodológicos dos Gêneros
Textuais, contribuir para a compreensão e de leitura e produção de textos nas disciplinas de “Português: língua, literatura, produção de texto”, destinado a alunos do Ensino Médio. Para tal intento,
faremos uso de recursos audiovisuais com o objetivo de exemplificar as relações entre os gêneros
textuais identificados na fala e escrita partindo do princípio de que falar ou escrever bem não é
apenas ser capaz de adequar-se às regras da língua e sim fazer uso dessa língua para produzir um
efeito de sentido pretendido em uma dada situação. O áudio visual (Filme) é utilizado como ponto de partida para suscitar discussões e contribuir para a ampliação do senso crítico do aluno. Os
Objetivos do trabalho são: Contribuir para aula de língua portuguesa e, consequentemente, para a
formação do usuário da língua em relação à produção, leitura e entendimento de textos orais; Am-
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pliar o conhecimento sobre a língua a partir do gênero oral de em suas variações de uso; Vivenciar
e refletir sobre o conceito de gramática adotado pelo professor; Destacar a importância da língua
para a compreensão do enredo do filme, bem como a adequação dos vários tipos de discursos e
Desenvolver oficinas de Crônicas, contos, minicontos e poemas. Orientador: Andre Pedro da Silva
Palavras-chave: Cinema; Gêneros
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comunicações individuais

ARGUMENTAÇÃO: ESTRATÉGIA DISCURSIVA NA
CONSTRUÇÃO DA AUTORIA DO ALUNO NO MOMENTO DE
PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTOS NA ESCOLA
Vinícius Varella Ferreira (UFPE)
A presente pesquisa objetivou refletir sobre como o aluno apropria-se da argumentação como
estratégia discursiva buscando tornar-se autor no momento da produção coletiva de textos. Vimos
que no momento de produção coletiva de textos, a interação entre os alunos torna-se constante,
o que faz com que os alunos precisem defender suas opiniões e ideias por meio da argumentação.
No intuito de melhor fundamentar esta pesquisa, discutimos sobre produção coletiva de textos e
como a interação é inerente a este processo. Apresentamos a argumentação nas visões de Garcia
(1988) e Nascimento (2009), tal que observamos a completude das ideais destes teóricos. Posteriormente, teorizamos sobre argumentação na produção coletiva de textos no momento de interação (PONTECORVO, 2005) entre os alunos e com o professor. Finalizamos apresentando algumas
reflexões sobre autoria onde nos apoiamos principalmente em Bakhtin (2010) quando discute sobre enunciado como unidade de comunicação discursiva e apresenta alguns limites do enunciado
como a alternância dos sujeitos do discurso. Entendendo a complexidade de nosso objeto, autoria
na produção coletiva, optamos por construir gradativamente a metodologia. Os sujeitos foram alunos de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Recife. A coleta
dos dados ocorreu em três momentos: i) observação direta de quatro aulas (duas de cada turma)
em que as professoras realizaram produção coletiva de textos; ii) videogravação destas quatro aulas
para posterior transcrição e; iii) entrevista clínica (PIAGET, 1978) com os alunos em que era mostrado
trechos onde os sujeitos apareciam e eram feitas perguntas com o intuito de verificar a construção
da autoria no momento de interação. Os dados foram transcritos, organizados em episódios e, em
seguida, analisados buscando responder aos objetivos propostos. Concluímos a pesquisa com a
ideia de que a autoria está diretamente ligada à estratégia discursiva da argumentação.
Palavras-chave: argumentação; autoria; produção coletiva de texto
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SURDEZ, BILINGUISMO E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA
CONGREGAÇÃO DE LÍNGUA DE SINAIS DAS TESTEMUNHAS
DE JEOVÁ
Wanilda Maria Alves Cavalcanti (UNICAP)
Alexcina Oliveira Cirne Vieira Da Cunha (UNICAP)
Dentro das tensões existentes no conjunto de questões que ainda nos parecem não terem sido
resolvidas aparece o ensino da língua portuguesa para surdos considerando a perspectiva bilíngue
que orienta a educação de pessoas com problemas auditivos graves. O objetivo desta pesquisa foi
estudar se os surdos quando expostos a rotinas de leitura constante de textos de “boa qualidade”
atreladas a discussões sobre eles têm possibilidade de melhorar seu capital linguístico. Os ritos religiosos adotados na Congregação de Língua de Sinais das Testemunhas de Jeová são ligados a essas
rotinas de leitura que destacam a circulação de duas línguas (sinais e portuguesa) conforme preconiza o modelo bilíngue para surdos. Os textos apresentados nas reuniões têm caráter insubstituível
nas práticas de suas atividades teológicas, fazendo com que todos sejam estimulados a comentá
-los, através de discussões, base de suas reuniões. Os textos são produzidos nas duas línguas e o
material em LIBRAS é apresentado na forma de vídeo. Trabalhamos com a pesquisa qualitativa, bibliográfica, analisando publicações nas duas línguas. Para a análise do campo empírico, buscou-se
a interlocução com teóricos como Kleiman, Sim-Sim, Viegas, Coscarelli, Quadros, Karnopp, Lacerda,
Bourdieu, Bardin, Assis Silva, dentre outros. Inferimos, através das análises feitas, que a implantação
da Congregação de Língua de Sinais e as práticas ritualísticas que as Testemunhas de Jeová utilizam
nos encontros religiosos revelam que seus membros experimentam uma crescente compreensão
do material lido. A participação cada vez mais ativa dos surdos dentro da congregação, mostram a
melhoria do seu capital linguístico, levando-os gradativamente a assumir a condução dessas reuniões, o que geralmente é inesperado nos ambientes escolares.
Palavras-chave: Leitura; bilinguismo; surdez; ensino

A CONSTRUÇÃO DO TEXTO ARGUMENTATIVO NO ENSINO
FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA DA REGIÃO DO TRAIRI
NORTE-RIO-GRANDENSE
Maria Do Céu Mendes Paixão (UFRN)
As discussões em torno do processo de ensino-aprendizagem de escrita estão em evidência, no
Brasil, desde os anos de 1980. Mais recentemente, pesquisadores (PLATÃO e FIORIN, 1998; BRANDÃO, 2001; BARBOSA, 2005) têm se dedicado a investir no trabalho didático com textos da ordem
do argumentar – em especial, o artigo de opinião, a carta argumentativa, o debate. Isso se justifica
pelo fato de a argumentação ser de grande valia para responder a demandas sociais cotidianas.
Vislumbrando contribuir com a reflexão em torno dessa temática, este trabalho pretende analisar
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uma ação de intervenção, especificamente de escrita como prática social, tomando como objeto
de análise a “carta reivindicatória”. Para tanto, focalizaremos o processo de construção da situação
comunicativa e da escrita de três versões de uma carta reivindicatória produzida por estudantes
de 9o ano do ensino fundamental de uma escola particular de Santa Cruz/RN. Dessa carta, cuja
destinatária é a Prefeita da Cidade de Santa Cruz/RN, concentraremos nossa atenção nas estratégias argumentativas engendradas desde a primeira versão até a última, encaminhada à Prefeitura.
Compreendemos que, no debate de uma questão polêmica, a análise das estratégias argumentativas pode-se revelar um procedimento importante para o posicionamento do(s) escrevente(s) e seu
potencial de convencimento a partir da plausibilidade dos argumentos utilizados. Com o intuito
de alcançarmos nosso objetivo, fundamentamo-nos em um aporte teórico estruturado a partir da
concepção dialógica da língua(gem) (BAKHTIN [1929] 2009), dos estudos de letramento (KLEIMAN,
1995; TINOCO, 2008), da teoria da argumentação (PERELMAN, 2005; MEYER, 2008; FIORIN, 2015;
LIBERALI, 2015) e, no aspecto metodológico, ancoramo-nos na Linguística Aplicada (MOITA LOPES,
2006, 2009).
Palavras-chave: Escrita; carta reivindicatória; estratégias argumentativas

(RE)ESCREVENDO VIDAS: AUTOBIOGRAFIAS DE JOVENS E
ADULTOS EM PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO
Magna Kelly Da Silva Sales Calado (Upe)
O trabalho está vinculado a Linguística Aplicada e aponta os resultados da pesquisa de mestrado.
Seu objetivo é colaborar com as discussões acerca do ensino-aprendizagem da escrita a partir da
teoria dos gêneros textuais no contexto escolar prisional. Seu foco é buscar possíveis respostas
para a inquietação que se impôs: Como contribuir para um ensino de língua escrita mais relevante a
jovens e adultos reclusos? A base teórica está ancorada, principalmente, nos estudos de Bazerman
(2007, 2011) e Marcuschi (2008) que subsidiaram as reflexões sobre gêneros textuais e escrita. Quanto a intervenção metodológica, que se deu pela Sequência Didática (SD), seguiram-se os direcionamentos de que advém de Dolz e Schneuwly (2004). A singularidade dos estudantes envolvidos
também é ponto de discussão e justifica a escolha do gênero autobiografia pelo fato de ser um
gênero que favorece uma reflexão ampla sobre a própria existência, desse modo os fatos vividos,
ao serem “revisitados” podem ser reconfigurados e isso tem muita relevância para o contexto escolar prisional. O ensino-aprendizagem da escrita nesses espaços necessitam de um olhar específico.
E ainda, corresponde ao intento do trabalho colaborar para que ocorram reflexões a respeito da
escrita em sala de aula, por intermédio de metodologias pedagógicas que encaminhem um ensino
com foco na interação, e mais relevante para os estudantes nas ações de cidadania.
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Escrita; Autobiografia; Ressocialização
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A LITERATURA DE CORDEL COMO PRÁTICA MOTIVADORA
DA LEITURA E DA ESCRITA EM SALA DE AULA
Ana Valeria Ubaldo Da Silva (UFRPE/UAG)
A prática da leitura e da escrita, em sala de aula, é vista pela grande maioria dos alunos como momentos arbitrários e cansativos, e não como uma prática importante que servirá para toda a vida.
Este trabalho investiga a utilização da literatura de cordel como ferramenta pedagógica de intervenção para incentivar a leitura e a escrita em sala de aula. Através de uma linguagem simples e
direta, associada à sonoridade da rima, o cordel permite uma abordagem ampla e interdisciplinar.
Utilizando a variedade linguística e os elementos culturais com os quais os alunos da classe popular
se identificam, o uso do Cordel permite uma experiência agradável e significativa de aprendizagem. Partindo dessa explanação, este trabalho levanta os seguintes questionamentos: quais são as
causas do desinteresse demonstrado pelos alunos durante as atividades de leitura e escrita? E de
que forma o professor pode motivá-los a desenvolver o interesse por esse aprendizado? A metodologia de pesquisa utilizada é a participativa, depois a de campo, bibliográfica e a pesquisação.
A análise de dados enfatiza o método qualitativo. Esta pesquisa tem como objeto de estudo as
práticas docentes utilizadas pelos professores de Língua Portuguesa com alunos de duas turmas
do oitavo ano do Ensino Fundamental II, da Escola Mª Emília Cantarelli, na cidade de Belém do
São Francisco- PE. Os teóricos escolhidos para embasar este trabalho são: Antunes (2004 e 2009),
Cafiero (2010), Cagliari (2007), Freire (1987 e 2002), Geraldi (1988) e Marcuschi (1999) visto que eles
ratificam a importância da dinamização das aulas e do trabalho com gêneros variados para fazer
das aulas momentos atrativos de aprendizagem. Os resultados preliminares indicam que o cordel
devido aos seus temas, linguagem e características nordestinas, atrelado a aulas dinâmicas auxiliadas pelas novas tecnologias, consegue motivar a participação dos alunos nas práticas de leitura e
escrita.
Palavras-chave: Cordel; Leitura e escrita; Motivação

ANÁLISE DE PRÁTICA DE MEDIAÇÃO LEITORA EM AULAS
DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Catarina Pires Quirino De Sá (UFRPE/UAG)
Neste trabalho apresentamos reflexões sobre experiência de leitura na Educação Básica na qual
observamos como acontece a mediação leitora de professor de língua portuguesa em situação de
leitura numa turma de 8º ano do Ensino Fundamental. A leitura é importante instrumento à disposição dos indivíduos na aquisição de conhecimento. Apesar de não ser único caminho para garantir
seus direitos, é meio valioso que lhes possibilita desenvolvimento do pensamento crítico e ampliação de seu conhecimento de mundo. Para Cosson (2014, p.33), ao aprender a ler, uma pessoa não se
torna, necessariamente, uma pessoa mais inteligente ou cheia de virtudes, mas tem, assim, “acesso
a uma ferramenta poderosa para construir, negociar e interpretar a vida e o mundo em que vive”.
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Sabendo disso e considerando a concepção de leitura como prática social é fácil entender que a
escola se torna o principal lugar para tal experiência. Pesquisas indicam que aproximadamente
80% do que é lido pelos jovens vem das práticas escolares. Portanto, a escola tem grande responsabilidade na formação de leitores competentes. Para a realização deste trabalho, foram observadas duas horas/aulas, aplicado questionário para professor e feita pesquisa bibliográfica, justificada
pela necessidade de buscar nas diversas vozes citadas um olhar mais atento para importância do
desenvolvimento de práticas de mediação leitora eficazes. Foi possível observar que a mediação
leitora, efetivada por meio de diversas estratégias para que os alunos entrem em contato efetivo
com o texto e que estabeleçam com ele relação de significado e sentido, ainda é negligenciada
nas atividades de leitura. Com as diversas contribuições teóricas aqui apresentadas, acredita-se
que uma proposta de prática de leitura bem planejada, associada à uma mediação leitora eficaz
possam ser caminho para alcançar o objetivo de contribuir significativamente para a elevação dos
níveis de proficiência em leitura dos estudantes de escolas públicas.
Palavras-chave: Leitura; Mediação Leitora; Ensino

OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E REVISÃO TEXTUAL
MEDIADA PELO BILHETE ORIENTADOR: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Daniela Paula De Lima Nunes Malta (Colégio Mul. Cônego
Tôrres)
A correção textual, apesar de ser considerada por muitos professores uma tarefa exaustiva, é um precioso momento da interação entre o professor e o aluno no desenvolvimento da escrita. Durante o
ato de escrever, interrelacionam-se: conhecimentos prévios, conhecimentos enciclopédicos, trabalho
e autoafirmação. Ao corrigir, o professor está diante da materialização de todo esse movimento e
pode, de maneira específica, perceber as dificuldades e os avanços de cada aluno. Em consonância a
esse objetivo, este trabalho tem por finalidade apresentar a análise de bilhetes orientadores e suas implicações na reescrita de textos, como parte da didatização de uma proposta de ensino de produção
textual que viabiliza a interação professor e aluno via texto. Partimos da concepção de interatividade
discursiva (BRONCKART, 2005), considerando que o professor constitui-se um dos sujeitos discursivos
e torna seu discurso pedagógico mais compreensível ao produtor do texto. Incluímos, além do enfoque referido, algumas concepções, da abordagem de gênero como ação social (BAZERMAN, 2006), a
concepção de escrita como processo (MANGABEIRA, 2009), em que as propostas metodológicas de
revisão textual realizada por meio de bilhetes orientadores ao aluno (RUIZ, 2010). Somadas à compreensão conceitual de gênero de textos e textualização (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), para poder refletir
sobre a necessidade de articular as produções textuais dos alunos às propostas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Atividades foram desenvolvidas em forma de oficinas de produção textual,
denominada “Uma pausa para a escrita”, para alunos do 9º ano ensino fundamental do Colégio Municipal Cônego Tôrres, localizado em Serra Talhada-PE. O presente trabalho teve como principal aparato
a coleta de dados obtidos a partir dos textos produzidos pelos alunos e suas respectivas reescritas,
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assim como a análise da maneira que os alunos mobilizaram as estratégias de escrita perante as duas
formas de correção na escrita do gênero artigo de opinião.
Palavras-chave: Escrita; correção textual; bilhete orientador

COFFEE HOUSE- ENGLISH CULTURAL SHOW: UMA
EXPERIÊNCIA COM LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
ORAIS E ESCRITOS
Relma Lúcia Passos De Castro Mudo (UPE/FACAPE),
Zaira Dantas De Miranda Cavalcanti (UPE)
O presente artigo teve como ponto de partida um Projeto de ensino desenvolvido em 2014 denominado “Coffee House-English Cultural Show”, o qual teve por objetivo motivar alunos e docentes
do curso de Letras- Língua Inglesa e suas Literaturas da UPE - Campus Petrolina à produções oral e
escrita em Língua Inglesa, bem como ampliar o conhecimento linguístico e literário dos mesmos.
Para tanto, foram desenvolvidas atividades em sala de aula e extraclasse que promoveram produções como poemas, músicas, paródias e sketches (minipeças) que foram demonstradas no final de
cada semestre, sendo uma em sistema de oralidade e a outra escrita com apresentações das produções textuais dos discentes em forma de pôsteres. Foram envolvidos cerca de 80% do alunado
e sete disciplinas estruturantes do curso como Leitura e Produção de Texto I, II e III, Literatura em
Língua Inglesa I e II, Cultura e Civilização I e II. Além disso, foi importante uma investigação bibliográfica tendo como base teórica autores como Coracini (2003), Orlandi (2007), Bakhtin (2006), Paiva
(2006), dentre outros. Os resultados obtidos foram considerados positivos visto que contemplaram
os objetivos do projeto e dos componentes curriculares. Diante disso, tomou-se como ponto da
partida a concepção de que, para possibilitar ao aluno uma formação completa em língua estrangeira, é importante que se desenvolva as quatro habilidades linguísticas/comunicativas (ler, ouvir,
falar e escrever) integrando-as de forma contínua, descontraída, com tom artístico. Com isso, a referida proposta de ação pôde oferecer oportunidades de melhoria e consolidação do conhecimento
do idioma para um melhor desempenho do professor de Língua Inglesa em formação, visto que a
linguagem tem sido considerada como um suporte para esse desenvolvimento.
Palavras-chave: Leitura; Produção de textos; Ensino-aprendizagem; Língua Inglesa

MULTIMODALIDADE: A REPERCUSSÃO DO GESTUO-VOCAL
NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DE TEXTO
Luciana Virgínia Prazeres Teixeira Santos (FADIMAB)
Com o intuito de contribuir para os estudos de docência na área de Ciências da Linguagem dá-se
prosseguimento a investigação da prática de leitura de texto e as implicações da multimodalidade
na compreensão do dito pelo locutor e locutário. O ato de ler pressupõe construção contínua e,

268 / VI ECLAE

como toda construção, não pode ser unilateral. Neste sentido o elemento norteador da pesquisa é
a interação comunicativa que aponta para a função organizacional, social e informativa da linguagem. A pesquisa é construída em vários momentos de leitura partilhada, onde se verifica o padrão
entoacional como elemento intrínseco à linguagem sob o olhar da multimodalidade. O corpus coletado para os estudos é constituído de 11 leitores, entre 12 e 13 anos, de uma turma do 7º ano,
de uma escola particular da Região Metropolitana do Recife. Sendo, também objeto de análise a
leitura do professor. A opção por esse professor e essa série em particular, deve-se ao fato, primeiro,
das referências profissionais fornecidas pelos alunos e pela supervisão pedagógica da Instituição
de Ensino. Segundo, porque os alunos do 7º ano começam a desenvolver a autonomia em sala de
aula. Demonstram, claramente, que leem porque gostam da atividade de leitura, não sendo obrigados a participar desse tipo de atividade em sala de aula. Vale ressaltar que os alunos tomaram
conhecimento da atividade a ser desenvolvida durante a pesquisa, levando para casa, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido do participante (TCLE), a fim de que os seus responsáveis autorizassem tais atividades. Entende-se que a leitura oral individual em sala de aula é uma macroestrutura, dividida em blocos de enunciados que permitem identificar nos tropeços, nas supressões,
nos acréscimos de elementos não-pertinentes ao texto, marcas constitutivas da linguagem. Neste
sentido, o gesto-vocal sinaliza a compreensão ou não daquilo que é dito.
Palavras-chave: multimodalidade; prosódico-vocal; compreensão

O TRABALHO COM A LEITURA NO ENSINO MÉDIO:
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE
Stephanie Andrade Souza (UFCG)
O ensino de leitura, para alguns professores, torna-se uma atividade desafiadora, e esse desafio
ocorre, muitas vezes, devido o docente não ter conhecimento específico de como trabalhar a leitura em sala de aula. Essa falta de conhecimento proporciona um ensino ineficaz de leitura e acaba
trazendo implicações para a formação leitora do aluno. Assim, o presente trabalho que tem o intuito de tecer algumas reflexões relacionadas à leitura com vistas à formação docente e visa a) discutir
a concepção teórica de leitura adotada pelos professores do ensino médio; e b) refletir sobre a importância da formação docente no desenvolvimento de práticas efetivas de ensino de leitura. Desse modo, esse artigo insere-se no âmbito da Linguística Aplicada e utilizará como suporte teórico
as contribuições de Hila (2009), Kleiman (2001, 2006), Antunes (2006), Mascia (2005), Coracini (2005),
entre outras. A análise evidenciou que a formação docente para o ensino de leitura não atende as
demandas atuais, no quesito de que ainda temos docentes que não conseguem distinguir concepção teórica de prática de ensino, tornando necessário que esta formação direcione o sujeito a articular uma concepção de ensino de leitura atrelada à necessidade de superar a forma mecanicista
vinculada aos métodos de ensino tradicional. A pesquisa também revela que precisamos investigar
como estão sendo formados os professores para trabalharem com leitura em sala de aula, posto
que esses docentes depois são cobrados pela sociedade para desenvolverem um ensino eficaz e
para formar leitores e futuros cidadãos críticos e reflexivos.
Palavras-chave: Leitura; Ensino; Formação Docente
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O CONTEXTO SOCIOSSUBJETIVO: UMA ANÁLISE DAS
ORIENTAÇÕES QUE ENCAMINHAM A PRODUÇÃO TEXTUAL
EM MANUAIS DE REDAÇÃO
Clériston De Oliveira (IFRN)
Esta pesquisa, situada na área de Linguística Aplicada, aborda uma visão acerca das concepções
de escrita presentes em manuais de redação, analisadas sob o prisma dos parâmetros do contexto
sociossubjetivo, estabelecidos pelo Interacionismo Sociodiscursivo. A escolha desta corrente teórica deve-se ao fato da produção textual ser abordada numa perspectiva interativa. Serão as contribuições fornecidas pelos estudos de Jean Paul Bronckart (1999, 2006) que constituirão o aporte
teórico deste trabalho. Já o foco da análise serão as orientações didático-pedagógicas presentes
nos materiais citados, tendo em vista, estas encaminharem a produção de texto. Vale ressaltar que
o presente trabalho constitui uma parte da dissertação de mestrado, defendida por este mesmo
autor, em março de 2011, no Programa de Pós Graduação em Linguística da Universidade Federal
da Paraíba. Inicialmente, foi selecionado um corpus que representasse três universos diferentes aos
quais os referidos manuais se destinavam: sendo 01 (um) voltado para a redação de textos jornalísticos, 01 (um) para a redação de textos oficiais e 01 (um) com o objetivo de preparar estudantes para
concursos e vestibulares. Diante dos fragmentos analisados, percebemos que, entre os manuais de
redação selecionados, o que apresentou o maior número de orientações em que o contexto foi evidenciado trata-se do que se destinava à produção de textos jornalísticos e o que apresentou o menor número foi aquele destinado à produção de textos oficiais. Entretanto, tão importante quanto
adequar as orientações à concepção de escrita como interação é favorecer situações de linguagem
em que os produtores se envolvam e estas tenham como foco os aspectos sociais e pragmáticos,
de modo que haja a ativação das dimensões sociais cognitivas e linguísticas.
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; produção textual; contexto de produção

O GÊNERO FÁBULA E SUA PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO
DE CASO
Fernanda Viana De Castro (UPE/Garanhuns)
Kelly Eunice Ferreira Da Silva Oliveira (UPE)
Esse estudo apresenta um relato de experiência didática desenvolvida na turma do 4ºano do Ensino
Fundamental I da Escola Pública Municipal Maria Clara Machado localizada na zona rural de Petrolina-PE. O referencial teórico está pautado nos estudos de BAWARSHI e REIFF, 2013; BAZERMAN, 2007,
DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, dentre outros estudiosos. O objetivo desse estudo é analisar como o
gênero fábula é explorado em sala de aula utilizando-se de uma sequência didática adotada pela
escola, demonstrar a preparação do discente para a escrita e análise da estrutura apresentada pelo
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referido gênero. Tal sequência faz parte de um projeto de intervenção, elaborado pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Petrolina-PE e, enviado a todas as escolas públicas desse
município no início do ano letivo a fim de aprimorar a leitura e a escrita dos alunos utilizando-se
de vários gêneros textuais, inclusive a fábula. Os resultados nos proporciona uma reflexão sobre
o trabalho com o gênero fábula, partindo das orientações teóricas lidas mediante identificação
dos aspectos textuais requeridos pelo gênero reconhecendo características peculiares deste, além
de perceber sua função e importância enquanto prática social. Nota-se que o trabalho com a sequência didática tem favorecido no entendimento da fábula, pois o modo sistemático como as
atividades são desenvolvidas permite que o educando organize suas ideias e tenha êxito tanto nas
interpretações como nas produções textuais.
Palavras-chave: Fábula; Prática Social; Sequência Didática

AS RASURAS DE UMA DÍADE: ESTUDO LONGITUDINAL
SOBRE AS RASURAS PRESENTES EM HISTÓRIAS
INVENTADAS POR ALUNAS DO 1° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Kallyandra Candida Dos Santos (UFAL)
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi identificar rasuras de escrita
(supressões, adições, substituições etc.) presentes em dez manuscritos escolares, produzidos por
uma díade de alunas recém-alfabetizadas. Na escrita que surge em demanda escolar, no momento de escritura em ato, os escreventes podem voltar-se sobre o produto escrito, deixando marcas
visíveis de suas possíveis dúvidas. Essas marcas que são, normalmente, consideradas pela escola
como “erros”, numa outra perspectiva, tais rasuras de escrita podem ser entendidas como lugar
de conflito, que possibilita ver o escrevente num momento de negociação e de estranheza em
sua própria palavra (CALIL E FELIPETO, 2008). Para o referencial teórico foram tomadas como base
discussões referentes à investigação do funcionamento de rasuras apresentadas por Calil (1998,
1999, 2004), Calil e Felipeto (2000, 2001), Fabre (1986, 2002) – trabalhos que discutem a escritura de
invenção na sala de aula (CALIL, 2004, 2008) entre outros. A metodologia utilizada para pesquisa
foi de caráter qualitativo-quantitativa, objetivando um aprofundamento das reflexões acerca do
papel das rasuras de escrita efetivadas por escreventes novatos. Durante a pesquisa foram identificadas e classificadas as rasuras presentes em dez manuscritos produzidos pela díade, no período de maio a novembro de 2013, em uma escola particular de Maceió. Foram identificadas, num
corpus constituído de 1.332 palavras, 185 rasuras. Essas rasuras foram compreendidas como um
indício de um momento particular da relação sujeito/linguagem que sinaliza um deslocamento do
sujeito escrevente em relação à sua escrita e à do outro. Como resultado, pode-se observar, dentre
outros fatos, a existência de rasuras preferenciais no processo de criação de histórias inventadas
escritas pela díade.
Palavras-chave: Escrita.; Rasura; Manuscrito escolar
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A PRODUÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS:
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL EM AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Germano Viana Xavier (UPE)
Emerson Cavalcanti de Rezende (UPE/Garanhuns)
Pretende-se discutir o papel de determinadas ações educativas voltadas à produção textual em
sala de aula, mais especificadamente através da construção de Histórias em Quadrinhos (HQs) em
turmas do Ensino Fundamental II de duas escolas públicas do estado de Pernambuco, considerando o processo da leitura de mundo por parte dos discentes envolvidos, problemática geradora de
inúmeros debates no que diz respeito às questões de Identificação Social. Na escola, as estratégias
de abordagem aos textos desta natureza geralmente não se apresentam satisfatoriamente esclarecidas, contribuindo para que os educandos desenvolvam um entendimento equivocado, não-nítido e por vezes irrelevante acerca dos contextos vislumbrados. De que modo as Histórias em Quadrinhos (HQs) podem contribuir para dinamizar a compreensão da identidade social do alunado
dentro do contexto escolar e, ainda mais, no ambiente das aulas de Língua Portuguesa? O presente
artigo tem como objetivo primordial ampliar as reflexões sobre a capacidade de diálogo com as
representações do cotidiano que as Histórias em Quadrinhos (HQs) possuem, revelando como as
aulas de Língua Portuguesa podem contribuir para estreitar as inter-relações entre os sujeitos e os
contextos sociais.
Palavras-chave: História em Quadrinhos; Produção Textual; Identificação Social

ERROS DE DECODIFICAÇÃO NO RECONHECIMENTO DA
PALAVRA NA LEITURA EM VOZ ALTA DE ALUNOS DO 6º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Marcos Suel Dos Santos (UFAL)
A leitura é um processo tão comum para o leitor proficiente que ele não se dá conta das operações
intermediárias entre a visualização da palavra e seu reconhecimento. Nesse processo, a palavra é
acessada via rota lexical. Quando acessada via rota fonológica, entra em cena a decodificação da
palavra escrita, o que pode gerar erros e afetar o significado da palavra e, consequentemente, do
texto. Esse estudo visa analisar erros de decodificação no reconhecimento da palavra na leitura em
voz alta de alunos de uma turma de 6º (sexto) ano do ensino fundamental. Essa pesquisa é de natureza quali-quantitativa e de cunho etnográfico, uma vez que ocorreu no microcosmo da sala de
aula, tendo como instrumento a gravação em áudio de textos lidos pelos alunos. O aporte teórico
parte das considerações psicolinguísticas e das ciências cognitivas para compreender os processos
implicados na leitura, observando, dentre eles, o reconhecimento das palavras e suas implicações.
Os resultados da investigação demonstraram que os erros decorrentes da decodificação são, em
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sua maioria, da rota fonológica. Uma vez que, os alunos ainda sentem muita dificuldade no reconhecimento pela rota lexical, procuram, na leitura, associar os grafemas aos fonemas. Compreende-se que os alunos devem acessar a memória de trabalho para o tratamento no reconhecimento
da palavra.
Palavras-chave: Decodificação; Leitura em voz alta; reconhecimento da palavra

A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DO
SENTIDO DO TEXTO
Niege Da Rocha Guedes (UFRPE)
Nos textos – que se organizam dentro de um determinado gênero, como se sabe, podemos encontrar elementos importantes para estudar a língua e seu funcionamento na sociedade. Pode-se
destacar que, nesse estudo, a imagem e sua função no texto são essenciais para a produção do
sentido. Segundo Dionísio (2006), vivemos numa sociedade cada vez mais visual. Representação
e imagens, acrescenta a autora, são textos que revelam as nossas relações com a sociedade e não
apenas formas de expressão para divulgação de informações. Neste trabalho, objetiva-se, a partir
das considerações acima, verificar como as representações de mundo, incluindo a imagem, estão
estruturadas nos textos. Para a análise, foram escolhidos 10 textos que circulam na internet, que se
organizam como textos multimodais, com o intuito de se observar de que forma as imagens contribuem para a construção do sentido deles. A análise foi qualitativa. Acredita-se que, ao se trabalhar
a construção do sentido do texto, considerando a imagem como elemento essencial, pode-se perceber, com maior clareza, como produção, circulação e uso ordenados dos textos constituem, em
parte, a própria atividade e organização dos grupos sociais, como afirma Bazerman (2005); e, assim,
compreender o funcionamento da sociedade de forma mais crítica.
Palavras-chave: Imagem; Texto; Leitura

ATIVIDADES DE ESCRITA EM CONTEXTOS DE LIVROS
DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS APROVADOS PELO PNLD:
INVESTIGANDO AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO TEXTUAL
Maria De Fatima Alves (UFCG)
Nas últimas décadas tem se intensificado o debate sobre o problema do ensino de escrita na educação básica bem como sobre as práticas de produção textual propostas por livros didáticos de
língua portuguesa que desconsideram as condições de produção textual (para quem escrever,
quando, sobre o que, com que objetivo, qual gênero a ser produzido, esfera social). As práticas
de escrita de textos no contexto escolar continuam priorizando atividades descontextualizadas,
fragmentadas, atreladas a objetivos pedagógicos que desconsideram o modo de produção de textos no uso social da linguagem. Essas práticas, na maioria das vezes, seguem fielmente o material
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didático adotado pela instituição de ensino onde o professor atua. Considerando o exposto, este
artigo visa apresentar os resultados de uma pesquisa PIBIC/CNPQ/UFCG (2014-2015) que analisou
um número significativo propostas de ensino de escrita de duas coleções de livros didáticos de
língua portuguesa (Ensino Fundamental), aprovadas pelo PNLD recentemente, e que são adotadas
em municípios paraibanos, a exemplo da cidade de Brejo de Cruz e Campina Grande (PB). O trabalho fundamenta-se teoricamente em estudos de Bronchart (1999), Batista, Rojo e Zúñiga (2008),
Marcuschi e Leal (2010), Rojo, (2013), Alves (2014). Os resultados demonstraram que as coleções
analisadas, mesmo recomendadas pelo PNLD recentemente, consideram apenas de forma parcial
as condições de produção textual. Muitos dos livros analisados especificam apenas os alunos como
destinatários e o professor como revisor dos textos, sem, no entanto, explorar o gênero textual a
ser produzido, o objetivo da atividade proposta, o trabalho com a reescrita de textos, dentre outras
condições relevantes para se produzir um texto de forma situada.
Palavras-chave: Escrita; Condições de produção textual; Livros didáticos

ESCRITA E REESCRITA DE ANEDOTAS: UMA SEQUÊNCIA
DIDÁTICA PARA ALUNOS DO 6° ANO
Regina Claudia Custódio De Lima (UEPB)
Este trabalho descreve uma sequência didática envolvendo o gênero anedota, o qual já conquistou
lugar garantido nos livros didáticos mas que, na maioria das vezes, é utilizado apenas como pretexto para apresentação de assuntos gramaticais (OTTONI, 2007), o que não auxilia no desenvolvimento das habilidade de ler, escrever e, principalmente, compreender os textos que circulam no cotidiano. Desenvolvidas com os alunos do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educador
Francisco Pereira Nóbrega, situada na periferia de João Pessoa, as atividades de contação, leitura,
análise das estratégias utilizadas para produzir efeitos de humor, escrita e reescrita de anedotas
sob a perspectiva semântico-discursiva (MARCUSHI, 2007) constituem o percurso metodológico
organizado com a finalidade de contribuir para a formação de leitores mais críticos e escritores mais
proficientes. A anedota é situada como pertencente à classe dos gêneros orais e escritos, dadas
as suas características composicionais e esfera discursiva, conforme são apresentadas por Bakhtin
(2003) e Marcuschi (2007) e defendida por Muniz (2004) em sua tese de mestrado. Corroboram para
a fundamentação das atividades propostas, a concepção de texto e leitura que considera os sentidos produzidos pelo texto e os conhecimentos ativados pelo leitor/ouvinte conforme a perspectiva
interacionista, funcional e discursiva da língua examinados por Marcuschi (2008) e Koch (2014).
Palavras-chave: gênero; anedota; humor; retextualização
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A LEITURA NO ENSINO MÉDIO: A PRÁTICA DESSA
HABILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES NO
INTERIOR DE ALAGOAS
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)
Sandra Araujo Lima (IFAL)
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o ensino da leitura em salas de aula do Ensino Médio,
a partir da análise de dados obtidos durante uma pesquisa sobre a prática da leitura do gênero
textual crônica com turmas de primeiro ano de quatro escolas (duas públicas e duas particulares) localizadas na cidade de Arapiraca-AL, durante o segundo semestre de 2010. A escola tem
papel fundamental na formação de sujeitos letrados e, portanto, conhecedores de sua história,
espaço e de mundo; nesse sentido, precisa ter condições de preparar o aprendiz para enfrentar
os desafios lançados por uma sociedade letrada, que se torna a cada dia mais exigente, adotando
práticas que o conduza a uma leitura de mundo consciente e crítica. Neste trabalho pretende-se
apresentar o desenvolvimento de práticas de leitura por professores de Língua Portuguesa, bem
como a visão do aluno quanto à motivação para essa prática. A nossa discussão ancora-se em vários autores envolvidos com teorias da leitura, a exemplo de Santos (2011), que considera a interação texto-leitor imprescindível para o ato de ler e Kleiman (2009), que defende ser mediante a
interação de diversos níveis de conhecimento que o leitor consegue construir o sentido do texto,
o qual nessa perspectiva pode ocorrer por meio da leitura. A metodologia é de base qualitativa,
visando à descrição, comparação e interpretação dos dados obtidos; e o corpus foi constituído a
partir de respostas a questionários e entrevistas orais direcionados a professores e alunos informantes da pesquisa. A análise dos dados evidenciou que o ensino de Gramática tanto nas escolas
públicas quanto nas particulares ainda ocupa lugar de destaque, enquanto ao ensino da leitura
é relegado um espaço menor.
Palavras-chave: Ensino da Leitura; Crônica; Ensino Médio

MARCAS DE AUTORIA EM TEXTOS DE ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL A PONTUAÇÃO NO GÊNERO MEMÓRIAS
LITERÁRIAS
Adna De Almeida Lopes (UFAL)
Cleide Calheiros Da Silva (UFAL/IFAL)
Este trabalho investiga os processos de autoria em textos de alunos do Ensino Fundamental de
escolas públicas do Estado de Alagoas – mais precisamente nos textos do gênero Memórias Literárias que foram produzidos para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP)
– na busca pelo entendimento de como os estudantes se constituem como sujeitos-autores daquilo que enunciam, ao fazerem uso dos sinais de pontuação, a partir da orientação do material
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didático da OLP. Nesta investigação, o diálogo com uma produção de texto ilustra como a questão da escrita manifesta uma experiência singular de um sujeito que se faz autor exatamente ao
passar por ela, deixando-se abarcar e ser abarcado pela experiência do escrever, especialmente
diante de um trabalho sério de produção textual. A conquista da competência discursiva se apresenta como fator indispensável dentro do processo de ensino-aprendizagem. A ação pedagógica
e a formação do professor são determinantes para que os processos educativos no que diz respeito à difusão de boas práticas de produção textual, na escola, estejam sempre presentes e em
constante vitalização. As obras de Foucault (2002), Bakhtin (2011) Barthes (2012), Possenti (2002)
e Calil (2009) dão forma à discussão entre escrita, autor(ia) e ensino, que constrói a noção de autoria e sujeito-autor proposta nesta pesquisa de Mestrado. Os resultados preliminares dão conta
de que quanto mais os alunos se apropriam da competência autoral, mais deixam marcas da sua
subjetividade nos textos que produzem.
Palavras-chave: autoria; ensino; escrita; sinais de pontuação

AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA NAS
TURMAS DE SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Márcio Pereira Bezerra (UEPB)
A leitura é um bem fundamental e importantíssimo para todos os cidadãos. Saber ler implica em
muito mais que apenas decifrar ou decodificar palavras. Uma leitura proficiente exige de cada
indivíduo a compreensão e reflexão daquilo que está sendo apresentado. No Brasil, o número de
pessoas que não sabe ler ainda é muito alto. Consequência de um processo educacional que sofreu por muitos anos com práticas por vezes equivocadas. É cada vez mais comum encontramos
escolas em que as crianças estão em séries avançadas demais para o nível de conhecimento que
elas adquiriram em anos anteriores. Dentro de um processo tido como ideal, o normal seria que
a criança fosse alfabetizada nos primeiros ciclos do ensino fundamental, chegando ao segundo
ciclo já com certa proficiência em leitura. Mas será que isto está realmente acontecendo? Será
que ao chegar ao sexto ano do ensino fundamental nossas crianças já conseguem dominar este
que talvez seja um dos maiores bens da humanidade? As competências e habilidades necessárias para a compreensão de um texto será que já fazem parte do universo de nossos educandos?
Como fazer para tentar sanar as dificuldades que alguns alunos podem apresentar? É isto que
tentaremos investigar em nosso artigo.
Palavras-chave: Leitura; Aprendizagem; Desenvolvimento; Proficiência
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O TRABALHO
COM LEITURA E ESCRITA NO 6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL II
Mercia Cavalcanti Da Silva (E.E.E.F. Joaquim Nabuco)
Zuleide Pereira Dos Santos Pinto (E.E.E.F. França Leite)
Hérica Paiva Pereira (UFCG/Cajazeiras)
Esta proposta de intervenção é o resultado de uma pesquisa apresentada em resposta ao Programa
do Mestrado Profissional em Letras (Profletras), que defende a importância de conhecermos as diferentes teorias que embasam o trabalho pedagógico do professor, permitindo assim, um trabalho
indissociável entre teoria e prática. Para isso, partimos da premissa de que as maiores dificuldades
associadas ao processo de Leitura e escrita no ensino fundamental II, ainda estão fortemente enraizadas, somente, no processo de “codificação e decodificação”, desvinculadas das práticas sociais do
aluno. Neste contexto, entendemos o Letramento como uma proposta relevante para o trabalho
com leitura e escrita em sala de aula, ao considerar a aprendizagem do aluno enquanto processo
social, histórico, em contextos informais, para usos cotidianos, enfatizando a importância de dar as
condições de aprendizagem necessárias para que o alunado desenvolva a competência leitora e
escritora como sujeitos autônomos e proficientes. Para tanto, contaremos com o suporte teórico
dos PCN’s (1998), Solé (1998), Kleiman (1995), Schenewly e Dolz (2004) dentre outros. Logo, este
artigo tem o objetivo de mostrar a importância das sequencias didáticas, como ferramenta metodológica que contribui com o aprendizado quanto aos objetivos e finalidades de cada situação
comunicativa, em que o gênero textual é eixo organizador das sequências enquanto instrumento
de mediação. Portanto, como intervenção apresentamos uma sequência didática intitulada “Os
contos de fadas através do texto o rei sapo”, tendo presente que os contos surgem como narrativas
que divertem, ensinam e contribuem para o desenvolvimento do senso crítico do aluno.
Palavras-chave: Letramento; Gênero textual; Sequências didáticas

O ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL CONTO NO COTIDIANO
ESCOLAR: IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM
DE LÍNGUA MATERNA
Crislane Marques De Oliveira (EUPB)
Nos últimos anos, o trabalho com gêneros textuais vem assumindo o lugar privilegiado no ensino
da língua materna, principalmente por possibilitar uma concepção de língua mais ampla e integrar
os principais eixos do ensino: leitura, produção e análise linguística, bem como considerar as interações sociais nas múltiplas esferas em que os sujeitos agem pela linguagem. De maneira geral,
podemos dizer que os gêneros são instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação e
de aprendizagem, desenvolvendo no aluno situações discursivas diversas, vistos como ferramen277 / VI ECLAE

ta importante para o desenvolvimento dos alunos e sua participação na sociedade. Sendo assim,
propomos neste estudo discutirmos a importância da inserção dos gêneros no processo de ensino-aprendizagem da Língua Materna, especificamente o gênero conto, uma vez que acreditamos
que colabora, significativamente, no desenvolvimento sociolinguístico dos alunos, o que propicia
um agir comunicativo mais eficiente. Para operacionalização deste estudo, tivemos como sujeitos
alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental Felismino José
da Costa, situada em Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte. As discussões teóricas tiveram
como base os estudos de Schneuwly e Dolz (1994), Marcuschi (2002), dentre outros. Os trabalhos
com o gênero conto foram norteados por propostas pedagógicas denominadas por Schneuwly e
Dolz (2010) de “sequências didáticas”. O estudo com o gênero conto se mostrou significativo devido
a um olhar singular que o próprio gênero nos permite ter diante das releituras e versões existentes no decorrer do tempo, sabido que, historicamente, houve a transição do gênero em Contos
de Amedrontamento – Idade Média – para Contos de Fadas – Irmãos Grimm e Walt Disney, como
Bronckart (1999, p.103) nos afirma “a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de
socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas”, visto que o conto contém
em suas especificidades tais implicações.
Palavras-chave: Gêneros textuais; Sequência didática; Desenvolvimento sociolinguístico

“JAPUAÇU E A ESTRELA DE FOGO” COMO PROPOSTA
DINAMIZADORA PARA A LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS
DA ZONA RURAL DO AGRESTE SERGIPANO
Sanadia Gama Dos Santos (UFS)
Este artigo tem como objetivo trazer reflexões acerca do trabalho desenvolvido com crianças em
turma de ensino fundamental de uma escola da zona rural do agreste sergipano. Para isso, utilizaremos um estudo de caso, por meio de observações a partir de uma análise da sequência didática
envolvendo leitura e escrita utilizada pela professora no trabalho com o livro Japuaçu e a Estrela de
Fogo, da escritora Luciana Savaget. O livro baseia-se numa lenda indígena do Amazonas e apresenta diversas representações simbólicas e, tradições dos povos indígenas para explicar o surgimento
do fogo, com o objetivo de trabalhar leitura e escrita, por meio do Projeto Baú de Leitura, numa dimensão que leve os sujeitos a descortinar o universo ficcional da leitura, de forma cidadã, reflexiva
e interdisciplinar, de forma a perceber os letramentos sociais dos envolvidos, bem como contribuir
para a afirmação de identidades étnicas e culturais existentes. Como aporte teórico utilizaremos
Freyre (2003), Bosi (1996), Marcuschi (2003), Street (2013). Como resultado percebe-se que há um desenvolvimento social na forma de enxergar o mundo ao redor dos sujeitos através das produções
textuais e de leitura dos envolvidos e envolvidas no projeto, bem como afirmação e reconhecimento da história pessoal, que está relacionada com a história do povo brasileiro.
Palavras-chave: cultura; ensino; leitura
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UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: OS PROCESSOS
INTERATIVOS DURANTE O TRABALHO REALIZADO
Iara Francisca Araújo Cavalcanti (UEPB/UFPB)
Este artigo se volta para a formação docente, uma das áreas de investigação da Linguística Aplicada - LA. Tomando como objeto de investigação as atividades desenvolvidas durante o Estágio
Supervisionado, mais especificamente o “trabalho realizado” por duas professores em formação
inicial (PFI), propomo-nos a analisar, por meio do uso da linguagem como trabalho (NOUROUDINE,
2002), os tipos de interação professor-aluno(s) e refletir sobre a importância da (co)participação do
professor supervisor do estágio na construção de conhecimentos. O corpus, constituído de gravações e transcrições das aulas, é um recorte das ações docentes dirigidas ao trabalho com reescrita
de textos, em uma turma do 9º Ano do Ensino Fundamental, de uma instituição pública do estado
da Paraíba. Para esse estudo, baseamo-nos nos aportes teórico-metodológico do Interacionismo
Sociodiscursivo-ISD, evidenciado nos estudos que defendem o trabalho com a linguagem em sala
de aula como instrumento de comunicação social e semiótico, materializado em textos (BRONCKART, 1999). Apoiamo-nos também em Machado (2009), que buscou respaldo na Clínica da Atividade, especificamente em Clot e Faïta (2000), para explicar a atividade de ensino como trabalho,
conceito compartilhado por Bronckart (2009), para quem a atividade de ensino é o métier que saiu
da sombra. Consideramos ainda as contribuições de Bazarim (2009), que apresenta alguns tipos de
interação professor-aluno(s) em sala de aula, calcada em Vygotsky (2005). A análise nos permitiu
refletir sobre a importância de uma formação de qualidade (DOLZ, 2009) nos cursos de formação
inicial e também sobre o papel do professor formador no Estágio Supervisionado.
Palavras-chave: formação docente; estágio supervisionado; trabalho realizado

A LEITURA E OS GÊNEROS DISCURSIVOS: UM OLHAR SOB
REFERÊNCIAS CURRICULARES DO BRASIL E DE PORTUGAL
Rosilda Maria Araújo Silva Dos Santos (Universidade De Évora)
O ensino aprendizagem da leitura por meio de gêneros discursivos ainda tem sido um dos grandes desafios de professores e pesquisadores. Esta investigação objetiva compartilhar resultados de
uma análise bibliográfica dos referenciais curriculares utilizados como parâmetros no ensino da língua materna no Brasil, a fim de perceber as semelhanças e diferenças para o trabalho com leitura.
Ela parte da hipótese de que o trabalho desenvolvido com a leitura por meio de gêneros ainda está
lacunar e isto tem refletido nos resultados da aprendizagem, já que as avaliações externas, como
SAEB/ Prova Brasil e ENEM não têm sido satisfatórias. Observando-se os resultados obtidos por
Portugal, levanta-se a questão de investigar os documentos oficiais dos dois países, para conhecer
os referenciais que fundamentam esses currículos, pois a potencialização dos gêneros no ensino da
leitura no Brasil tem se desvelado pouco produtivo e isto pode estar refletindo nos resultados das
avaliações, já que a leitura não tem avançado como recomendam os PCN (1998). Fundamentam279 / VI ECLAE

se os construtos em Bakhtin ([1979], 2003), Vygotsky (1930), além da releitura de Dolz e Schneuwly
(2004), dois autores voltados ao ensinoaprendizagem de línguas, em Azevedo (2012), Costa (2010)
que tecem reflexões relacionadas aos gêneros discursivos. A metodologia utilizada será de caráter
bibliográfico quanto à observação dos documentos referenciais dos dois países e esta análise contribuirá para uma revisão de propostas didáticas de ensino-aprendizagem de língua materna em
que se tomem os gêneros discursivos como objetos de ensino.
Palavras-chave: Gêneros discursivos leitura, ensino.

A POSTURA DIDÁTICA UTILIZADA PELOS PROFESSORES
QUANDO RECEBEM OS MANUSCRITOS DOS ALUNOS
Eliene Estácio Santos (UFAL)
Eduardo CALIL (UFAL)
Neste artigo analisamos a postura didática (BUCHETON; SOULÉ, 2009) utilizadas pelos professores
quando recebem os textos dos alunos que acabam de escrever. Para isto, foram filmadas 24 práticas
de produção de texto em 4 salas de aula do 5º Ano do Ensino Fundamental de 4 escolas públicas
da cidade de Maceió/AL, das quais obtivemos um acervo de 504 manuscritos escolares. Fizemos
a transcrição do discurso dos professores no exato momento em que os alunos concluem e entregam seus textos e depois o levantamento de suas posturas didáticas. Constatamos que esses
professores quando estão de posse desses manuscritos adotam as seguintes posturas didáticas:
guarda sem comentários (GsC) e guarda com comentários (GcC). E na postura de guardar com comentários detectamos que se comenta sem devolutiva (CsD) e comenta com devolutiva (CcD) os
textos que recebe dos alunos. Do total de 504 manuscritos, 351 foram guardados sem comentários
e 153 guardados com comentários. Desses 153 manuscritos feitos comentários, 59 foram comentados sem devolutivas e 94 comentados com devolutivas. Diante desse resultado, em que a maioria
dos alunos não recebeu nenhum tipo de comentário sobre o texto que escreveu, consideramos um
número bastante expressivo visto que, além de terem poucas oportunidades de escrever texto na
escola, lhes são negadas a condição de retorno aos textos que produzem. Essas posturas utilizadas
para o ensino da escrita comprometem o tipo de proposta de produção efetivada em sala de aula,
bem com a impossibilidade de os alunos compreenderem a escrita como um processo dinâmico e
complexo de construção de significações.
Palavras-chave: efetivação das propostas de produção; ensino; postura didática
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PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM TURMAS
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Janaina Pereira Daniel Farias (E. E. Borges Da Fonseca)
Maria Zuleide Abrantes Soares (E. E. Borges Da Fonseca)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar práticas de leitura e Produção textual desenvolvidas em turmas do segundo seguimento da educação de jovens e adultos (EJA) da rede estadual de ensino que contribuem de maneira satisfatória no processo de ensino aprendizagem
desses alunos. A prática do professor em salas de aula com alunos dessa modalidade de ensino tem
mostrado que muitas vezes esses discentes ao ingressarem no segundo seguimento não possuem
ainda algumas habilidades básicas de leitura e escrita, alguns deles ainda com uma alfabetização
pouco eficiente o que gera um conflito em sala de aula, sobretudo nas atividades de língua portuguesa e produção textual, muitas vezes tendo como consequência a evasão escolar. Dessa maneira
se faz necessário que os docentes que trabalham com a educação de jovens e adultos procurem
desenvolver práticas que estimulem e favoreçam o desenvolvimento tanto da leitura quanto da
escrita desses alunos, motivando e estimulando-os cada vez mais. Para fundamentar nosso trabalho utilizaremos os pressupostos de Marcuschi (2002, 2008), Calkins (1989) bem como utilizaremos
a concepção de linguagem como instrumento de interação social e o ensino de língua portuguesa
através dos gêneros textuais. Assim o presente texto irá demonstrar atividades realizadas na nossa
prática docente que se mostram eficientes na construção de leitores críticos e desenvolva ainda a
modalidade escrita da língua portuguesa em alunos da EJA.
Palavras-chave: Leitura; Produção textual; EJA

A PRODUÇÃO ESCRITA NO ENSINO MÉDIO: UM OLHAR
PARA O ENEM
Sandra Araujo Lima (IFAL)
Este artigo aborda questões relacionadas ao ensino da produção textual no Ensino Médio, considerando que um dos maiores desafios do professor de Língua Portuguesa é conduzir os alunos a produzirem, de fato, um bom texto. A distância entre o aluno e o texto torna-se mais visível e preocupante quando ele chega ao Ensino Médio, visto que se trata de uma etapa da vida escolar na qual as
instituições de ensino no Brasil visam praticamente ao vestibular, notadamente ao Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). A bem da verdade, a produção de texto no Ensino Médio tem se voltado,
prioritariamente, às técnicas de escrita do texto dissertativo-argumentativo, evidenciando, dessa
forma, a distância entre aprender a escrever para obter aprovação no ENEM e aprender a escrever
para a vida. Saliente-se, ainda, que, especialmente na rede pública de ensino, um grande número
de professores não trabalha nem com a escrita/gênero de acomodação, o que impossibilita significativamente a aproximação entre o sujeito aprendiz e a produção escrita. Assim, considerando o
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que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e o Pacto do
Ensino Médio, além de teóricos da escrita, tais como: Marcuschi (2001), Schneuwly e Dolz (2004),
Bunzen (2007), Sercundes (2011), este trabalho faz uma análise do ensino da produção escrita em
escolas públicas do Estado de Alagoas, tendo como perspectiva o ENEM.
Palavras-chave: Produção escrita; Ensino Médio; Enem

LIVROS DIDÁTICOS E ALUNOS SURDOS: UMA PRÁTICA DE
ENSINO-APRENDIZAGEM INCLUSIVA?
Daniele Basílio Nunes (UFPE)
As crescentes ações do legislativo, a aprovação de documentos legais por parte do Governo Federal e as incessantes discussões em prol da educação inclusiva refletem mais um desafio posto para
a educação brasileira: tornar real o processo de ensino-aprendizagem de pessoas com necessidades especiais. Considerando que as escolas regulares devem atender as exigências legais e incluir
integralmente as pessoas com necessidades especiais (PNE), o presente estudo tem como ponto
de partida observar se essa preocupação com a educação inclusiva também é refletida nos materiais didáticos. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é observar, nos livros didáticos de língua
portuguesa, se as atividades elaboradas para atender ao público mais amplo também abrangem
os alunos surdos. Para tanto, utiliza-se como aporte teórico a concepção de leitura defendida por
Koch e Elias (2011[2006]), dentre outros. Também, levamos em consideração o conceito de compreensão apresentado por Marcuschi (2008) e o de texto, em que são utilizadas as noções defendidas
por Beaugrande (1997) e Marcuschi (2008, 2009[1983]). Usamos ainda as pesquisas de Lajolo (1996)
e Rojo (2006, 2013) e Batista (2003), uma vez que esses autores destacam o livro didático como um
material de fundamental relevância para a prática pedagógica do professor. Por fim, são visitados
os estudos de Glat (2007), Glat, Ferreira, oliveira e Senna (2003), e Mazzotta (2008), pois tratam da
relação entre o sistema de ensino e a inclusão escolar das PNE. O corpus utilizado é composto por
livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio aprovados pelo PNLD (2015). Os resultados
obtidos na pesquisa sugerem que há uma perda considerável por parte dos estudantes surdos no
que se refere às atividades presentes nos livros didáticos que possuem uma abordagem sonoro-auditiva em seu enunciado ou em suas indicações para a realização.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Livro didático; Práticas de ensino-aprendizado
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DESEMPENHO DA LEITURA E ESCRITA: UM ESTUDO SOBRE
O ÍNDICE DE EVASÃO NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE
Maria Elenilda Gomes Rabelo De Oliveira (Secretaria Municipal
Da Educação)
Dentre os maiores problemas que assolam as nossas escolas está a dificuldade relacionada à leitura
e à escrita, o que promove o distanciamento do conhecimento plural e complexo encontrado na
sala de aula. A presente pesquisa é um estudo de caso que será desenvolvido em uma das escolas
de Ensino Fundamental do município de Quixadá-Ce, e tem como objetivo estabelecer a relação
que existe entre essas dificuldades e a evasão escolar dos alunos que foram matriculados nas turmas
de 9º ano da EEF. Deputado Flávio Portela Marcílio nos anos de 2010 a 2013. Fundamentamo-nos,
teoricamente, em Edgar Morin (2002), Emília Ferreiro (1982), Mary Kato (1985), Arroyo (2001) e Irandé Antunes (2003) que, ao refletir sobre o ensino da língua, propõe as concepções que poderiam
favorecer um ensino que repercuta positivamente na formação do cidadão. O universo da pesquisa
dar-se-á na referida escola, a qual atende uma clientela estudantil nas modalidades Fundamental II
e Educação de Jovens e Adultos, nos três turnos. A abordagem metodológica baseia-se nos pressupostos de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, aplicação de questionário, apontando para as
características de um estudo de caso que almeja detectar se a deficiência leitora de alguns alunos
tem relação com as reais causas da evasão escolar nesse período.
Palavras-chave: leitura; escrita; evasão escolar
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O PROCESSAMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA ENTRE
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
ASPECTOS COGNITIVOS
A leitura é uma atividade altamente complexa por envolver múltiplos processos cognitivos. Por isso, aprender a ler não é uma tarefa fácil, nem mesmo para os que têm
acesso à escola, visto que muitos são aqueles que, embora frequentem a sala de aula,
encontram dificuldades em processar a leitura satisfatoriamente, do ponto de vista da
compreensão leitora. De fato, na nossa região, os exames oficiais têm evidenciado as
deficiências de compreensão leitora entre alunos de escolas públicas, muitos deles chegando ao 5º ano na condição de semianalfabeto. Desta forma, a presente sessão coordenada tem por objetivo apresentar quatro relatos de pesquisas, duas concluídas e
duas em andamento, que abordam os aspectos cognitivos relacionados à atividade de
processamento da compreensão leitora, evidenciando os múltiplos processos imbricados no ato de ler e compreender um texto escrito. Com a apresentação dos trabalhos
que compõem esta sessão coordenada, será possível ainda, evidenciar o papel e a importância do processo inferencial para a compreensão leitora. E ainda, esta sessão visa
apresentar resultados conclusivos e preliminares de pesquisas-ação de cunho interpretativo, mediador, colaborativo e, principalmente, interventivo que visam diagnosticar e
remediar problemas de compreensão de textos entre estudantes do ensino fundamental. Finalmente, nesta sessão coordenada, vale ressaltar os instrumentos utilizados pelos pesquisadores no diagnóstico e remediação dos níveis de compreensão dos alunos
informantes, quais sejam, os testes de compreensão de múltipla escolha, o teste cloze e
os protocolos interacionais de leitura.

ASPECTOS COGNITIVOS DA COMPREENSÃO LEITORA E O
PROCESSO INFERENCIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
Francisco Jailson Dantas de Oliveira (Colégio Maria
Montessori de Maceió)
Este trabalho trata de uma pesquisa baseada nos aspectos cognitivos envolvidos no processamento da compreensão leitora, evidenciando-se o papel do processo inferencial para o ato de ler. Por
isso, parte-se do pressuposto de que a atividade leitora é um importantíssimo instrumento cognitivo amplamente sofisticado, e que garante ao sujeito leitor sua inserção nos mais diversos campos
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da sociedade letrada e na maioria das nossas relações e práticas sociais de interação. Sendo assim,
o presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado em turmas do nono ano
do ensino fundamental em seis escolas do município de Maceió, AL. O estudo teve por objetivo
verificar se os estudantes envolvidos conseguem compreender o que leem e se fazem uso de estratégias produtivas de leitura, especialmente as inferenciais, durante o processo de compreensão
de textos escritos. Como metodologia, adotou-se a qualitativa interpretativa com um considerável
aporte quantitativo. Para tanto, foram utilizados quatro instrumentos: um questionário perfil do
estudante, um teste de compreensão leitora com questões de múltipla escolha, um questionário
pós-teste e um teste cloze. Os resultados obtidos com estes instrumentos nos permitiram verificar
que, entre os 67 estudantes colaboradores de escolas públicas, 56% desses estudantes estão concluindo o ensino fundamental com déficit na compreensão leitora; já dos 111 participantes de escolas particulares, 34% falharam em questões que demandavam ativação do conhecimento prévio
para consolidar as estratégias inferenciais, essenciais à leitura fluente e produtiva.
Palavras-chave: aspectos sociocognitivos da leitura; compreensão leitora

AVALIAÇÃO E MEDIAÇÃO EM COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO 5º ANO
DE UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL EM MACEIÓ-AL
Sérgio Rocha da Silva (UFAL)
Esta pesquisa está situada na área de leitura e cognição e teve como objetivo identificar e possivelmente remediar as dificuldades cognitivas e metacognitivas que interferem na compreensão
leitora de alunos dos 5º Ano do Ensino Fundamental I de uma Escola Pública Municipal de Maceió.
A pesquisa é caracterizada como qualitativa (com aporte quantitativo), interpretativa e colaborativa
e foi levada a efeito numa escola pública da rede municipal de Maceió-AL, em duas turmas de 5º
Ano do Ensino Fundamental, abrangendo cerca de 60 alunos, durante o segundo semestre de 2014.
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: um questionário para levantar o perfil dos
alunos e outro para levantar e colher dados pessoais e profissionais das professoras colaboradoras.
Foram utilizados também testes de compreensão de textos (cloze e múltipla escolha) e protocolos
interacionais, mais especificamente, protocolos de leitura com 12 alunos colaboradores. A pesquisa
teve como racionalidade teórica a abordagem cognitiva da leitura, que dá conta do processamento da compreensão leitora, suas estratégias e seus pressupostos defendidos por Kleiman (2002),
Silveira (2005), Leffa (1996), Tomich (2004), Pereira (2009), Santos (2009), dentre outros. A análise
dos dados aponta para uma acentuada diversidade na compreensão leitora dos alunos colaboradores, que vão desde um nível razoável e adequado para o ano escolar e a idade, até evidências
de decodificação e semi-analfabetísmo e consequentes dificuldades e mesmo impossibilidades de
compreensão leitora.
Palavras-chave: Leitura no ensino fundamental; compreensão de texto escrito

286 / VI ECLAE

A COMPREENSÃO LEITORA ENTRE ALUNOS DO 6ºANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE
MACEIÓ – UMA PESQUISA COLABORATIVA
José Amaro dos Santos (UFAL)
Esta pesquisa se baseia nos estudos cognitivos e sociocognitivos da leitura e compreensão de textos e tem como objetivo desenvolver uma experiência didática de leitura e compreensão leitora
no sentido de diagnosticar e remediar problemas de compreensão de textos entre alunos de duas
turmas de 6º ano de uma escola pública de um bairro de Maceió, cuja clientela provém, em grande parte, de comunidades da periferia do entorno lagunar da cidade. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, colaborativa, interventiva e também subsidiada por dados quantitativos e etnográficos.
Os instrumentos de coleta de dados serão constituídos por testes de avaliação de compreensão
leitora como os testes de múltipla escolha, o teste cloze (conhecido também como texto lacunado),
além de questionário para levantamento dos perfis dos colaboradores (alunos e professores). Para
a tarefa de remediar as dificuldades de compreensão dos alunos, será usado um procedimento
conhecido como protocolos interacionais de leitura, numa tentativa de mediação pedagógica viabilizadora de processos de compreensão. A pesquisa deverá ser levada a efeito durante o segundo
semestre de 2015, mas, para verificar a sua viabilidade e a eficácia de dois instrumentos, já foi realizada uma pesquisa-piloto no primeiro semestre de 2015, cujos resultados serão apresentados nesta
comunicação. Ao fim da pesquisa definitiva, os dados obtidos serão dispostos em gráficos e tabelas
e, na sequência, far-se-á a análise qualitativa à luz da fundamentação teórica e na perspectiva da
mudança desejada.
Palavras-chave: compreensão leitora; diagnóstico e remediação

A COMPREENSÃO LEITORA EM ALUNOS DO 7º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO
INTERIOR DE ALAGOAS
Kayllene Leite da Rocha Santos (UFAL)
Os alunos das escolas públicas municipais da nossa região, principalmente no interior do Estado,
têm apresentado um preocupante déficit de compreensão leitora, o que vem sendo evidenciado
pelos testes oficiais ao longo dos últimos anos. Esta pesquisa situa-se na área dos estudos do processamento da leitura numa abordagem cognitiva e tem como objetivo proporcionar uma experiência de intervenção didática por meio de um projeto de leitura e compreensão de texto utilizando
atividades de leitura como o teste cloze, também conhecido como texto lacunado, conjugado às
atividades com o teste de compreensão de múltipla escolha. Trata-se de uma pesquisa-ação que
se caracteriza também como qualitativa, interpretativa, interventiva e remediadora que vem sendo
realizada numa escola municipal de uma cidade do interior de Alagoas, em duas turmas do sétimo
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ano do Ensino Fundamental, durante o segundo semestre de 2015. Os dados vêm sendo coletados
por meio de instrumentos, tais como, questionários e testes de compreensão de textos escritos,
que vêm sendo aplicados aos alunos das duas turmas e cujos resultados serão computados e apresentados em forma de gráficos estatísticos, quadros e tabelas. Na análise, haverá a avaliação qualitativa dos dados e o cotejamento do desempenho dos alunos ao longo da aplicação dos testes,
seguida de discussões e comentários no sentido de se verificar algum melhoramento no nível de
compreensão leitora dos alunos colaboradores da pesquisa. Cogita-se também de utilizarem-se
protocolos de leitura com alguns alunos que apresentarem deficiência acentuada de compreensão
leitora, mesmo depois de ter passado pelas experiências remediadoras de leitura.
Palavras-chave: Leitura na escola; Compreensão leitora; Testes de compreensão

ABORDAGEM DA ESCRITA COMO PROCESSO E O
CONTRIBUTO DA TEORIA DE GÊNEROS NO ENSINO
DA PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO E NA
UNIVERSIDADE
Esta Sessão Coordenada apresenta a racionalidade teórica e os resultados de pesquisas
concluídas e em andamento visando incrementar o ensino-aprendizagem da produção textual escrita em língua espanhola e em língua portuguesa no ensino médio e na
universidade. A abordagem utilizada baseia-se na visão da produção escrita como um
processo, em que se podem prever procedimentos que consideram os elementos da
interação comunicativa, os aspectos retóricos, a contribuição da teoria dos gêneros textuais/discursivos, bem como o planejamento do ensino em fases de instrução implícita
e de instrução explícita através da pesquisa-ação de caráter interventivo e colaborativo,
realizada por meio de sequências didáticas aplicadas em turmas de alunos do Curso
Médio Profissionalizante e do Curso de Letras de instituições federais de ensino.

O PROCESSO DE RETEXTUALIZAÇÃO DE RESUMOS
ACADÊMICOS: UMA ANÁLISE SOCIOINTERACIONISTA DOS
MECANISMOS TEXTUAIS E ENUNCIATIVOS
Fabiana de Oliveira (UFAL/Campus A. C. Simões)
As operações de retextualização de gêneros acadêmicos vêm sendo estudadas por autores como
Matencio (2002), Machado (2002), Motta-Roth (2005), associadas ao estudo dos gêneros fundamentado nas perspectivas interacionista e sociodiscursiva, com filiações em Bronckart (2003), Dolz;
Schneuwly (2004). Nessas perspectivas, a escrita é concebida como atividade interativa que cumpre funções comunicativas específicas, variando em decorrência de seus usos, objetivos e gêneros.
Ademais, a escrita exige do produtor o domínio de diferentes tipos de conhecimento (linguístico,
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enciclopédico, interacional) e se realiza em etapas distintas e integradas, ou seja, se dá como um
processo. Nessa visão processual, este trabalho propõe o estudo do gênero resumo, elaborado por
alunos iniciantes do curso de Letras da UFAL, e nele pretende-se investigar as operações linguísticas utilizadas no processo de retextualização do texto-fonte no resumo. Especificamente, pretende
identificar e descrever como se realizam alguns mecanismos enunciativos e de textualização (vozes e modalizações) nas operações de selecionar as informações, construir o tópico e progredir o
referente. Dentre os gêneros acadêmicos, o resumo é utilizado na universidade, como técnica de
estudo pelo aluno, como instrumento de avaliação pelo professor, como forma de inserção no domínio acadêmico (inscrição em eventos, elemento pré-textual de artigo e trabalho monográfico),
como instrumento auxiliar na seleção de material bibliográfico, entre outros objetivos. O resumo
apresenta características específicas na sua composição que nem sempre são observadas, seja por
desconhecimento, seja por dificuldades na compreensão do texto-fonte e na utilização de estratégias de sumarização. Assim, este trabalho pretende contribuir com o desenvolvimento de atividades nas disciplinas de língua portuguesa ofertadas nos cursos de graduação e voltadas para a
escrita do texto acadêmico.
Palavras-chave: resumo; operações de retextualização; interacionismo sociodiscursivo

O USO DAS ESTRUTURAS E DOS ELEMENTOS NARRATIVOS
NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS ESCRITAS EM ESPANHOL
Lúcia Kozow (IFAL)
Neste artigo, analisamos a escrita em espanhol como língua estrangeira (ELE), por meio de uma
análise comparativa entre dois textos eminentemente narrativos, que foram produzidos por uma
aluna-colaboradora, em uma experiência didática mais ampla posta em prática na última série do
ensino médio, no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), no campus Marechal Deodoro, no primeiro semestre de 2013, e que teve por objetivo desenvolver a habilidade escrita dos alunos em ELE, numa
visão de processo e na perspectiva de produção de um gênero textual. A experiência didática contou com duas fases de ensino, quais sejam: de natureza implícita (informal) e de natureza explícita
(formal). A primeira produção textual foi realizada na primeira fase e a segunda em formato de uma
narrativa pessoal na segunda fase. A análise mostrou, inicialmente, o uso dos elementos da macroestrutura da narrativa (LABOV, 1972), e, as estruturas linguístico-discursivas presentes na construção
do texto escrito em espanhol; mostrou, também, que a aprendizagem da escrita aconteceu por
meio de um processo e que a utilização de um gênero textual narrativo como uma estratégia de
ensino foi eficiente, na medida em que, supostamente, serviu para (re)conhecer as características
de um gênero narrativo e, desse modo, favorecer a produção textual escrita de uma narrativa pessoal em espanhol.
Palavras-chave: texto narrativo; ensino da escrita em espanhol; ensino médio.
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O ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NUMA VISÃO
DE PROCESSO E SUBPROCESSOS
Maria Inez Matoso Silveira (UFAL)
Neste trabalho, pretende-se refletir sobre as concepções da língua escrita e suas influências no
ensino da produção textual na escola e na academia, dando-se especial ênfase à visão da escrita
como processo. Historicamente, o acesso ao domínio da produção escrita sempre foi privilégio de
poucos; daí o prestígio dos escribas em todas as culturas e civilizações. Aliás, ainda hoje, pode-se
constatar que a leitura proficiente é mais disseminada; entretanto, a prática da escrita fluente permanece restrita a poucas pessoas. Ao longo da história ocidental, o ensino da produção escrita (“o
bem redigir”) era vinculado ao ensino da Retórica e seus cânones, três deles ainda hoje válidos e
eficazes: a invenção (ter o que dizer); a disposição (o planejar a disposição das ideias) e a elocução (a
escrita e a adição do texto). Mas, até pouco mais da metade do séc.20, o modelo de redação baseado na literatura e na gramática passou a valorizar mais o produto da escrita e não o seu processo. A
partir de 1980, com a Psicolinguística, o renascimento da Retórica e a visão social do texto e do discurso, o ensino da produção textual passou a considerar a escrita como uma atividade processual
que abrange três dimensões: a social, a cognitiva e a linguística, constituindo-se num processo que
envolve subprocessos como o planejamento, a textualização, a revisão e a edição. Essa mudança
de paradigma deveu-se a estudos de autores como Hayes & Flower (1980), Bereiter & Scardamalia
(1987), Cassany (1989). Nesta comunicação, discutimos algumas aplicações didáticas dessa visão da
escrita como processo no ensino escolar e acadêmico, que conta com subsídios importantes da
Psicologia Cognitiva, considerando-se o papel das memórias e da motivação, e da Linguística Textual, considerando o contributo da teoria de tipo e gênero textual como ferramentas eficazes para
incentivar a produção escrita significativa.
Palavras-chave: ensino da produção textual; visão da escrita

A ESCRITA COMO PROCESSO NA PRODUÇÃO DO ARTIGO
DE OPINIÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA: UMA PESQUISAAÇÃO NO CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS
Flávia Colen Meniconi (UFAL)
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa-ação de ensino da produção escrita de artigos de opinião em Língua Espanhola desenvolvida no curso de Letras, da Universidade Federal de Alagoas. A pesquisa baseou-se nos pressupostos teóricos que fundamentam
a escrita como processo (BOOKES; GRUNDY, 1988; MADRIGAL ABARCA, 2008; FLOWER; HAYES, 1981;
FAYOL, 1991) e nas teorias argumentativas de cunho retórico (PERELMAN; OlBRECHTS-TYTECA,
2005; PLANTIN, 2008; REBOUL, 1998; MEYER, 2007). No âmbito da escrita como processo, objetivouse analisar o processo da escrita dos participantes da pesquisa na perspectiva do planejamento, da
redação e da revisão, considerando-se também os subprocessos do ato composicional: subgera290 / VI ECLAE

ção, organização de ideias e objetivos da escrita e refletir sobre os fatores de ordem cognitiva, psicológica e social implicados no processo da escrita. Para tanto, foram desenvolvidas sequências didáticas de ensino implícito e explícito de marcadores da argumentação e estratégias retóricas para
a produção de artigos de opinião. Os resultados revelaram que o trabalho desenvolvido contribuiu
para que os alunos aprendessem a produzir artigos de opinião em Língua Espanhola, ainda nas fases iniciais de ensino do idioma. Deslizes relacionados à progressão de ideias, ao uso de conectores
e marcadores linguístico-textuais e às estratégias argumentativas foram minimizados ao longo da
sequência didática desenvolvida, principalmente na fase do ensino explícito. Tal fator evidencia a
relevância do trabalho sistematizado de ensino da escrita em Língua Espanhola.
Palavras-chave: Escrita como processo; artigo de opinião; ensino de espanhol

ENSINO E PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE OS
MOVIMENTOS DE ESCRITA DEPREENDIDOS EM
TEXTOS ACADÊMICOS
Na comunicação “Ensino e Pesquisa: reflexões sobre os movimentos de escrita depreendidos em textos acadêmicos”, a discussão proposta atenta para o fato de que a escrita acadêmica é indissociada da leitura e do ensino. Focalizam-se, na escrita do sujeito
em formação, elementos linguísticos que indiciem modos de aquisição e exteriorização
das práticas de leitura e escrita, especificamente na universidade. Para a discussão, os
autores partilham resultados preliminares de projetos desenvolvidos (2010 a 2014) por
pesquisadores do Grupo Estudos do Texto e do Discurso – GETED –, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A questão que norteia as pesquisas dos participantes é: como um sujeito em formação mobiliza na escrita conceitos teóricos e se
apropria de uma teoria para se inserir em uma área do conhecimento? Para respondê-la,
são analisados: a) monografias e dissertações de mestrado da área de Linguística e b)
relatórios de estágio de alunos do curso de Letras. Tomam-se como aporte teórico conceitos provenientes da Análise do Discurso dos estudos de Authier-Revuz (1998, 2004),
Fuchs (1985), Bakhtin (2006) e Pêcheux (2009), bem como de pesquisas desenvolvidas
por Barzotto (2011) e Fabiano (2013), para analisar como um sujeito em formação lida
com a teoria, tendo em vista os movimentos de escrita depreendidos dos textos acadêmicos, frente aos desafios de saber lidar com os conceitos da área na qual pretende
inserir-se. A hipótese é que alcançar essa escrita demanda tempo, ensino e a aprendizagem de saberes científicos de um dizer próprio construído com e pelo diálogo com
outros dizeres, verificáveis na escrita por meio de formas linguísticas e discursivas. Os
casos tomados como objeto de análise servem como exemplos dos muitos percalços
pelos quais um pesquisador em formação passa para aprender a servir-se da teoria que
mobiliza em suas pesquisas no universo acadêmico.
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ENSINO E PESQUISA: UM OLHAR DISCURSIVO AOS
DESAFIOS DA ESCRITA ACADÊMICA
Maria Aparecida da Silva Miranda (UFRN)
Neste trabalho, atenta-se para a produção escrita na universidade, uma questão que, por vários
motivos, preocupa pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Os resultados apontam
para dificuldades de escrita dos alunos. O tema central das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo
de Pesquisa, Estudo do Texto e do Discurso – GETED (UFRN) – são sobre os muitos percalços da
escrita acadêmica. Neste estudo, focaliza-se a análise das marcas linguísticas deixadas pelo sujeito
na tessitura do texto que indiciam especificidades, como a paráfrase, a repetição e as formas do
discurso relatado as quais fazem movimentar a teoria, sendo constitutivas da escrita na formação
universitária. A questão que norteia esta pesquisa é: a incorporação do discurso do “outro” na escrita é passível de questionamentos? A hipótese é que a produção escrita na universidade pode
ser questionada, tomando-se por base práticas e concepções que, muitas vezes, perdem de vista
que a paráfrase, a repetição, entre outros recursos usados para incorporar as palavras de terceiros,
embora importantes, não podem ser consideradas suficientes para a produção de conhecimento.
Então, propõe-se investigar o modo como se constitui o conceito sobre gênero do discurso de M.
Bakhtin, para verificar a (i)mobilidade do aluno frente aos desafios de lidar com o “outro” na escrita.
Os excertos são representativos de um corpus constituído por dez dissertações da área de Linguística, selecionado do Portal Domínio Público – CAPES –, da pesquisa desenvolvida no mestrado. Para
a análise, tomam-se por base estudos sobre paráfrase de Fuchs (1985) e sobre as formas sintáticas
do discurso relatado de Authier-Revuz (1998, 2004). Desse estudo, resultam contribuições para o
universo acadêmico, por ele focalizar a reflexão sobre o modo como os discursos se constituem na
escrita do pesquisador em formação
Palavras-chave: Ensino; Paráfrase; Escrita acadêmica

ESCREVER UMA PESQUISA É UMA ATIVIDADE DE ENSINO:
REFLEXÕES SOBRE A ESCRITA NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR-PESQUISADOR
Kátia Cilene Ferreira Franca (UFRN)
A discussão proposta por este trabalho volta-se para a escrita acadêmica indissociada da leitura
e do ensino. Volta-se para a escrita do professor como pesquisador em formação, logo para uma
operação que envolve a aquisição e exteriorização das práticas de leitura e escrita com as quais o
professor estabelece contato em seu percurso formativo, especialmente, na universidade, que tem
como finalidade promover ensino e pesquisa e trabalhar para a produção de conhecimentos. A escrita da qual trataremos é aquela que se apresenta institucionalmente como registro de uma investigação marcada por uma orientação teórica, pela filiação a um sistema de pensamento legitimado
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e, ao mesmo tempo, pelo questionamento, pela dúvida sobre a palavra que se repete sem ganhar
novos sentidos, sobre as ideias que se reproduzem como se fossem exatas e espontâneas, pela
busca de elementos que justifiquem o sentido da dúvida. Alcançar essa escrita demanda tempo
dedicado ao ensino e à aprendizagem de saberes considerados científicos, envolve a construção de
um dizer próprio pelo diálogo como outros dizeres. Partindo do pressuposto de que esse processo
pode ser verificado por meio de formas linguísticas e discursivas, nosso objetivo é discutir sobre os
modos como aluno mostra linguisticamente a filiação a uma linha teórica e os efeitos de sentido
desses modos, ao longo do tempo. Para análise, coletamos trabalhos escritos por alunos que, na
monografia e na dissertação de mestrado, seguiram a mesma linha teórica, como fundamento de
suas pesquisas. O aporte para esta discussão serão os estudos de Authier-Revuz (1998, 2004), Bakhtin (2006), Pêcheux (2009), Barzotto (2011), Fabiano (2013).
Palavras-chave: formação do professor; pesquisa; escrita acadêmica

A REPRESENTAÇÃO DO OUTRO NA ESCRITA ACADÊMICA
Maria Claudiane Silva de Souza (UFRN)
Este trabalho parte das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos do Texto e do discurso –
GETED – UFRN. Buscamos responder a seguinte pergunta: quais as formas dos comentários de representação de resposta reflexiva, que explicitam sentidos “outros”, encontramos materializadas na
escrita de pesquisadores em formação? Temos como objetivo analisar por meio de marcas linguísticas o modo como o dizer do “outro” é explicitado na escrita dos pesquisadores; e, se, o modo de explicitação de um dizer pode representar uma escrita que reflete uma produção de conhecimento.
Sabemos que a escrita acadêmica resulta do trabalho realizado a partir de leitura e interpretação de
textos, que comportam discursos carregados de sentidos adversos do mundo do “já dito”, ou seja,
do conhecimento universal, com o qual, o pesquisador estabelece uma interação na produção do
seu texto. Nesse contexto, a trama da escrita se dá por meio do entrelaçamento discursivo que o
enunciador realiza a partir de suas palavras, e das palavras do outro a quem se dirige. Nesse entrelaçar de ditos, o movimento da escrita se traduz numa procura por um lugar de expressão. Assim, no
modo de explicitação do dizer busca-se a especificação de um sentido, por meio de comentários
metaenunciativos, que podem representar tanto um acolhimento, como uma proteção do dizer
da incursão de “outros sentidos”. Nosso corpus é composto por recortes de texto, selecionados de
uma dissertação de mestrado da área de Letras, disponível no portal de domínio CAPES. Buscamos
fundamentação nos pressupostos teóricos das formas de modalização autonímica, enquanto modos de reflexividade enunciativa que comporta uma representação da enunciação, esse ponto de
encontro se realiza pelas formas de explicitação reflexivas do sentido de Authier -Revuz (1998).
Palavras-chave: representação do dizer; comentários; escrita acadêmica
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO: NA PRÁTICA A TEORIA É OUTRA
Thayse Santos Arimatéia (UFRN)
Nesta pesquisa, propomos uma discussão sobre o processo de formação do professor de língua
portuguesa a partir da escrita de relatórios de estágio de alunos do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente estudo é fruto das investigações feitas no Grupo
de pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso – GETED e faz parte do projeto “A escrita sobre as
práticas em licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e de Honduras: registro, análise e produção de
conhecimento”. Consideramos que para além de instrumento avaliativo institucional, elaborado
como requisito para conclusão da licenciatura, o relatório de estágio é uma prática de escrita que
registra as maneiras como os alunos leem e interpretam os conceitos teóricos a partir de sua formação inicial. As perguntas que norteiam a pesquisa são: na escrita do relatório de estágio, que conceito teórico é posto em destaque? Como esse conceito é interpretado na escrita sobre a prática?
Como é aplicado na condução das atividades de regência em sala de aula? O corpus utilizado para
responder os questionamentos é um conjunto de quatro relatórios de alunos do curso de Letras da
UFRN. Para que tais relatórios fossem utilizados, os autores autorizaram por meio de um termo de
consentimento livre e esclarecido. Como procedimento de análise será feito o levantamento dos
conceitos recorrentes no conjunto de relatórios e o cruzamento entre a interpretação apresentada
na fundamentação teórica e a utilizada nas atividades aplicadas pelos estagiários. Como aporte
teórico para desenvolver as discussões desta pesquisa, destacamos os estudos de: Pêcheux (1987)
sobre a crítica ao óbvio; Fuchs (1985) sobre a constituição de paráfrases; de Barzotto (2005) , Fabiano
(2012) e Fairchild (2012) sobre a formação do professor e sobre a relação entre ensino e pesquisa nos
cursos de Letras.
Palavras-chave: Relatório de estágio; escrita; teoria

ENSINO DE ESCRITA E LEITURA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: MÚLTIPLOS OLHARES
Considerando a linguagem uma atividade sociointeracional, essa sessão de comunicação coordenada tem por objetivo debater práticas de ensino de leitura e produção de
texto, bem como analisar materiais didáticos que apresentam orientações sobre tal ensino. Assim, com base em princípios teóricos socionteracionistas, pretendemos refletir
a respeito de: a) processos desenvolvidos por autores de Livros Didáticos de Português
para estimular o aluno a perceber a escrita de textos como um ato de interlocução; nesse caso, o corpus analisado é composto por três volumes referentes ao ensino médio,
os quais fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático -PNLD ; b) agrupamento e
progressão de gêneros nas orientações teórico-metodológicas (OTM-LP) para o ensino
de Língua Portuguesa do Estado de Pernambuco; as OTM subsidiam a prática pedagógica dos professores da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e organizam as unidades didáticas a serem trabalhadas nas escolas públicas estaduais; c) construção de refe-
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renciação e formulação de tópico discursivo em atividades escolares desenvolvidas por
alunos de 2º ano de Ensino Fundamental e forjadas a partir de histórias em quadrinhos;
d) projeto didático sobre ensino de leitura e produção de texto e sua importância para a
construção do sujeito-autor. Com base em materiais díspares, mas com uma concepção
de língua como processo interlocutivo, nosso intuito é contribuir com reflexões sobre o
ensino de português na educação básica.

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA CONSTRUÇÃO DO
SUJEITO-AUTOR
Ângela Valéria Alves de Lima (UFRPE/UAG)
Este trabalho é resultado do Projeto de Extensão intitulado Biblioteca Virtual de Livros Infantojuvenis que tem por objetivo desenvolver habilidades de leitura e produção de textos de alunos
do 9º ano da Escola Estadual Elvira Viana em Garanhuns. Para o desenvolvimento das atividades
do projeto, tomamos como ponto de partida os descritores utilizados na Prova Brasil (tais descritores fazem da avaliação nacional da Educação Básica realizada pelo Ministério da Educação) que
indicam e avaliam uma série de habilidades leitoras esperadas para alunos nesse nível de ensino.
Além disso, considerando a escrita como atividade sociointerativa, trabalhamos a construção do
texto como um processo cujas condições de produção e circulação (MARCUSCHI, 2007) influenciam consideravelmente na formação do sujeito-autor. Por isso, realizamos sequências didáticas
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) que envolvem os estudantes em atividades de leitura de textos literários, assim como no planejamento, elaboração, revisão e reescrita de textos que serão publicados
em ambiente virtual especialmente criado para divulgação dos trabalhos dos alunos. Os resultados
iniciais do projeto apontam para um envolvimento dos estudantes com a construção do texto, na
medida em que se reconhecem como sujeitos que têm algo a dizer (GERALDI, 1997), o que revela
uma substancial mudança dos estudantes diante da atividade de escrita.
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Ensino.

AGRUPAMENTO E PROGRESSÃO DE GÊNEROS NAS
ORIENTAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O ENSINO
DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Gustavo Henrique da Silva Lima (UFRPE)
As Orientações Teórico-Metodológicas para o Ensino de Língua Portuguesa (OTM-LP) foram publicadas no ano de 2008 e, desde então, vem subsidiando a prática pedagógica dos professores
da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco. As OTM estão organizadas por unidades didáticas
que, por sua vez, são estruturadas, cada qual, por 05 (cinco) eixos de ensino, a saber: produção e
compreensão de textos orais, leitura e compreensão de textos, produção de textos escritos; análise
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linguística e reflexão sobre a língua e literatura. A proposta de organização por eixos tem como
objetivo promover práticas significativas de ensino de língua que favoreçam o desenvolvimento
de habilidades variadas (cf. PERNAMBUCO, 2008). Para tanto, o documento contempla o trabalho
com textos pertencentes a diferentes esferas discursivas da atividade humana. No presente estudo,
analisamos como ocorre o agrupamento e a progressão dos gêneros nas OTM-LP à luz da proposta
de Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004). Os resultados evidenciaram que os gêneros do narrar e do
relatar são, de modo geral, alvo de reflexão mais sistemática no Ensino Fundamental. Já no Ensino
Médio, a ênfase recai nos gêneros da ordem do argumentar e do expor. Isso evidencia que a expectativa do documento é a de que, ao final da Educação Básica, os alunos sejam capazes de expressarse sobre acontecimentos ou assuntos diversos e de mobilizar e articular saberes de diferentes áreas
do conhecimento para debater e posicionar-se sobre temas controversos.
Palavras-chave: OTM; Ensino de Língua Portuguesa; gêneros

A ESCRITA DE TEXTOS NO ENSINO MÉDIO: PARA ALÉM DA
REDAÇÃO
Sônia Virgínia M. Pereira (UFRPE/UAG)
O estudo desenvolvido, intitulado A escrita de textos no ensino médio: para além da redação apresenta uma análise sobre a transposição didática de princípios sócio interacionistas que têm norteado
as atividades de produção do texto escrito propostas em livros didáticos de língua portuguesa do
ensino médio - LDP. Pauta-se nos objetivos de identificar e caracterizar os processos desenvolvidos
por autores de LDP para estimular o aluno a encarar a escrita de textos como um ato de interlocução. Como procedimento metodológico foi selecionado o corpus de análise de uma coleção
didática do ensino médio, contendo três volumes referentes aos três anos desse nível de ensino, os
quais fazem parte do Programa Nacional do Livro didático – PNLD. Para os fundamentos da análise foram estabelecidos critérios ancorados na teoria bakhtiniana, considerados primordiais para o
estabelecimento de um ensino de produção de textos a ser visto como interação verbal. Os resultados parciais revelam que, por um lado, mesmo sob influência dos postulados sócio interacionistas,
assumidos explicitamente na coleção didática, os LDP analisados evidenciam certas limitações, de
diferentes ordens, das propostas de escrita de textos; mas, por outro lado, indicam que a produção
escrita no ensino médio, por meio dos LDP, tem se afastado da mera proposta de redação, priorizando os usos sociais dos textos.
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O PROCESSO REFERENCIATIVO E A CONSTRUÇÃO TÓPICA
EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: APROPRIAÇÃO ESCRITA
EM SALA DE AULA
Dennys Dikson (UFRPE/UAG)
Inserido no campo de estudo da Genética Textual (DE BIASI, 2002, GRÉSILLON,1994, WILLEMART,
1993) e assumindo como base teórico-metodológica os estudos sobre processos de escritura em
ato de alunos recém-alfabetizados (CALIL, 2008, 2009), este trabalho analisa – a partir de diálogos e
textos escritos – de que maneira uma díade de alunas de um 2º ano do Ensino Fundamental constrói a referenciação (CAVALCANTE, 2011, CORTEZ & KOCH, 2013, KOCH, 2010) e de que modo entende e formula o tópico discursivo (KOCH et al., 1996; e LINS, 2008) enquanto combina e inventa atividades escolares forjadas a partir de histórias em quadrinhos (HQ). Retirados os textos das HQ com
auxílio de programa computacional PAINT, as alunas devem combinar, discutir e escrever os textos
em cada quadrinho para que a história possa ter sentido, coerência e um caráter lúdico. Pudemos
perceber que, na primeira atividade, a referenciação descritiva predomina na escritura da díade e o
tópico discursivo que as imagens permitem não são observadas para dar sentido à narrativa. Com
a aplicação de mais duas atividades, em períodos quinzenais, essa maneira de formulação textual
vai se modificando e a referenciação narrativa e a construção tópica vão, aos poucos, ganhando
forma, fazendo com que as alunas perpassam num trajeto de “enquanto leitoras e descritoras das
imagens” para “enquanto autoras de HQ”. Para que essa aquisição do gênero e apropriação de
características das HQ ocorressem, alguns fatores foram decisivos, como imersão constante no gênero trabalhado, aplicação contínua de atividades, e, principalmente, a interferência docente. Compreender essa engrenagem na produção dos textos só foi possível cruzando os dados dos textos
escritos e dos diálogos ocorridos durante essas escrituras.
Palavras-chave: referenciação; tópico discursivo; genética textual; escrita.
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS EM
ESCOLA PÚBLICA
Adricia Mayara Da Silva Lima (UFRPE/UAST)
Consideramos a importância da leitura e da produção de textos na escola pública, razão por que relataremos sucintamente nossa atuação junto ao PIBID, através do nosso plano de trabalho, que envolve diretamente a leitura e a produção de textos em língua materna e em língua estrangeira, em
suas diferentes modalidades indo do ‘verbal’ para o ‘não verbal’ e vice-versa. Para isso, observamos
e registramos aulas, além de outros procedimentos. Entre outros objetivos, almejamos oferecer aos
professores possibilidades, na tentativa de ajudá-los a rever seus procedimentos didático-pedagógicos e sua compreensão do objeto de ensino de línguas, o que, a nosso ver, influencia o aumento
de interesse e propicia o engajamento de estudantes nas atividades de leitura e produção de textos, sendo estes considerados principalmente os multimodais. Para isso, planejamos a promoção
de oficinas de leitura e produção de textos multimodais, por meio das quais possamos atingir nosso
objetivo principal: desenvolver, de maneira interativa, a prática da leitura e da produção de textos
multimodais. Do ponto de vista teórico, entendemos a multimodalidade, nossa principal categoria,
a partir de Kress (2010); Aquino e Souza (2008); e Pimenta e Santana A. (2007). Como ainda estamos em fase de execução do plano, nossos resultados esperados ainda são muito generalistas, ou
seja, poderemos contribuir para a formação dos/das estudantes, transformando sua realidade, pois
pretendemos levá-los/las a ser mais críticos(as) e analítico(as) não só quanto à leitura e à produção
de textos tradicionalmente monomodais e artificiais que circulam no universo escolar, mas textos
autênticos que circulam principalmente fora da escola. Orientador: Walison Paulino de Araújo Costa
Palavras-chave: Letramento; Ensino de Línguas; Multimodalidade; Escola Pública.

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA COMO AUXILIAR NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE
ADULTOS
Marlene Maria Ogliari (UFRPE)
Ângela Maria Alexandre Ramalho (UFRPE)
A alfabetização de jovens e adultos ainda constitui um grande desafio para o Brasil. Este desafio
não se reduz a favorecer ao público o domínio das técnicas de ler e escrever, mas, sobretudo, favorecer uma aprendizagem que propicie o uso eficiente da língua dentro das diversas práticas sociais:
alfabetizar-letrando (SOARES, 1998). Neste processo, é importante favorecer momentos de reflexão
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sobre os sons da fala, despertando o que se denomina “consciência fonológica” (FREITAS, 2004),
pois a descoberta de que a escrita tem relação com a pauta sonora é um salto qualitativo no processo de alfabetização (LEAL, (2004). Este trabalho é parte do projeto “O uso de canções populares
e gêneros textuais no processo de alfabetização e letramento na EJA: uma proposta pedagógica”,
em andamento, pertencente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-UFRPE). Objetiva conhecer e praticar atividades docentes voltadas para a alfabetização e letramento
de alunos da EJA, em uma escola municipal de Garanhuns-PE, em uma turma da primeira fase.
Mediante observação (LAKATOS;MARCONI, 2003) das aulas desenvolvidas na turma, verificou-se
ausência de atividades voltadas para a consciência fonológica e ao aplicarmos teste de nível de
consciência fonológica, baseado em Coimbra (1997 apud FREITAS, 2004), verificamos que os alunos
apresentavam dificuldades em refletir sobre esta relação, tendendo a expressar conceitos adquiridos em tentativas de alfabetização já vivenciadas, pautadas na memorização da letra em si, sem
relacioná-la com a prática oral. Os resultados apresentados sinalizam para a necessidade do reconhecimento da importância da consciência fonológica no processo de alfabetização, também com
alunos adultos como instrumento facilitador da reflexão sobre a língua e apropriação do Sistema
da Escrita Alfabética. Orientador: Profa. Dra. Marlene Maria Ogliari
Palavras-chave: Alfabetização/letramento; EJA; Consciência fonológica

PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO NA EJA:
DISCUTINDO O PAPEL DA MULHER NA SOCIDADE
Ediclécia Sousa De Melo (UFPB)
Danieli Maria Da Silva (UFPB)
O tema letramento vem suscitando o interesse de inúmeras discussões no decorrer do tempo.
Quando se trata do letramento destinado aos educandos da EJA, entra em cena o contexto de
pessoas que não tiveram acesso ao ensino escolar. Para Soares (2006), um indivíduo que participa
das práticas de leitura e escrita é um indivíduo letrado, uma vez que o letramento ultrapassa a decodificação das palavras. No que tange à literatura e sua relação com o letramento na EJA, observamos como Soares (2006), que o letramento está relacionado às práticas sociais, e a literatura por
ter seu caráter humanizador e social, seu acesso é um direito de todos os cidadãos, marginalizados
ou não, independente de gênero, raça e faixa etária. Diante disto, este trabalho tem por objetivo
apresentar um projeto didático a ser desenvolvido em uma escola da rede pública de João Pessoa,
visando a participação ativa dos alunos nas atividades de leitura e escrita, com o intuito de motivar
a criticidade sobre a o papel ou os diferentes papeis que a mulheres vêm desempenhando na sociedade. Sabemos que discutir sobre a mulher é de extrema relevância para EJA, visto que, segundo Medeiros (2008), o público feminino tem maior participação nessa modalidade de ensino. Para
tanto, partimos da proposta metodológica do Letramento Literário de Rildo Cosson (2011), pois
compreendemos a importância do ensino de literatura como prática social. Neste sentido, o traba-
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lho tem por embasamento a sequência básica do letramento literário que consiste na motivação,
introdução, leitura e interpretação. Em sala de aula serão trabalhados textos de gêneros discursivos
e literários, uma vez que a sequência básica permite o diálogo entre a literatura com textos do cotidiano do discente.
Palavras-chave: Literatura; letramento; EJA.

O GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO E OS PROCESSOS DE
CONSTRUÇÃO DE AUTORIA NA ÁREA DA SAÚDE: UMA
ANÁLISE INTERACIONISTA SOCIODISCURSIVA
Regina Celi Mendes Pereira Da Silva (UFPB)
Anielle Andrade De Sousa (UFPB)
Nathália Leite De Sousa Soares (UFPB)
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados preliminares da pesquisa (PIBIC/CNPq/
UFPB) intitulada “Gêneros acadêmicos e as diferentes formas de construção do conhecimento científico”. Nossa pesquisa é voltada para o plano “Os artigos científicos nas ciências da saúde e seus
parâmetros sociossubjetivos de constituição” e foca o letramento e a construção do gênero artigo
científico na área da saúde. Utilizaremos como base teórica, às possíveis questões que aqui serão
levantadas, os pressupostos teóricos- metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Neste artigo, nos voltamos para a análise da materialidade textual-discursiva do gênero artigo científico da área das ciências da saúde, a fim de identificar alguns de seus elementos constitutivos e os
aspectos sociossubjetivos relacionados às suas condições de produção, especificamente, no que
dizem respeito aos mecanismos enunciativos, que asseguram a “coerência pragmática” dentro do
texto. Fizemos buscas em sites e periódicos de diferentes estratos de qualificação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Qualis (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C) e
selecionamos 20 artigos de periódicos nacionais, os quais constituem nosso corpus de pesquisa.
Deste modo, problematizaremos como a questão da autoria está relacionada com as subáreas da
Enfermagem e da Fisioterapia, bem como tentaremos identificar se o tema pode ser inerente à
construção e constituição das vozes e estruturas textuais. Nossas leituras e análises evidenciaram
que esse gênero textual na área da saúde, possui singularidades quanto às vozes presentes em
cada texto. Identificamos também que, de certa forma, essa questão de autoria, evidenciada na
análise dos mecanismos enunciativos, tem relação com o tema abordado e com a natureza das
seções constitutivas de cada artigo. Orientador: Regina Celi Mendes Pereira
Palavras-chave: Artigo Científico; Autoria; Interacionismo Sociodiscursivo
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AS DISTORÇÕES DA REALIDADE EDUCACIONAL NA
MODALIDADE DE ENSINO DO CAMPO EM ESCOLAS DO
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Iêda De Fátima Barbosa Da Silva (IFAL)
O presente trabalho dialoga sobre a realidade educacional do ensino no campo e o descaso que
professores e alunos vivenciam com a falta de materiais didáticos e, quais medidas a educação no
campo, em especial, na cidade de Arapiraca/AL, tem se orientado diante das recomendações do parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, CNE/CEB 2010, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; e até onde este parecer tem contribuído com
a formação docente e o ensino/aprendizagem do aluno. A busca por metodologias que driblam
tantas dificuldades é que têm nos interessado a estudar mais sobre o caso. A prática vivida sem o
apoio do material didático tem afetado o processo de desenvolvimento profissional dos docentes e
principalmente dos discentes que sofrem com tantos improvisos. Observar que professores, assim
como o PPP vigente nas escolas, podem não estar seguindo o que apregoa o § 2º quando diz que
a admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do pessoal de magistério de apoio
ao trabalho docente deverão considerar sempre a formação pedagógica apropriada à Educação do
Campo e às oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com os profissionais comprometidos
com suas especificidades. Para tanto, é necessário que a escola também possua, sobretudo, condições mínimas nos aspectos de materiais como: livros didáticos e laboratórios. Dessa forma, centramos nossas investigações numa prática de ação reflexiva e num pensar sobre as ações educativas
interligadas com a escola de Educação Básica e a vivência na realidade escolar da modalidade de
ensino do campo. Orientador: Herbert Nunes de Almeida Santos
Palavras-chave: Educação do campo; Ensino/aprendizagem; Lei de Diretrizes e Base

LETRAMENTO E ENSINO: DESAFIOS E EXPECTATIVAS EM
UMA TURMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL DENILMA
BULHÕES NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL
Tony Da Silva Pessoa (UAB/IFAL)
Este trabalho tem analisado uma turma de educação de jovens e adultos-EJA do 1º segmento em
fase inicial de letramento, pertencente ao município de Palmeira dos Índios-Alagoas, observando
não apenas o que determina a LDB 2013 no artigo 37 da Seção V, quando diz que: “a educação de
jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria”, mas também, às condições estruturais da escola,
seus consequentes processos de aprendizagem e as condições sociais dos educandos; fatores estes
que têm desafiado o trabalho do professor como mediador do processo de ensino/aprendizagem
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em letramento e alfabetização nas práticas pedagógicas, obrigando-o a criar por conta própria
metodologias de aprendizagem para um melhor desenvolvimento de suas atividades em salas de
aulas, levando, sobretudo em consideração, o histórico de vida de cada educando. Nossa pesquisa
também tem se ancorado nas DCNs 2013, com o que determina a Constituição Federal de 1988, no
Art. 205, da Seção I da Educação, que a torna um direito de todos. Trata-se de uma investigação de
cunho qualitativo, que tem tido como objetivo conhecer as histórias de vida de jovens e adultos,
sua relação com professores e qual o sentimento desses em participar desta modalidade de ensino.
Além disso, buscamos refletir acerca da linguagem, seguindo na perspectiva de língua e linguagem
discutidas, por exemplo, em Bourdieu (1974), assim como a de Magda Soares (2010) quando das
suas assertivas acerca do processo de letramento.
Palavras-chave: Letramento; EJA; DCNs; LDB

LETRAMENTO CRITICO E O ENSINO DE INGLÊS: REFLEXOS
DENTRO E FORA DA SALA DE AULA
Paula Tenório Dos Santos (IFAL)
Isabel Cristina Ferreira De Farias (IFAL)
Ana Paula Dos Santos Silva (IFAL)
As práticas de ensino através do letramento critico estão cada vez mais presentes no ensino de Língua Inglesa,tornando-se assim objeto de pesquisas,analises e discussões de muitos pesquisadores.
Assim sendo, este trabalho tem por objetivo analisar o uso do letramento critico que são expressadas pelas OCEM,cujo olhares estão voltados para o carater educativo do cidadão, como essa prática
pode dar suporte para as aulas de Língua Inglesa,apresentando assim novas maneiras de explorar
não apenas os conteúdos gramaticais que são utilizados dentro da sala de aula,mas criar aulas com
cunho motivacional,no qual auxilie os discentes â construir suas ideias e opiniões através da sua
interação em sala de aula, buscando assim novos horizontes para desenvolver o senso critico do
discente e seus reflexos dentro e fora da sala de aula.Acompanhando essa ideia nosso trabalho
tem como objetivo responder a seguinte pergunta:Como ensinar inglês através do letramento critico? Na busca da resposta as essas problemáticas, recorremos, teoricamente aos estudos de Street
(1984), Green (1997), Monte Mor (2002), Rojo (2009), Rajagoplan (2003), Brasil (1996-2006), Soares
(2004) ,Kleiman(2003)e outros. Observamos que o conhecimento e uso dessa pratica possibilita ao
docente desenvolver o cenário ao qual se encontra a educação, e tornar assim o ambiente escolar
atrativo aos discentes.
Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Letramento Crítico; Professor; Reflexos
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O DESAFIO DO ENSINO DOS GÊNEROS DO DISCURSO PARA
UMA COMPETÊNCIA DE LETRAMENTOS
Maria José Lima De Carvalho (E. E. Prof. Luiz Gonzaga Burity)
Suelen Lima De Carvalho (IFPB)
Este trabalho surgiu da necessidade de pesquisas voltadas à observação da prática didático-pedagógica, relacionada à percepção do efetivo processo de letramentos. Pois, apesar das contribuições
das correntes sociointeracionistas da linguagem, ainda se propaga um ensino de Língua Portuguesa, segundo um modelo tradicional, centrado no processo de apenas codificar e decodificar mensagens, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientem ao desenvolvimento de competências discursivas, tanto no campo da leitura quanto da escrita. Essa visão indica que o ensino
de Língua Portuguesa deve refletir uma dimensão de língua e linguagem enquanto instrumento de
interação social. Na expressão de Bakhtin (2000), investigar um material linguístico significa operar
com enunciados concretos, através dos gêneros do discurso, escritos e orais. Assim sendo, implica
considerar, principalmente, o uso de contextos mais evoluídos socialmente, revelados por gêneros
secundários. Dessa forma, baseando-se nas teorias de Bakhtin (2002), Brandão (1998), Batista (1991)
e Silveira (1998), vimos a necessidade de observar um trabalho pedagógico, realizado em uma escola do município de Capim-PB, no 6º ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo é verificar como
a atividade docente é conduzida, se o trabalho com a Língua Portuguesa caminha no sentido de
uma abordagem tradicional ou no sentido de uma abordagem sociointeracionista. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa cujo foco é analisar e interpretar os dados coletados pela observação de quinze aulas. Nossa pretensão é corroborar com pesquisas linguísticas, contribuindo, possivelmente,
para a evolução do processo de letramentos. Orientador: Maria José Lima de Carvalho
Palavras-chave: Letramento. Ensino. Língua Portuguesa.
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comunicações individuais

LETRAMENTO E INTERAÇÃO NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI)
Denise Tamaê Borges Sato (UnB)
Neste trabalho apresentamos as experiências de três oficinas de letramento voltadas para o aprendizado de língua portuguesa, desenvolvidas nos anos de 2012 a 2015 no Colégio Técnico de Floriano/UFPI. Alicerçados nos estudos do letramento, campo no qual investiga-se a escrita em seus usos
e modos sociais, compreendendo a linguagem em um contexto mais amplo, em que as práticas
sociais regulam as formas pelas quais a interação escrita ocorre, trabalhamos sob a compreensão
da sociedade em rede, numa articulação de poder na qual circulam por meio dos textos as ideologias hegemônicas. Contudo, em momentos de resistência, os agentes ao utilizarem-se da escrita
também podem transpor as barreiras do poder e a partir das ferramentas da escrita utilizá-las como
instrumento para fomentar ideias críticas (STREET, 2003). Por outro lado, compreendemos a interação como sendo a comunicação mediada por computador, na perspectiva de Silva (2000), que
envolve por sua vez diferentes letramentos. A adoção das Novas Tecnologias da Informação (TICs)
abre um novo processo de interação voltadas para o ensino e a aprendizagem, por permitir que
jovens agreguem elementos da vivência de suas práticas sociais aos objetivos e estratégias acadêmicos. Os projetos de letramento desenvolvidos utilizavam das redes sociais, radio-web e blog para
a interação. Os resultados apontam uma sensível melhoria no desempenho, além de proporcionar
maior adesão dos alunos em razão do empoderamento que os mesmos experimentaram no decorrer da atividade. Esses resultados evidenciam a necessidade de pesquisas relacionadas no uso
da interação e das TICs como ferramentas de aprendizagem no contexto do ensino médio profissionalizante.
Palavras-chave: Letramento; interação; ensino

A MULTIMODALIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS:
CONTRIBUIÇÕES PARA O LETRAMENTO VISUAL?
Emanuel Artur De Albuquerque (UNICAP)
Nesse estudo, buscamos discutir o tratamento dos gêneros multimodais em atividades de leitura
em um exemplar do 6º ano de uma coletânea didática de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, anos finais. Para tanto, analisamos se o trabalho desenvolvido com os gêneros multimodais
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(visual e verbo-visual) nessas atividades de leitura favorecem o letramento visual. Nosso objetivo
foi analisar em que medida o tratamento dado aos gêneros multimodais nas atividades traz contribuições ao desenvolvimento das capacidades leitoras dos gêneros imagéticos. Selecionamos
nossas categorias de análise baseados nas relações de “redundância”, “dominância” e “complementaridade” de Santaella (2012) e nas relações de “inferioridade”, “superioridade” e “igualdade” de
Fonte e Caiado (2014) para verificarmos a relação semântica entre imagem e texto nos gêneros
multimodais. Buscamos apoio nos Parâmetros de Observação das Atividades elaborados por Costa
(2011) para compreensão das capacidades mobilizadas nas atividades. Também consideramos os
pressupostos da abordagem dialógica de Bakhtin; e na teoria da multimodalidade proposta por
Kress e Van Leeuwen (2006), Dionízio (2005) e Santaella (2012). A análise dos dados nos revelou
que o tratamento didático oferecido aos gêneros multimodais no exemplar investigado, favorece
a mobilização de capacidades leitoras específicas para esses gêneros, apresentando contribuições
significativas para o desenvolvimento do letramento visual.
Palavras-chave: multimodalidade; Livro Didático; Letramento Visual

LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS: A SEMELHANÇA
NÃO SIGNIFICA IGUALDADE
Cristiani Pereira De Morais Gonzalez (UFCG)
Sabidamente, os estudiosos dos letramentos debruçam-se com empenho sobre a distinção que há
entre “letramentos” e “alfabetização”, porém, pouco ou quase nada falam sobre a diferença existente (pressupõe-se, de logo, que haja pela consideração de duas teorias, e não de uma) entre
“letramentos” e “multiletramentos”, o que se faz necessário e importante tanto para aqueles que
não conhecem as teses que encerram tais conceitos/objetos, como para os que tomam esses vocábulos como sinônimos, sem qualquer distinção. Nesse sentido, imersos no paradigma funcional,
que considera a linguagem em uso e possibilita o reconhecimento e o estudo da multiplicidade de
práticas sociais, dentre outros, eis que surge a questão norteadora deste trabalho: o que diferencia a teoria dos letramentos da teoria dos multiletramentos? Partindo de uma pesquisa de cunho
bibliográfico e visando responder a tal inquirição, foram estabelecidos os seguintes objetivos: investigar a(s) diferença(s) existente(s) entre a teoria dos letramentos e a teoria dos multiletramentos
(objetivo geral); caracterizar a teoria dos letramentos; delinear a teoria dos multiletramentos e interrelacionar ambas as teorias, salientando o que as diferencia (objetivos específicos). No primeiro
tópico, denominado “Teoria dos letramentos”, abordar-se-ão, principalmente, origem, conceito e
modelos de letramento. Sobre o assunto, destacam-se os ensinamentos de Soares (1998), Kleiman
(1995) e Conceição (2010). No tópico seguinte, intitulado “Teoria dos multiletramentos”, tal qual o
nome indica, será enfocada a citada teoria, desde sua definição a seus caracteres. Sobre tal tema,
destaca-se a estudiosa Roxane Rojo (2012 e 2013). No último tópico (“O ponto central: percebendo
a(s) diferença(s) entre ambas as teorias), as teorias referidas foram interrelacionadas, de modo a
sobressair as distinções que há entre elas. Ao final, concluiu-se que a teoria dos letramentos aponta
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para a variedade de letramentos; já a teoria dos multiletramentos adentra em duas específicas variedades – a cultural e a linguística.
Palavras-chave: Distinção; Letramentos; Multiletramentos; Teoria

LETRAMENTO CRÍTICO-VISUAL E LITERÁRIO: UMA
ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
Isabela Feitosa Lima Garcia (SEDUC)
Michelle Soares Pinheiro (UECE)
Este trabalho tem por objetivo analisar as produções acadêmicas, especificamente do mestrado do
Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE),
a fim de analisar quali-quantitativamente as pesquisas realizadas sobre a categoria letramento, em
especial os letramentos crítico-visual e literário. Para tanto, realizamos um mapeamento das dissertações elaboradas sobre letramento na página da internet do programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UECE. Assim, examinamos os resumos e as palavras-chave das dissertações no
período de 2005 a 2015 para traçar o panorama das pesquisas sobre letramento, quanto ao mestrado, na referida universidade, considerando a quantidade de trabalhos produzidos principalmente
sobre letramento crítico-visual e literário. Os objetivos específicos deste trabalho são: a) identificar
qual marco teórico linguístico está sendo empregado nas pesquisas de mestrado do referido programa de pós-graduação; b) perceber quais os tipos de letramento pesquisados; c) analisar qual a
abordagem metodológica adotada nas pesquisas, especificando se há pesquisa de campo ou não.
Ressaltamos que o corpus coletado consiste de 194 dissertações elaboradas pelos alunos do programa, no período de 2005 a 2015. Nesse sentido, almejamos mostrar como se encontra, atualmente, a produção acadêmica no programa supracitado, no que tange a este tema, principalmente, no
contexto educacional. Palavras-chave: Produção acadêmica; Letramento; Letramento crítico-visual;
Letramento literário.
Palavras-chave: Produção acadêmica; Letramento crítico-visual e literário

MEDIAÇÃO LEITORA: LETRAMENTO APLICADO AO ESTUDO
DO GÊNERO CORDEL
Marlene Maria Ogliari (UFRPE/UAG)
Carlos Frederico De Gouvêa Caldas (UFRPE/UAG)
O objetivo do presente estudo é analisar como foi construída a mediação leitora em uma turma
do 5° ano do ensino fundamental, da rede pública de ensino, na disciplina de língua portuguesa. Como base teórico-metodológica usamos a concepção de aprendizagem como resultado da
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interação dialética de um indivíduo com outros, neste caso com o professor e colegas de sala; o
conceito de letramento centrado nas práticas sociais que envolvem a leitura, a escrita, seus usos,
funções e efeitos sobre o indivíduo e a sociedade, subsidiado pela unidade de ação pedagógica,
o gênero textual. No que concerne à prática dos gêneros textuais, focalizamos em um que é considerado menos prestigiado socialmente, mesmo estando recorrente no contexto social: o cordel.
Através de uma pesquisa etnográfica, com abordagem qualitativa, os dados foram coletados pela
observação de eventos pedagógicos e entrevista com a docente responsável pela turma referida.
Assim, caracterizamos as práticas pedagógicas do professor, sujeito desse estudo, evidenciando
uma negligência com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com as atuais discussões
sobre mediação, letramento, gênero textual, que, embora esse esteja presente no contexto da sala
de aula, não é suficiente para consolidar a aprendizagem do uso e função social do gênero textual.
Palavras-chave: Mediação Leitora; Letramento; Ensino; Cordel

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: REFLEXÕES DOCENTES
SOBRE O ATO DE LER E ESCREVER COMO PRÁTICAS
SOCIAIS
Cristina Vicente Da Silva (UESC)
Elisângela Teles Da Silva (UESC)
Carla Nataly Andrade Pithon (UESC)
Tania Silva Santos (UESC)
Valdinah Silva Dos Santos (UESC)
O artigo traz a análise de diferentes ações docentes em práticas de letramento por meio de levantamento bibliográfico de outros artigos. Propõe-se a refletir a partir destas práticas diferenciadas,
possibilidades metodológicas que possam ser adaptadas ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa, tendo como foco o letramento. Destacando-se que a deficiência na fase da alfabetização
é um fator relevante que pode exercer influência por todo o resto da escolarização do indivíduo.
Pontua-se, então, elementos teóricos com base na concepção de letramento de Magda Soares; a
percepção de alfabetização, contemplando o contexto social e a mediação dialógica, pontuados
por Paulo Freire, bem como aspectos metodológicos de pesquisa de Antônio Carlos Gil. A pesquisa
em questão procura em outras práticas de ensino, elementos úteis e contextualizados com o mundo globalizado e tecnológico, favorecedores e inspiradores para um prática docente atualizada,
dinâmica, que não separa o ensinar a ler e escrever das relações sociais, e levando em conta a modificação das relações interpessoais por meio dos avanços nas comunicações. Isso não significa, no
entanto, desvalorizar algumas práticas tradicionais, que implementadas com esse olhar dialógico
e social, pode trazer resultados benéficos. Assim, apresentamos como resultado da pesquisa, algumas pistas teórico-metodológicas como sugestões para práticas de letramento no ensino-aprendizagem de língua portuguesa.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramentos; Contextualização; Língua portuguesa
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LETRAMENTO A PARTIR DOS DESCRITORES DA PROVA
BRASIL EM TRÊS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS / BAHIA
Lílian De Santanna Maia (UESC)
Luciana Oliveira Do Nascimento (UESC)
Daiane Conceição Simões Santos (UESC)
RESUMO: O presente artigo é de natureza interpretativa e interventiva. Seu objeto de investigação é
uma situação da realidade escolar no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa, a leitura, com
foco na teoria de Magda Becker Soares (2004) sobre o Letramento. Foram aplicadas provas com
vinte questões da Prova Brasil de anos anteriores. Foram escolhidos dez descritores de sua matriz
de referência, os quais se referem às habilidades de leitura, a saber, D1, D3, D4, D6, D11, D5, D12, D20,
D21e D7. As provas foram aplicadas em uma turma de oitava série (nono ano) do Colégio Estadual
Moysés Bohana, localizado na zona sul, bairro Hernani Sá, da Escola Santa Ângela situada no Centro
e a da Escola Municipal do Banco da Vitória, localizada no bairro do Banco da Vitória, zona oeste,
todas do município de Ilhéus, estado da Bahia. A partir da análise destas provas, levantamos o índice de letramento dos alunos no que se refere os descritores escolhidos, analisamos quais habilidades de leitura estão precisando ser ampliadas, para as quais propomos uma intervenção através
de uma sequência didática formulada a partir das orientações feitas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos (1997) e os estudos dos gêneros textuais.
Palavras-chave: Descritores; Prova Brasil; letramento; PCNs

TECNOLOGIAS MULTILETRADAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA
PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS NO ENSINO MÉDIO
Ana Maria Alves De Brito (UFPI)
Resumo: A escrita é um processo que é tanto meio como produto das experiências de práticas
sociais de uso que cada indivíduo faz dela na sociedade. Nesta perspectiva, este artigo tem como
objetivo investigar e refletir sobre a qualidade das produções textuais de alunos do Ensino Médio,
destacando a relevância das tecnologias multiletradas como aliados para o sucesso das produções.
Buscamos como aporte teórico os trabalhos de Street (2014), Rojo (2009; 2012; 2013; 2015), Kleiman
(1995; 2005), Soares (2012), Tfouni (2010) entre outros que trabalham na perspectiva do letramento
e dos multiletramentos relacionados à leitura e a escrita. Adotamos como metodologia aspectos
da pesquisa etnográfica, partindo da observação dos alunos durante as aulas de Redação, no desenvolvimento das sequências didáticas, nas conversações entre os alunos e a professora durante
as instruções para a produção escrita. Para o corpus, selecionamos 03 textos produzidos por alunos
da 2ª série de Ensino Médio, de uma escola pública de Teresina-PI, em que a professora de Redação
estabelece como parâmetro para a produção as habilidades enfocadas no Exame Nacional do En-
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sino Médio - ENEM. Os resultados alcançados nos mostraram que as produções textuais dos alunos
ainda se apresentam de forma muita vaga, pouco fundamentadas na atualidade acerca dos conhecimentos sociais, políticos e econômicos, advindo das tecnologias multiletradas, apresentando
pouca consistência em defesa de um ponto de vista. Constatamos que as leituras e os hábitos de
escrita dos alunos revelam-se de forma bastante restrita e que as produções textuais vinculam-se
somente aos letramentos que são propiciados ao aluno dentro da escola, engessando os limites da
produção escrita.
Palavras-chave: Tecnologias multiletradas; Produção Textual; Ensino Médio

LETRAMENTO ACADÊMICO: UMA EXPERIÊNCIA COM A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES INICIANTES
Telma Cristina Gomes Da Silva (UFCG)
O presente trabalho relata, ancorado em as teorias do letramento e da linguística aplicada, uma
experiência docente com o letramento acadêmico em cursos de nivelamento realizados com alunos de graduação. Objetiva-se refletir o letramento a partir do trabalho docente com a aplicação
de sequências didáticas (SDs) orientadoras de atividades de linguagem, leitura e escrita, realizadas
com alunos de uma Licenciatura de uma IES pública paraibana. Adotaram-se como metodologia:
a pesquisa bibliográfica, o levantamento de dados e a pesquisa participante. O corpus analisado
consta de resumos acadêmicos produzidos por alunos universitários e as SDs aplicadas pela professora durante a realização dos cursos ministrados entre 2011 e 2012 na IES paraibana. Analisaram-se
os traços linguístico-textuais presentes nos resumos dos alunos considerando as orientações da
professora através da aplicação SDs em sala de aula. Os resultados apontam que a maneira como
as SDs são aplicadas (e/ou elaboradas) podem ou não favorecer a apropriação dos gêneros acadêmicos pelos alunos; e também que a dificuldade desses alunos com a escrita acadêmica acontece
devido a eles não conhecem os elementos linguístico-textuais organizadores do gênero solicitado
pela professora. Conclui-se com esse trabalho que há necessidade de ações pedagógicas voltadas
não somente para a apropriação dos gêneros acadêmicos, como também do domínio de elementos linguístico-textuais pelos alunos no ensino superior.
Palavras-chave: Letramento Acadêmico; Gênero Textual; Ensino-Aprendizagem

LETRAMENTO E ENSINO NA ESCOLA REAL
Marlene Maria Ogliari (UFRPE/UAG)
Em sala de aula, as ações propostas e desenvolvidas por um professor devem ser vistas para além
das tendências pessoas (crenças, valores, expectativas) desse profissional, uma vez que, enquanto componente de uma instituição, tais ações refletem também as especificidades organizacional,
funcional e estrutural da instituição. Acrescenta-se a isso a questão das exigências curriculares que
não estão isentas da influência de normas coletivas e de regulações organizacionais. Entre as in-
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terferências inerentes a essa prática, para este estudo, nos situamos nas dimensões institucional e
pedagógica (ANDRÉ, 1975), nas mudanças teórico-metodológicas orientadoras das atuais práticas
de ensino, pois, ao exercerem influências no cotidiano da escola, exercem influências nas ações
pedagógicas dos professores. Tendo como objetivo conhecer como as práticas de ensino estão
sendo efetivadas, na escola real, observamos a ocorrência de eventos em 10 professoras do Ensino Fundamental de Escolas Municipais, localizadas na região do Agreste Meridional. Os dados
revelaram, além das tendências pessoas, a interferência das dimensões institucional e pedagógica
atuando decisivamente na prática pedagógica do professor e, consequentemente, no processo de
letramento dos alunos.
Palavras-chave: Letramento; práticas pedagógicas; dimensão institucional

LETRAMENTO, LEITURA E CARTILHAS ÀS MARGENS DO
SÃO FRANCISCO
Rossana Regina Guimarães Ramos Henz (UPE)
A presente comunicação visa apresentar estudos sobre as relações entre as cartilhas de alfabetização (livros didáticos) atualmente utilizadas e as concepções contemporâneas de Leitura e Letramento. O estudo realizou-se especificamente em uma escola municipal de Petrolina – PE, localizada em uma ilha do Rio São Francisco – Ilha do Massangano em que é utilizada como suporte de
leitura para alfabetização dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental a cartilha Alfa e Beto de
João Batista de Oliveira. Uma caracterização do espaço geográfico e social evidencia essa ilha como
uma pequena comunidade de pescadores e agricultores que sobrevivem dessas atividades ou de
pequenos serviços na cidade. Metodologicamente, a pesquisa realizou-se por meio da observação do trabalho pedagógico realizado pela professora e pelas interações dos alunos com o livro.
Foram utilizados os recursos da pesquisa qualitativa no sentido de que os dados colhidos fossem
analisados e comparados nas perspectivas linguística e social, no que se refere às concepções de
leitura e letramento. Os resultados apontaram para uma divergência notória entre as propostas de
atividades – temas e subtemas – da cartilha e os interesses sociais dos alunos. Como praticamente
o único suporte de leitura escolar utilizado na escola, a cartilha tem preponderância no trabalho
pedagógico, ou seja, as leituras e escritas dos estudantes praticamente se resumem a esse gênero
escolar. Os resultados da pesquisa tornaram evidente um afastamento entre “o que lê e o que se
vive” nesta ilha, provocando lacunas não somente no processo de alfabetização, mas também na
proposta escolar de se formar leitores.
Palavras-chave: leitura; letramento; cartilhas

313 / VI ECLAE

LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS DA EJA: LETRAMENTO(S) E
CONTEXTO SOCIAL
Sílvia Raquel Nascimento (UEPB)
Este trabalho intitulado “Leitura nas séries iniciais da EJA: letramento(s) e contexto social”, objetiva
apresentar o processo de formação leitora e a posição do aluno/leitor enquanto sujeito constituinte
e constituído em meio ao processo de leitura. O interesse para essa temática nasceu a partir da observação da atuação e desenvolvimento dos alunos nas aulas de leitura em uma sala de aula de EJA,
levando-nos a desenvolver um projeto de leitura fundamentado em estudos teóricos desenvolvidos por autores como Koch (2014), Schneuwly e Dolz (2004) e Street (2014) no tocante aos estudos
da figura do leitor enquanto sujeito atuante na prática leitora entrelaçado ao letramento como prática social. A partir da coleta de dados e desenvolvimento de um projeto interativo de leitura motivacional com a turma em análise, lançaremos a proposta de que o universo letrado que circunda
aos alunos venha ser tomado como instrumento de suporte no processo de ensino aprendizagem
com jovens e adultos, tendo essa pesquisa a premissa de contribuir para o redirecionamento do
ensino de Língua Portuguesa na perspectiva socioenteracionista, visando trazer às aulas um novo
olhar acerca do ensino e da prática de leitura enquanto algo essencial aos jovens e adultos diante
das vivências sociais, despertando à apreciação e importância dos textos encontrados no universo
escolar, bem como as diferentes fontes de leitura encontradas no cotidiano dos alunos.
Palavras-chave: Leitura; Letramento; Contexto social; Educação de Jovens e Adultos

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA ESCRITA ALFABÉTICA: INTERFACES POSSÍVEIS
Carlos Eduardo Barbosa Alves (Erem Mons. Alfredo Dâmaso)
O presente artigo versa sobre a importância da utilização dos princípios da consciência fonológica
no processo de aquisição da escrita em turmas do 2º Ano do Ensino Fundamental. Muitas vezes, o
processo de alfabetização dos estudantes é afetado de maneira negativa devido à negligência do
uso da consciência fonológica durante o processo de aquisição do sistema alfabético. Assim, objetivou-se investigar o efeito do trabalho com consciência fonológica no percurso de alfabetização
com vistas à aquisição da escrita alfabética e reconhecer desafios e/ou possibilidades de trabalho
pedagógico a partir do uso sistemático da análise fonológica. A metodologia utilizada para este trabalho foi de caráter etnográfico. Apresenta-se uma fundamentação teórica, através da qual foram
pontuadas mudanças dos métodos de alfabetização e suas implicações no ensino (Contribuições
da Psicogênese da Língua Escrita, Estudos sobre o Letramento); procedeu-se ainda, com uma investigação/observação de aula, que permitiu a constatação de como as práticas de análise fonológica
são trabalhadas naquela sala de aula. Por fim, são apresentados os dados coletados e que foram
analisados e apreciados à luz dos balizadores teóricos utilizados neste trabalho. Constatou-se, por
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fim, que utilizar os princípios da consciência fonológica em salas de aula favorece o processo de
alfabetização, proporcionando aos educandos um aprendizado consciente sobre o funcionamento
da língua.
Palavras-chave: Consciência fonológica; Alfabetização; Letramento

“MINICONTOS: UMA PRÁTICA DE LETRAMENTO
EMERGENTE NA ESCOLA”
Clegiane Santos Bezerra Dantas (UFRN)
Como outros gêneros da minificção, o miniconto é um gênero conciso e breve, mas que ainda consegue preservar elementos do conto tradicional. Para alguns autores, o surgimento desse gênero
está estritamente ligado à rapidez e diversidade das formas de comunicação no atual contexto social. Considerando a importância dessas habilidades numa sociedade letrada e reconhecendo esse
gênero como ferramenta para o desenvolvimento do letramento, esta pesquisa objetiva descrever
o desenvolvimento e implicações de sequência didática direcionada a práticas de letramento com
o gênero miniconto. Nesse sentido, a pesquisa tem como cenário uma turma de 9º ano do Ensino
Fundamental de Escola Pública da cidade de Acari – RN. Teoricamente, utiliza fundamentos dos
Estudos do Letramento (KLEIMAN, 1995; HAMILTON, 2000; SOARES,2012; MORTATTI, 2004 e ROJO,
2012). Para subsidiar o letramento literário, são considerados os aportes de Borges (2000), Candido
(2004), Pinheiro (2001) e Silva & Silveira (2013). Sobre o estudo da contística, adota os postulados
de Gotlib (2006), Bosi (1997), Cortázar (1999), Teles (2002), Poe (s/d), Luzia de Maria (2004) e os estudos de Spalding (2007; 2008; 2011), Gonzaga (2007), Freire (2004) e Trevisan (1994), dentre outros.
Metodologicamente, a investigação insere-se na pesquisa-ação (MOREIRA; CALEFFE, 2006) e na
abordagem de dados qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), por se tratar de interpretação de situação diagnosticada, implementação de ações de intervenção organizadas em sequência didática
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; BARROS; RIOS-REGISTRO, 2014), inclusive de descrição e avaliação de
resultados obtidos. As discussões geradas indicam que trabalho com os minicontos contribui para
a reflexão de estratégias de ensino de Língua Portuguesa, efetivadas com vistas a preparar o alunado para as exigências de letramento da sociedade contemporânea, cuja dinâmica requer maior
objetividade e concisão nas interações.
Palavras-chave: Práticas de Letramento na Escola; Sequência Didática; Gênero Miniconto
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INTERFERÊNCIAS DIDÁTICAS SIGNIFICATIVAS NAS
PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Daniela Paula De Lima Nunes Malta (Colégio Mul. Cônego
Tôrres)
Este relato traz alguns achados e conclusão sobre práticas de letramento literário na educação básica, que desenvolvido no Colégio Municipal Cônego Tôrres, escola de Ensino Integral, com alunos
do 9ºano do ensino fundamental II, no município de Serra Talhada – PE, com fomento da Secretaria
de Educação de Serra Talhada. A realização deste trabalho se deu a partir da necessidade na efetivação de ações necessárias para que se consiga uma melhoria por parte dos alunos, no que tange
à prática de leitura literária e de estímulo a atividades que propiciassem práticas e eventos de letramento literário no contexto do colégio. Desse modo, partindo do pressuposto que a escola é a
principal instância responsável pela formação de leitores literários que ultrapassassem os limites da
leitura obrigatória, mas não a única. O objetivo era incorporar a leitura literária e letramento literário em meio à fusão da interdisciplinaridade para reforçar conceitos da teoria da literatura no nível
intelectual do aluno de forma lúdica e recreativa. Partimos de conclusões tiradas a partir das avaliações sistêmicas na escola, sobre a leitura escrita e interpretação de consenso, investe em praticas
pedagógicas que visam despertar o gosto pela leitura e adoção de novos pontos de vista e novas
posturas pelo universo literário. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade de
letramento será baseada na obra “Letramento literário: teoria e prática”, de Rildo Cosson (2006),
sem nos distanciar, evidentemente da noção de letramento enquanto condição geral, que é uma
ideia que se opõe à simples alfabetização como o mero domínio do código linguístico. Por meio
dessa dinâmica, conduziu-se o processo de leitura literária de autores do cânone literário brasileiro, na modalidade contemporânea, no sentido de oportunizar aos discentes a socialização dessa
experiência estético-literária por meio do “Chá literário”, apresentado à comunidade em sessão de
evento na escola.
Palavras-chave: Leitura literária; Formação de leitores; letramento literário

LETRAMENTO E LEXICOGRAFIA PEDAGÓGICA: COMO
TRABALHAR COM O DICIONÁRIO ESCOLAR EM SALA DE
AULA
Francisco Iaci Do Nascimento (UECE)
De modo geral, as práticas de escrita na escola são feitas para cumprir uma tarefa, receber uma
nota e não para interagir através da linguagem, expressando o posicionamento do aluno sobre
determinado assunto ou problema materializado em um gênero textual adequado. Este ensaio
tem por objetivo propor uma sequência didática para trabalhar com a escrita como prática social e
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como um processo que leva a um produto. Partindo-se de uma temática interessante para os alunos (gírias e cultura jovem) estruturamos oficinas nas quais foram feitos o planejamento, a escrita,
a revisão e a reescrita do texto dos alunos para elaboração de um dicionário de gírias. A sequência
didática está organizada em oito oficinas e se destina a alunos do 1º ano do Ensino Médio. Este
ensaio está teoricamente fundamentado nas discussões sobre letramento de Kleiman (1995), na
classificação de letramentos de Street (1984), na escrita processual de Passarelli (2004), nos estudos
de Pontes (2009), Kriger (2011) sobre dicionários escolares. Com esta sequência espera-se contribuir
com o ensino processual de escrita, apresentando uma proposta prática e factível, que pode motivar a participação dos alunos e engaja-los em práticas de escrita na escola de forma mais prazerosa,
que façam sentido e sejam efetivamente uma prática social com a escrita.
Palavras-chave: Letramentos; Escrita: Gírias; Dicionário Escolar; Processos de Ensino

MEDIAÇÃO LEITORA: UM DOS DOZE TRABALHOS DO
PROFESSOR
Laeiguea Bezerra De Souza (UFRPE/UAG)
Este trabalho apresenta o resultado de um plano de intervenção realizado pela pesquisadora nos
9ºs anos A e B do Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira-PE, que teve como objetivo,
de forma mediadora, realizar atividades de leitura, para proporcionar avanços na compreensão, assumindo-a como uma prática social e melhorando aos poucos o desempenho dos estudantes. Para
tanto, foi realizada uma coleta dos resultados das avaliações externas na Revista do Sistema de Avaliação das Redes Municipal e Estadual de Pernambuco (CAED, 2014) contrapondo-os às propostas
para o ano, e uma pesquisa bibliográfica de autores de Letramento como Antunes (2004), Bortoni
-Ricardo (2013), Rojo (2010) e Kleiman (1993) em consonância com documentos oficiais como a Base
Curricular Comum e os Parâmetros para a Educação Básica de Pernambuco de Língua Portuguesa,
embasando assim a elaboração das atividades realizadas. A proposta metodológica foi de cunho
quantitativo e qualitativo, através de um plano de intervenção e coleta de dados sobre os níveis
de leitura dos estudantes investigando em quais habilidades há maior dificuldade e análise através
de pesquisa bibliográfica detectando causas e possíveis estratégias para minimizar o problema. A
pesquisa desenvolvida revelou dados sobre a estrutura da escola, recursos, o nível socioeconômico
dos alunos, faixa etária e alfabetização dos pais, além da necessidade de mais atividades direcionadas para a leitura. Esses alunos vêm evoluindo a cada ano, mas ainda têm que avançar para o nível
considerado desejável, no qual se espera que tenham desenvolvido as habilidades para o ano em
questão. Ao longo da execução do plano, percebeu-se uma aceitação e comprometimento por
parte deles no sentido de vivenciar as ações propostas e de haver continuidade.
Palavras-chave: Plano de intervenção; Mediação leitora; Compreensão; Desempenho
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A ESCRITA COMO UMA
PRÁTICA LIBERTÁRIA
Jorge Luiz Vieira (UPE)
O intento deste artigo é apresentar alguns conceitos e práticas que norteiam a temática Alfabetização e Letramento. Para a execução deste trabalho visitamos algumas teorias (algumas solidárias
em alguns pontos, outras, nem tanto), com o objetivo discutir alguns aspectos de relevante importância para uma maior compreensão dos fatos que envolvem o processo de alfabetização e
letramento, com enfoque, principalmente, nos mecanismos pelos quais os eventos relacionados à
aquisição da língua escrita se processam. Tal estudo comprova importância de se discutir como as
relações entre professores e alunos, a partir da utilização de diferentes métodos, podem provocar
significativos avanços na busca de uma melhor compreensão sobre o funcionamento da aquisição do conhecimento. Conhecendo e aplicando diferentes teorias e diferentes métodos, é possível
aproveitar o momento de alfabetização para oferecer ao estudante um momento de prazer e de
conquistas de novas práticas sociais. Quando o professor enxerga a capacidade que o aluno tem
de aprender, ele constrói estratégias que possibilitam essa aprendizagem. Nesse sentido, os textos
aqui resumidos procuram explicitar, de forma articulada, alguns elementos fundamentais para que
o professor possa compreender melhor os conceitos de alfabetização e letramento e, consequentemente, as repercussões desses dois conceitos no processo de aquisição da língua escrita.
Palavras-chave: Alfabetização, Letramento: o ensino da língua escrita

LETRAMENTO ACADÊMICO: COMO TRABALHAR A ESCRITA
PROCESSUAL A PARTIR DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Jose Hipólito Ximenes De Sousa (UECE)
As dificuldades em leitura e produção de textos acadêmicos tem sido um dos principais problemas
relatados por professores universitários sobre o desempenho da maioria dos alunos que ingressam
na universidade. Neste artigo, nosso objetivo é propor uma sequência didática para trabalhar com
os gêneros resumo e resenha acadêmica numa perspectiva de letramento como prática social. Para
tanto, nos baseamos teoricamente nas concepções de letramento de Soares (2009), Kleiman(1995);
nos Novos Estudos do Letramento de Street (2003); nas concepções de leitura e escrita sobre o
texto acadêmico de Mortatti (2004), Castaneda & Henao (2005), Carlino (2002), Knorr (2004), Motta-Roth e Hendges (2010); nas concepções de escrita enquanto processo de Nascimento & Zirone
(2009), Passarelli (2004). A metodologia baseia-se no modelo da sequência didática de Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004). Consideramos, neste trabalho, que as práticas de escrita na universidade,
assim como nas escolas, precisam ser melhor acompanhadas pelo professor, pois escrever é um
processo que acontece em etapas (planejamento, escrita, revisão, editoração). Por outro lado, não é
por que os alunos já são universitários que eles não precisem de orientação e acompanhamento, já
que as práticas de escrita na academia demandam outras habilidades, completamente diferentes
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das práticas da escola básica. Consideramos, ainda que a proposição sugerida neste trabalho, pode
incentivar os alunos a produzirem e melhorarem suas capacidades e habilidades em relação a leitura e a escrita no contexto universitário.
Palavras-chave: Letramento acadêmico; Prática de escrita; Sequência didática

NOVOS LETRAMENTOS NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA DE ALUNOS DE UM NONO ANO, DA
PROFESSORA E DA ESCOLA
Claudemira Maria Maria Rocha Silva (UFAL)
O objetivo da pesquisa foi o de investigar como o trabalho com os novos letramentos nas aulas de
Língua Portuguesa poderia atender às múltiplas demandas de uso da linguagem e à construção
identitária dos alunos do 9º ano C de uma escola pública estadual, a partir da aplicação de uma sequência didática. Utilizando a metodologia etnográfica participante foram usados três instrumentos de geração e coleta de dados: entrevistas, fotografias e programas de rádio (podcast). Bauman
(2005), Gomes (2010) e Santaella (2012; 2013), dentre outros, embasaram este trabalho. Como resultados, podemos destacar que o trabalho com novos letramentos e múltiplas linguagens, além de
provocar mudanças na construção identitária dos alunos participantes, resultou na transformação
de outras identidades: da professora, da própria disciplina língua portuguesa e, consequentemente, da identidade da escola. Os dados nos permitem refletir, em consonância com as teorias resenhadas nesse estudo, sobre o caráter múltiplo e dinâmico das identidades, e sobre a inter-relação
que existe entre as identidades da escola num sentido amplo. Assim, para que as identidades dos
alunos sejam vistas, é necessário também toda uma mudança nos modos de ver e pensar a escola,
o currículo e a educação; ou seja, nada muda se “eu” não mudar. Essa posição reforça o papel da
etnografia para uma pesquisa reflexiva e do letramento como prática social, portanto multicultural
e situada.
Palavras-chave: Novos Letramentos; Identidade; Multimodalidade

MULTILETRAMENTOS EM ALFABETIZAÇÃO:
RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS DE LEITURA
Roberta Varginha Ramos Caiado (UNICAP)
Ana Karla Lemos Byron De Lima (UNICAP)
Erika Maria Da Rocha Colaço (UNICAP)
Este trabalho tem por objetivo ressignificar práticas de leitura nas séries iniciais, especificamente,
nas turmas do 1º Ano do Ciclo 1 (alfabetização) da Educação Básica (EF)de uma escola pública municipal. Partimos da seguinte problemática: qual é a contribuição da leitura imagética e midiática na
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formação do leitor do Ciclo 1? Para realização da pesquisa, desenvolvemos uma sequência didática
com base no que propõem Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004) a partir das propostas da pedagogia
dos multiletramentos (ROJO; MOURA, 2012). Nessa perspectiva, a sequência didática compõe-se
de vários módulos, que apresentam informações detalhadas sobre as etapas que os alunos vivenciaram. Utilizamos para tal fim, na produção inicial, um texto impresso não verbal -imagético - e na
produção final, um texto midiático (MovieMaker /Adobe Flash) objetivando desenvolver novas capacidades leitoras nos alunos desse nível e fazê-los interagir com a diversidade textual que aparece
em suas práticas de uso social, a partir das novas tecnologias digitais da informação e comunicação.
Todo processo de aplicação da Sequência Didática ocorreu a partir da interação entre o professor
mediador e os alunos. Resultados preliminares indicam que inserir alunos do Ciclo 1 (alfabetização)
em novas abordagens de leitura - imagética e midiática -fez com que se tornassem leitores criativos, portadores de voz e capazes de interpretar, analisar, discutir textos diversos e, posteriormente,
sujeitos críticos de suas próprias produções.
Palavras-chave: Multiletramentos; Sequência Didática; Práticas de leitura

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NA
PERSPECTIVA DA APROPRIAÇÃO E APLICAÇÃO DOS
MÉTODOS DO PNAIC
Mercia Cavalcanti Da Silva (E.E.E.F. Joaquim Nabuco)
Zuleide Pereira Dos Santos Pinto (E.E.E.F. França Leite)
Hérica Paiva Pereira (UFCG/Cajazeiras)
Este trabalho apresenta resultados apresentados ao Programa do Mestrado Profissional (Profletras) com o objetivo de investigar a formação prévia do professor alfabetizador na perspectiva da
apropriação e aplicação dos métodos do PNAIC, tendo em vista que o referido programa coloca
o professor como figura central no processo de Alfabetização e Letramento e enfatiza a relevância de contar com professores bem preparados e motivados para orientar a criança no ciclo de
alfabetização. Com vistas à fundamentação da pesquisa, utilizou-se dos postulados de Kleiman
(2005), Bortoni-Ricardo (2006) e Soares (2009; 2013). No que diz respeito à análise dos dados, essa
desenvolveu-se através de uma pesquisa documental no âmbito de uma abordagem qualitativa,
ao considerar o resultado do das análises dos componentes curriculares de seis Cursos de Pedagogia. Como resultados, conclui-se que, grande parte dos professores alfabetizadores, necessita
de um aprofundamento em estudos linguísticos que deem suporte à sua prática em sala de aula,
uma vez que, os Cursos de Pedagogia, mesmo dedicando-se à formação de alfabetizadores, não
contemplam em seus currículos, disciplinas específicas de linguística teórica e aplicada que embase
a prática docente, tendo em vista que todos os procedimentos para o processo de alfabetização
envolvem os métodos de análise linguística.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Formação docente
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MULTILETRAMENTO, HISTÓRIA E IDENTIDADE: UMA
EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Rosiene Omena Bispo (UFAL)
Discuto, nessa pesquisa, o trabalho com multiletramentos como caminho para a formação identitária de alunos do 8º ano de uma escola pública municipal. O objetivo foi investigar de que maneira
a sequência didática proposta contribuiria para revelar as identidades dos alunos e das comunidades onde se insere a escola. Na metodologia, a pesquisa foi etnográfica. Fazer uso desse método
em educação é ter como foco principal o processo pedagógico que se caracteriza fundamentalmente por um contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, o que implica imersão
na vida escolar. Ir, visitar os alunos, suas famílias, conhecer o bairro/sítio, seus cantinhos favoritos,
espaços de lazer. Essa metodologia requer instrumentos de coleta de dados mais amplos como:
fotos, vídeos, áudios, entrevistas, diário de bordo do professor e dos alunos. Os resultados revelam
histórias pessoais, de bairros/sítios, de patrimônios locais, de tragédias que marcaram a cidade, revelam identidades móveis, construindo uma nova sociabilidade. Indicam também que o trabalho
do professor de Língua Portuguesa não é apenas lidar com questões gramaticais, mas também
estabelecer conexões entre o cotidiano dos alunos e conteúdos curriculares considerando as múltiplas linguagens e possibilidades tecnológicas para que sejam sujeitos conscientes da sua realidade
e possam falar e agir sobre ela.
Palavras-chave: Multiletramentos; História; Identidade

LETRAMENTO DIGITAL NA CIBERINFÂNCIA: DIÁLOGOS
COM AS VOZES DE DOCENTES NO CONTEXTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Roberta Gonçalves Gomes Marques (Ufrpe)
Ivanda Maria Martins Silva (Ufrpe)
Na cibercultura, as tecnologias despertam a curiosidade das crianças e transformam as práticas
de letramento em novos suportes e dispositivos móveis. Nesse cenário de inovações e avanços
tecnológicos, as Tecnologias da Informação e Comunicação estão orientando outras habilidades
e competências dos indivíduos para as práticas de leitura e escrita. Em contato com tablets, smartphones, computadores, games e outros recursos tecnológicos, as crianças transformam suas práticas de letramento digital. As crianças fazem parte da geração de “nativos digitais”, pois já estão
imersas na cibercultura e se apropriam da tecnologia de modo rápido e dinâmico. A escola precisa
dialogar com a ciberinfância, ou seja, a infância da multimídia (DORNELLES, 2005). Os professores
precisam reavaliar sua condição de “imigrantes digitais” em contato com a geração dos “nativos
digitais” (PRENSKY, 2001). O presente estudo revela os resultados da pesquisa qualitativa realizada
com docentes do ensino fundamental I, de uma escola da rede privada da cidade de Garanhuns-PE,
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considerando as interfaces com as práticas de letramento digital no contexto da ciberinfância. O
artigo apresenta reflexões e resultados sobre as concepções dos docentes do ensino fundamental,
considerando a inserção das tecnologias na prática docente e principais desafios que os professores enfrentam na educação dos “nativos digitais” (PRENSKY, 2001).
Palavras-chave: Letramento digital; ciberinfância; ensino fundamental; formação

O LUGAR DO TEXTO LITERÁRIO NUMA EXPOSIÇÃO DE
ARTE: UM ESTUDO DE CASO
Maria Zilvania Gomes Rabelo (Colégio Valdemar Alcântara)
O presente trabalho busca provocar discussões acerca de como o texto literário foi utilizado numa
exposição da disciplina de Arte, procurando perceber se a proposta pedagógica proporciona o uso
reflexivo da língua em suas quatro subdivisões orais (fala, escuta) e escritos (leitura, escrita). A reflexão sobre a importância de se refletir sobre o lugar da literatura nos seminários e/ou exposições organizadas pela escola, neste trabalho, surgiram a partir da observação de três trabalhos de grupos
de alunos do fundamental II, numa escola de Quixadá-CE, um sobre o livro O Quinze de Rachel de
Queiroz, outro sobre um conjunto de obras que representam o sertanejo e outro com o tema da exposição Arte em detalhes: uma perspectiva juvenil, com fotos do cotidiano. A questão é compreender como ambos abordaram o trabalho; quais leituras essa ação exigiu e se estas foram suficientes
para conseguir utilizar a oralidade de forma crítica e satisfatória ao interlocutor. Fundamentamonos em Irandé Antunes (2009), quando defende que os alunos internalizam, após chegar à escola,
a ideologia da incompetência, ou seja, não conseguem resolver com êxito as tarefas comunicativas
do dia a dia; Daniel Pennac (1993), quando nos aproxima da realidade de sala de aula e inquietanos ao descrever um grupo de alunos que não encontra na sala de aula espaço para a leitura e a
escrita de forma significativa e em Antonio Cândido (2004), quando defende que a fruição da arte e
da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Segundo Ana
Maria Machado (2002) se o leitor travar conhecimento com um bom número de narrativas clássicas
desde pequeno, os encontros com os mestres da língua portuguesa terão probabilidades de vir a
acontecer quase naturalmente, esse encontro não deve ser forçado.
Palavras-chave: leitura; oralidade; letramento;
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O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E O
LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO MÉDIO: DA TEORIA À
PRÁTICA
Thaísa Rafaela Costa Dos Santos (UNP/IFRN)
Rozeleide Bezerra Soares (UTIC)
O presente trabalho objetiva analisar o desenvolvimento das atividades de leitura destinadas ao
letramento literário em língua portuguesa no ensino médio. A princípio, serão abordados os aspectos relacionados às concepções de língua, texto, leitura e letramento no ensino de língua materna,
em especial ao ensino de literatura no nível médio da educação básica. Em seguida, serão aprofundados os tópicos sobre leitura e letramento literário relacionados às orientações e diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais que regem a educação brasileira, tais como PCN e as publicações
posteriores. Na última etapa, analisaremos algumas propostas de leitura literária apresentadas em
livros didáticos de língua portuguesa aprovados, selecionados e distribuídos pelo PNLD/2015, a fim
de verificar como se estabelece o desenvolvimento da competência leitora dos aprendizes, tendo
em vista que o perfil do leitor de hoje deve atender as demandas de uma sociedade contemporânea, complexa e mutável que os inserem em um contexto social em que se exige o desenvolvimento crítico da leitura e a ativa atuação sob a construção dos sentido e saberes. Os pressupostos
teóricos do trabalho estão baseados principalmente em autores que apresentam uma visão sociointeracionista e dialogal, como Antunes (2009; 2010), Bakhtin (2011), Kleiman (2001; 2002; 2011),
Koch (2011; 2013), Koch e Elias (2007), Marcuschi (2008), dentre outros.
Palavras-chave: Ensino de literatura; leitura e letramento literário

RELATÓRIO DE ESTÁGIO COMO UMA PRÁTICA DE ESCRITA
SITUADA DO LETRAMENTO ACADÊMICO: UMA ANÁLISE À
LUZ DO ISD
Luiz Henrique Santos De Andrade (UFPB)
Márcia Ozinete De Alcântara Pinho Borborema (UFPB)
Este trabalho tem como objetivo analisar relatórios de estágios supervisionados, tendo em vista,
sua relevância para a formação docente, configurando-se, dessa forma, como uma prática de letramento situada e institucionalizada e de formação inicial para os alunos-estagiários da graduação
de Letras. Segundo Silva (2014), “a escrita reflexiva profissional é um espaço linguístico-discursivo
significativo para os estudos do letramento acadêmico”, logo o relatórios serão analisados e descritos à luz dos estudos sobre o(s) letramento(s), como uma forma de construção do conhecimento
e não apenas como uma habilidade ou técnica, como afirmar Kleiman (1995, 2007) e Zavala (2010).
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No que diz respeito às investigações na área de estágio supervisionado, balizamos nossa pesquisa
nos estudos desenvolvidos por Silva (2012, 2014) e Reichmann (2012). Trata-se de uma pesquisa de
cunho qualitativo-interpretativa que objetiva fazer uma análise e descrição de cinco relatórios de
estágio produzidos por alunos da graduação em Letras com habilitação em Língua Vernácula e Língua Inglesa, no semestre 2013.2, da Universidade Estadual da Paraíba. Vale ressaltar que também
lançamos mão dos pressupostos do quadro teórico-metodológico e epistemológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) proposto por Bronckart (1999), pois iremos mostrar de que forma a
organização sequencial (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal) dos conteúdos
temáticos nos relevam as representações que os alunos-estagiários possuem dessa fase de formação inicial.
Palavras-chave: Estágio supervisionado; relatórios; letramento; ISD

LETRAMENTO FAMILIAR NO CONTEXTO ESCOLAR
Fernanda Mendonça (UFRN)
Sabe-se que um dos maiores desafios das escolas é conseguir fazer com que as famílias queiram
participar da vida escolar de seus filhos. Por essa razão, muitas vezes é apontado no ambiente escolar problemas como indisciplina, evasão, desestimulo e repetência, mas não são buscadas alternativas para amenizar tais ocorrências. Nesse sentido, quando inserido no contexto do letramento,
por meio de projetos, podemos atenuar esses problemas da comunidade escolar ressignificando o
processo ensino-aprendizagem. Portanto, esta pesquisa objetiva apresentar o andamento de um
projeto de letramento familiar que está sendo desenvolvido em uma comunidade rural da região
metropolitana de Natal, que junto aos professores promove ações que buscam estratégias com
vistas a participação ativa de familiares na construção do conhecimento de seus filhos. Para o aprofundamento da pesquisa nos elencamos nos estudos do letramento oferecidos por Kleiman (1995;
2001; 2005), sobre a formação do professor e projetos de letramento por Oliveira (2011), Tinoco
(2008), sobre o letramento familiar Brice (2010), gênero e agência por Bazerman (2006). Para tanto
utilizamos uma metodologia qualitativa de caráter colaborativo. Esta pesquisa traz colaborações
para os estudos do letramento, assim como para a própria comunidade que melhorará o seu ensino, pois fortalecerá a parceria família – escola conscientizando seus habitantes sobre a importância
desse laço.
Palavras-chave: Letramento familiar. Ensino-aprendizagem. Projeto de letramento.
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LETRAMENTO E ENSINO NAS ESFERAS SOCIAIS: UM OLHAR
SOBRE O CURSO DE FORMAÇÃO PARA MATERNIDADE
Raimunda Valquíria De Carvalho Santos (UFRN)
Lindneide Dannyelle Maria Luzziara Araujo De Melo Medeiros
(UFRN)
Ao concebermos o letramento enquanto fenômeno social de uso da linguagem evidenciamos que
eventos e práticas de letramento acontecem, principalmente, fora dos muros das escolas. Nesse
contexto, multifacetado repleto de inúmeros eventos de letramento e possibilidades objetivamos
descrever as aulas ministradas por uma equipe multidisciplinar no Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, essas aulas fazem parte das atividades que integram o Curso de Formação
para a Maternidade, cujo objetivo é colaborar com as futuras mamãe proporcionando informações,
conhecimentos, orientações que favoreçam a uma gestação saudável, tranquila e que possam ser
usadas tanto no período gestacional quanto após o parto. Para tanto nos apoiamos nas teorias que
versam sobre o letramento como uma prática social (BARTON; HAMILTON, 2000; HEART, 1993; KLEIMAN, 2001; OLIVEIRA, 2008; PAZ, 2008; STREET, 1995;). Em termos metodológicos seguimos uma
abordagem qualitativa de base etnográfica (BOGDAN; BIKLEN, 1994; ERICKSON, 1986; CHIZZOTTI,
2005). As considerações (semi)finais, assim chamadas por acreditarmos que as discussões sobre
essa temática não se encerram neste trabalho, indicam que o Curso de Formação para Maternidade é um evento de letramento no qual as práticas de leitura e escrita são voltadas para ensinar as
gestantes a cuidar da própria saúde bem como do bebê. A relevância da pesquisa reside em trazer
para o âmbito acadêmico discussões sobre o letramento nas esferas sociais, colaborando com os
estudos do letramento enquanto prática social, e ainda por não encontrar nas publicações contemporâneas trabalhos que versem sobre esse tema especificamente.
Palavras-chave: Eventos de letramento; Práticas de letramento; Curso de formação

SEMINÁRIO: UM EVENTO DE LETRAMENTO?
Liliane Alves Da Silva (UPE)
O seminário tem sido um gênero muito solicitado pelos professores na graduação e nos cursos de
especialização. Sabe-se que os estudantes entram em contato com esse gênero durante a Educação Básica, porém percebe-se que esse contato ainda não os torna capazes de produzir esse gênero com eficácia. Em vista disso, pretendemos analisar seminários acadêmicos, buscando conhecer
sua organização, os letramentos que os constituem, bem como os movimentos retóricos que compõem as apresentações em power point; essas, geralmente, contribuem para o desenvolvimento
do gênero supracitado. Para a realização da presente pesquisa, observamos os seminários realizados pelos estudantes de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns. Por fim, coletamos os slides das apresentações para observarmos
os movimentos retóricos. Como referenciais teóricos, elegemos os estudos sobre gêneros textuais
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desenvolvidos pelos pesquisadores Marcuschi (2008), Miller (2012), Bazerman (2005), Bawarshi e
Reiff (2013), Swales (1990). Ainda fazem parte da nossa base teórica, as pesquisas realizadas por
Bezerra (2006), Novos Estudos sobre Letramento desenvolvidos por Street (2014), Kleiman (2007),
Lêdo (2013), entre outros. De acordo com os resultados preliminares, percebe-se que a organização
e a apresentação dos seminários exigem dos estudantes a mobilização de diversos conhecimentos
que envolvem letramentos e a capacidade de selecionar o que é mais apropriado para expor no
momento da execução do gênero supracitado.
Palavras-chave: Seminário; Letramentos; Ensino de língua portuguesa; UPE

A escrita do Boletim de Ocorrência Eletrônico
(BOE): uma aprendizagem colaborativa
Erivaldo José Da Silva (UFPE)
A modalidade escrita da língua tem assumido caráter árduo de se trabalhar, não só em sala de
aula, mas também em outros contextos de práticas de ensino, em que se faz necessário evocar as
interações sociais imprescindíveis para cada contexto de produção textual, pois o aprendizado da
escrita se dá em complexa relação com o outro, como nos alerta Bazerman (2007). Nesse sentido,
considerando a necessidade de se levar para sala de aula gêneros cada vez mais diversificados, a
fim de que os aprendizes enriquecem a sua competência no uso da língua(gem) nas práticas sociais, proponho, neste artigo, o trabalho com o Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE). Com esse
estudo, pretendo responder ao seguinte questionamento: Qual a vantagem em levar, para a sala de
aula, gêneros considerados não escolares? E traço dois objetivos: 1- defender a necessidade de se
conceber o letramento não dissociado das práticas sociais de onde os gêneros textuais emergem e
2- mostrar como se dá a constituição intersubjetiva do BOE em defesa do socioletramento (BAZERMAN, 2007). Para tanto, pretendo defender dois pontos cruciais inter-ralacionando-os: a questão do
ensino explícito de gêneros (MOTTA-ROTH, 2009, apud BAWARSHI e REIFF, 2013) e a necessidade de
se alcançar esferas textuais ainda distantes do ambiente escolar a partir das concepções do socioletramento, dos letramentos múltiplos e situados (ROJO, 2008) e das práticas sociais que envolvem,
cooperativamente, sujeitos sociais com fins pretendidos (KLEIMAN, 2007). Os resultados deste trabalho mostraram, por exemplo, que a ação sobre/com gêneros “diferentes” em ambiente escolar
ou que a ele se assemelham oportuniza o amplo desenvolvimento argumentativo e criativo dos
alunos, à medida que abre para eles novas oportunidades interativo-discursivas frente a situações
sociais reais.
Palavras-chave: Letramento; escrita colaborativa; Boletim de Ocorrência Eletrônico
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comunicações coordenadas

LETRAMENTOS NO CURSO DE LETRAS A DISTÂNCIA
DO IFAL: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA
Segundo Celani (2008), a formação do professor de língua materna é um objeto de
estudo relativamente novo no campo da Linguística Aplicada (LA). Entretanto, suficientemente passível de contribuir para a legitimação de um processo de formação
que preconiza práticas de ensino eficazes na formação desse professor, procurando
problematizar ou criar inteligibilidades sobre os problemas da linguagem com os
quais se defrontam, Assim, refletir sobre a formação do professor de línguas à luz
da LA é legitimar sua contribuição como área do saber, contribuindo para a transformação de práticas pedagógicas nas universidades para formar professores capazes
de atuar em novos contextos, reestruturando-os segundo as diversas concepções de
uso da língua (KLEIMAN, 2006). Assim, a presente pesquisa, utilizando a perspectiva
teórico-metodológica da LA, analisa a formação de professores de língua materna na
Educação a Distância (EaD) do IFAL a partir dos eventos de letramento (STREET, 1984;
KLEIMAN, 1995, 2001, 2006), bem como as implicações desses eventos na formação do
professor de língua materna. Para tal, adotamos uma abordagem de pesquisa interpretativista (MOITA LOPES, 1996), onde todos os fatos e fenômenos ganham relevante
significação, para nos debruçarmos sobre práticas de letramento de uma turma de
Letras a Distância do IFAL. Como achados preliminares, pois se trata de um trabalho
ainda em andamento, pudemos identificar que tais práticas, em cursos de formação
de professores, poderão contribuir para a ressignificação da atuação pedagógica, ultrapassando o ensino para além do necessário domínio das estruturas da língua e das
injunções da norma culta, como propõe Oliveira (2008).
Palavras-chave: Educação a Distância; Letramento; Formação de professores

RESPONSIVIDADE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
LÍNGUAS: UMA ANÁLISE EM UM CONTEXTO DE ENSINO A
DISTANCIA
Antônio Carlos Santos de Lima (IFAL)
Não são tão recentes as discussões acerca da concepção de língua como norte para a prática pedagógica do professor, tanto o de língua materna quanto o de línguas estrangeiras. Entretanto,
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muito pouco se tem logrado dessas discussões. Mas é a partir da concepção de língua de Bakhtin/Volochinov (2006) e de seu círculo que melhor podemos entender o processo de interação
verbal e, nesse sentido, aprimorar nossa prática na sala de aula de línguas, afinal, nesse processo
de interação, a alteridade tem lugar privilegiado. A partir dessa concepção, entendemos que as
relações que se estabelecem nas práticas de leitura em sala de aula devem visar a compreensão
(BENEVIDES, 2008) ou, nos termos bakhtinianos, a responsividade (LIMA e SOUTO MAIOR, 2012).
O presente trabalho é uma reflexão acerca da responsividade num curso de formação de professores a distância. A partir das reflexões, constatamos que uma atitude metodológica subjacente
a uma concepção adequada de língua e leitura dialógica podem transformar fatores que dificultam essa responsividade em possibilidades para o seu desenvolvimento ou aprimoramento. Tomamos como aporte teórico os conceitos de língua e compreensão responsiva ativa de Bakhtin/
Volochinov (2006), Bakhtin (1998, 2003) e de seu círculo para trilhar um caminho de observação e
intervenção, numa perspectiva de pesquisa interpretativista (MOITA LOPES, 1996).
Palavras-chave: Formação de professores; Responsividade; Ensino de Línguas

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PERSPECTIVA
DOS LETRAMENTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Sidiane Ferreira Batista (SEDUC)
O trabalho docente na perspectiva dos letramentos, visto como o ensino de leitura e escrita a
partir das práticas sociais dos sujeitos envolvidos no processo, parece ser um forte aliado para
o professor. Essa é uma proposta de trabalho que visa ultrapassar os limites dos códigos e represente para os alunos a oportunidade de refletir acerca de seu contexto social à procura de
respostas para as diversas atividades que por eles possam ser desenvolvidas. Muitas discussões
têm sido desenvolvidas nesse âmbito, quando observamos os programas de formação de professores. Na Linguística Aplicada, percebemos uma crescente preocupação em analisar como se dá
o trabalho do professor nessa perspectiva e como os alunos respondem as práticas de letramento propostas na sala de aula. A partir dessa reflexão, é que esse trabalho apresenta uma análise
da atuação docente de uma professora de língua portuguesa que propõe o ensino de leitura e
produção de textos configuradas em práticas sociais. Essa proposta de ensino parte de eventos
reais dos sujeitos envolvidos no processo, estabelecendo, assim, o papel do professor como responsável por colocar em ação as práticas sociais dos alunos, ao tempo em que abre espaços na
sala de aula para que a leitura e a escrita se concretize.
Palavras-chave: Letramentos; Língua Portuguesa; Prática docente

328 / VI ECLAE

LETRAMENTO CRÍTICO E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:
UM ESTUDO A PARTIR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EM MACEIÓ-AL
Lorena Norberta da Silva (UFAL)
Este trabalho se propõe a fazer uma análise de como os professores participantes de uma formação continuada de língua inglesa, no estado de Alagoas, relacionam as discussões teóricas de letramento crítico e como definem tal termo. Para isso, nos baseamos em algumas teorias que fundamentam nossa concepção de língua (BAKHTIN, M./ VOLOCHÍNOV, 2010) e nossas práticas de
Letramento Crítico (MCLAUGHLIN, M. / DEVOOGD, G, 2004, ROJO, 2012, WOOLDRIDGE, 2001). Os
participantes dessa pesquisa fazem parte do curso de formação de professores que teve apoio
do MEC (Ministério da Educação, da SEB (Secretaria de Educação Básica) e do programa Mais Educação. Os encontros da formação acontecem semanalmente, com aproximadamente quarenta
professores da rede pública de ensino do estado de Alagoas. Os dados para este artigo foram
coletados entre Outubro de 2013 e Maio de 2014 através de entrevistas, questionários planos e
diários de aula, etc. Estes nos mostram que grande parte dos nossos professores reconhece a
importância do letramento crítico em suas aulas, no entanto a maioria deles ainda não consegue
conduzir a sua aula para que tanto o letramento crítico quanto as estruturas linguísticas sejam
trabalhadas. Através dos dados podemos perceber também as concepções de língua e letramento dos participantes.
Palavras-chave: letramento crítico; formação de professores; língua inglesa

LETRAMENTO CRÍTICO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA:
REFLEXÕES A PARTIR DE UMA PESQUISA SOBRE
GÊNEROS
Josenice Cláudia Moura de Lima (UFAL/IFAL)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões feitas a partir dos resultados de
minha dissertação de mestrado em Linguística Aplicada. Nessa comunicação, pretendo discutir, refletindo e problematizando, as construções identitárias de Gêneros, analisando como essa
questão circula nos textos escritos, orais e imagéticos nas aulas de Língua Inglesa do Ensino Médio e como a teoria de Letramento Crítico auxilia essa discussão. Para fundamentação teórica, recorro à concepção dialógica de Língua/linguagem de Bakhtin (1990, 1997), reflito sobre questões
de identidade de acordo com Bauman (2001), Lyotard (2006) e Coracini & Bertoldo (2003), discuto
sobre o papel da Linguística Aplicada na contemporaneidade em consonância com Pennycook
(2001, 2006, 2010) e Rampton (2006). Para as reflexões sobre as construções sociais de Gêneros,
trago Butler (1990, 2003), Candau (2012) e Louro (2003, 2008). Finalmente, para Ensino de Língua
Inglesa e Letramentos dialogo com Stella e Tavares (2013), Santos e Ifa (2013), Cerveti, Pardales e
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Damico (2011), Kleiman (2006) e Street (1984). É importante destacar que essa pesquisa foi realizada dentro de uma perspectiva da Pesquisa Qualitativa. Atuei como professora-pesquisadora
e o presente estudo se deu com a participação de uma de minhas turmas de Língua Inglesa do
Ensino Médio, da rede pública federal de Alagoas. Para coleta de dados, utilizei os seguintes instrumentos: gravação de áudio, questionários, interações num grupo do Facebook e as produções
escritas da turma participante. As análises apontam para uma compreensão crítica a respeito das
questões sociais das identidades de Gêneros.
Palavras-chave: Gêneros; Letramento Crítico; Língua Inglesa
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Pôsteres

CAR@S ALUNOS/AS: PROPÓSITOS COMUNICATIVOS DO
GÊNERO E-MAIL NA INTERAÇÃO PROFESSOR E ALUNO
UNIVERSITÁRIOS
Edivaldo Gomes Barbosa (UFPI)
O e-mail é uma ferramenta de comunicação utilizada para transmissão de mensagens, permitindo
que os usuários compartilhem documentos e informações de forma rápida e entre longas distâncias, o que fez com que ele tenha se tornado uma das principais ferramentas de comunicação, principalmente em ambientes institucionais. Assim, o presente trabalho, analisa a utilização do e-mail
na interação entre professor e aluno no ambiente acadêmico. A pesquisa conta com o suporte
teórico em Paiva (2004) sobre a caracterização do e-mail como gênero textual; em Swales (1990)
sobre propósito comunicativo e movimentos retóricos para a análise de gêneros; e em Miller (1984)
na concepção de gênero como ação social, além das concepções de Bakhtin (2003 [1979]) sobre a
estilística dos gêneros. O corpus é constituído de 5 e-mails de 6 alunos e 5 e-mails de 4 professores
de diferentes áreas, totalizando 50 mensagens. Além disso, foi realizada uma entrevista com 5 participantes para entender como os usuários percebem e fazem o uso do gênero e-mail na relação
acadêmico-profissional. Os resultados demonstram que o e-mail é utilizado tanto por docentes e
discentes para tratar de assuntos referentes ao âmbito acadêmico, de assuntos intra e extraclasse.
Entretanto, os docentes se utilizam do gênero e do suporte e-mail como uma ferramenta de extensão da sala de aula, antecipando atividades e aprofundando leituras e discussões em classe através
do envio de materiais, organiza a disciplina através de informações sobre o andamento e cronograma de aulas. Da mesma forma fazem os discentes, recorrem ao e-mail para interagir com o docente
sempre que necessitam. A estilística das mensagens do corpus permite verificar as relações entre
os sujeitos pesquisados, enquanto docentes utilizam de determinadas formas linguísticas que indicam uma certa cordialidade, os discentes usam de forma mais polidas, indicando distanciamento
em relação ao docente.
Palavras-chave: Gêneros textuais; E-mail; Propósitos comunicativos
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comunicações individuais

AS TICs COMO AUXÍLIO LINGUÍSTICO NO ENSINO E NA
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA PARA
ALUNOS SURDOS
Antônia Aparecida Barros Alencar Correia (IFPE/Campus
Sertão)
Ensinar a Língua Portuguesa escrita, como segunda língua, para alunos surdos é um desafio. Desafio por se pretender ensinar uma língua oral-auditiva, na modalidade escrita, para sujeitos que
não a conhecem na oralidade. E para auxiliar esse desafio, recorre-se ao uso das TICs. Assim, a acessibilidade digital, através das ferramentas da Tecnologia de Informação e Comunicação apresenta
recursos linguísticos dinâmicos para efetivar uma proposta de ensino da Língua Portuguesa escrita
de uma comunidade ouvinte, aplicada a sujeitos que a desconhecem na oralidade; ou seja, desconhecem o contexto sociocultural dessa língua, pois apesar de terem nascido no Brasil, não são
usuários efetivos desse idioma. É preciso que a escola perceba que há necessidade de desenvolver
um ensino pautado no bilinguismo. Pois essa língua é, e deve ser trabalhada, como segunda língua
para o aluno surdo. Desse modo, este artigo mostrará a relevância do uso dessas ferramentas no
ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos, visto que essas exploram
muito o aspecto espaço-visual. Com isso, o aluno surdo se percebe próximo do usuário efetivo da
Língua Portuguesa e inserto nesse contexto linguístico social. Contexto esse que promove a interação para a construção da identidade cognitiva e sociocultural.
Palavras-chave: Português escrito; alunos surdos; uso das TICs.

O USO DAS TIC NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Maria Goretti Dos Santos Silva (Secretaria De Educação Da
Bahia)
As TIC- Tecnologias de Informação e Comunicação- estão inseridas de forma muito preponderante
no cotidiano de todos os cidadãos, ou seja, atualmente, vive-se a influência dos meios de comunicação, dada a velocidade com a qual as informações circulam no mundo globalizado, cujas fronteiras são rompidas, possibilitando a propagação mais facilmente de ideologias e consequentemente
a reprodução de discursos massificantes. Este artigo tem por objetivo geral verificar como o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação, as TIC, pode favorecer o desenvolvimento do processo de formação do aluno de língua portuguesa, de maneira a creditar mais estímulo e possibilitar
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uma maior interação entre o sujeito/aprendiz e o objeto de conhecimento. Assim, essa pesquisa se
justifica pela relevância de se analisar a utilização das novas tecnologias no processo da interação
do aprendiz com o seu objeto de estudo, ou seja, a sua língua nativa, que deve ser apresentada
como sua própria identidade. A metodologia de investigação está apoiada na pesquisa bibliográfica que se impetrará a partir da fundamentação teórica advinda de leitura de documentos como os
PCN (1998), OCEM (2006), pesquisas, artigos e trabalhos de autores como LIBÂNEO (1998), GUEDES
(2006), LÉVY (2007), POSSENTI (1996) dentre outros, bem como na pesquisa de levantamento, a partir da qual foram coletados depoimentos de alunos do Ensino Médio sobre o estudo da disciplina
língua portuguesa e suas implicações no cotidiano. O presente artigo contribui para uma reflexão
acerca da necessidade de se trabalhar com a inserção das novas tecnologias nas aulas de língua
portuguesa como instrumento de estímulo e dinamização, a fim de quebrar paradigmas existentes,
os quais criam rejeição dos discentes no que concerne ao estudo da sua própria língua.
Palavras-chave: Ensino; Identidade; Língua Portuguesa; TIC

A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA NAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA
Solange Carlos De Carvalho (UFPE)
Este artigo apresentou os resultados de uma monografia que seria apresentada ao curso de Especialização Lato sensu em Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Língua Portuguesa, da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), a qual tratou dos aspectos envolvidos no processo de inovação
pedagógica com o propósito foi investigar as aulas de língua materna nas Escolas de Referência em
Pernambuco. Em tempos de tecnologia há que se considerar a habilidade do com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação e sua utilização em sala de aula como processo motivador do
novo perfil de aluno. Para o estudo, realizou-se uma pesquisa analítica em autores que já apresentaram o resultado de suas pesquisas para tecermos nossas considerações sobre como vem sendo
trabalhados os conteúdos nas aulas de língua materna pelo professor. Os fundamentos teóricos da
pesquisa tiveram respaldo nos pressupostos teóricos de Anísio Teixeira (1962) e Darcy Ribeiro (1995)
em relação à qualidade da educação no ensino integral; Fino (2010) quando à inovação pedagógica
e tecnológica entre outros olhares sobre o processo de ensino da língua materna. O corpus para
análise foi extraído da pesquisa empírica de Lima (2014). Os resultados sugerem a necessidade de
atrelar as TIC à prática pedagógica, como apoio à inovação pedagógica. Trata-se de um estudo
preliminar, porém que pode contribuir com pesquisadores da Educação no Brasil.
Palavras-chave: TIC; Inovação Pedagógica; Inovação Tecnológica
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GÊNERO, FACEBOOK E ENSINO: UMA ANÁLISE DA
METÁFORA NOS DISCURSOS DOS CARTAZES DE PROTESTO
Josefa Maria Dos Santos (UPE/Garanhuns)
Os sites de redes sociais digitais, em especial o Facebook, têm sido um dos meios de comunicação
mais utilizados nos últimos anos, permitindo a integração e troca de informações e geração de
conhecimento entre diferentes públicos, e não só isso, têm se tornado um dos veículos de propagação e organização de grandes eventos, a exemplo das manifestações populares ocorridas em
junho de 2013 no Brasil. Sendo assim, propusemos, neste trabalho, a utilização do Facebook como
ferramenta para o ensino de gênero na escola. Nosso objetivo foi analisar o uso de expressões metafóricas como estratégias de persuasão utilizadas no discurso dos cartazes de protesto, propondo
atividades que facilitassem o processo de ensino e aprendizagem do gênero em ambiente virtual
nas aulas de língua portuguesa. A pesquisa se deu a partir de uma abordagem qualitativa através
da qual foi coletado um corpus de trinta textos retirados do Facebook, espaço inicial de produção, reprodução, distribuição e recepção desse discurso, e analisados a partir de Fairclough (2001,
2003), Marcuschi (2000, 2002, 2004; 2008) e Bezerra (2011; 2014). Na análise do gênero, observamos
a presença da metáfora, recurso muito utilizado no gênero para persuadir o interlocutor ora pela
ativação da memória, ora pela emoção. Concluímos o trabalho de pesquisa cientes de que quando
levamos textos retirados de contextos sociais para a sala de aula os estudantes se envolvem mais
com a leitura e discussão e, consequentemente, com o processo de aprendizagem, principalmente
quando conseguimos envolver o uso das tecnologias, ferramentas tão comuns para os estudantes
no dia a dia.
Palavras-chave: Gênero; Facebook; ensino

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS PARA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O QUE DIZEM OS PROFESSORES
AUTORES?
Ivanda Maria Martins Silva (UFRPE)
A educação a distância (EaD) é compreendida como modalidade, na qual professores e alunos estão fisicamente separados, mas unidos pelas tecnologias no processo dialógico de ensino-aprendizagem (MORAN, 2002). Apesar das constantes inovações tecnológicas, os materiais didáticos impressos continuam a ser utilizados para apoiar a aprendizagem dos alunos na EaD. Conforme Litto
(2010, p. 45), 84.7% das instituições brasileiras que oferecem aprendizagem a distância utilizam a
mídia impressa. A elaboração de materiais didáticos impressos que funcionem como instrumentos
para apoiar os processos de ensino-aprendizagem revela-se como um dos grandes desafios para os
professores que atuam na educação a distância. Quase sempre acostumados à escrita de gêneros
textuais acadêmicos (teses, projetos, relatórios), os quais priorizam uma linguagem de cunho cientí-
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fico, os docentes do ensino superior deparam-se com o desafio de elaborar materiais didáticos dialógicos, explorando as características do gênero discursivo mediacional (SOUSA, 2009). O presente
artigo revela uma pesquisa qualitativa realizada com professores autores envolvidos com a escrita
de materiais didáticos impressos elaborados para cursos de graduação na modalidade a distância
da UFRPE/Universidade Federal Rural de Pernambuco no âmbito do Programa UAB/Universidade
Aberta do Brasil. Os professores autores apresentam suas dificuldades na elaboração de materiais
didáticos para a educação a distância, descrevendo também algumas referências aos desafios inerentes nesse processo de escrita. A produção de material didático para a educação a distância constitui elemento importante no desenvolvimento da noção de autoria docente, considerando reflexões sobre o gênero discursivo mediacional e a abordagem dialógica na escrita textual.
Palavras-chave: Materiais Didáticos, Educação a Distância, Letramento Docente.

PRODUÇÃO TEXTUAL NA PLATAFORMA MOODLE –
APROVEITAMENTO, TEORIA E PRÁTICA DOCENTE
Franciane Rocha (UFBA)
Várias ferramentas e novas tecnologias de ensino e aprendizado têm sido desenvolvidas nas duas
últimas décadas para suporte e viabilização de conhecimentos e promoção de acessibilidade a
variadas modalidades de educação (ROSTAS e ROSTAS, 2009). O uso das ferramentas moodle têm
auxiliado na formação de milhares de estudantes no Brasil e utilizados em maior escala pelos programas federais nos últimos anos. Este trabalho debruça-se sobre o uso do sistema moodle no
programa Profuncionário do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). É conduzido
sob a experiência de atuação de professor formador e também tutor presencial. Perpassa elaboração de cursos e sequências didáticas da disciplina produção textual e sua implementação na
plataformas e contempla também a aplicação destes materiais nos encontros presencias. Traz também a impressão de alguns dos alunos sobre o processo de aprendizado e tenta compreender as
práticas relacionadas ao curso tanto dentro quanto fora do ambiente virtual. A análise demonstra
que o acesso e familiarização às tecnologias de aprendizado, suas demandas e as possibilidades
que essas oferecem, trazem professor e aluno a uma nova dimensão educativa onde os desafios
são proporcionais às recompensas. Atentamos também às taxas de evasão deste programa. Muitos
alunos alegam como principal motivo para a desistência a falta de habilidade e a insuficiência nas
orientações quanto ao uso das tecnologias. Algumas das razões apontam para o perfil dos próprios
alunos, a falta de acesso prévio e corrente aos equipamentos necessários e talvez a necessidade de
reformulação dos conteúdos iniciais de treinamento à utilização plataformas e a pouca utilização
de certos recursos interessantes a este tipo de usuários. A reflexão então é pertinente para a avaliação crítica e reformulação do formato dos cursos de língua e texto e suporte para ponderações
avaliativas e reestruturações do programa em si.
Palavras-chave: Plataforma moodle; ensino de produção textual; programa profuncionário
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TECNOLOGIA E ENSINO: A ARGUMENTAÇÃO EM
COMENTÁRIOS DE BLOG
Maria Alcione Gonçalves Da Costa (UPE)
O domínio do uso das NTIC na sociedade atual caminha para um imperativo, visto que se configura
cada vez mais necessário nas novas práticas de letramento exigidas nas várias esferas da sociedade
(familiar, escolar, profissional, acadêmica) e a escola não pode isentar-se do seu papel de formar
indivíduos competentes no uso das mídias virtuais, especialmente, da internet. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar possibilidades do uso do blog como estratégia pedagógica para o ensino da produção escrita de comentários, com vistas ao desenvolvimento da argumentação. Para tanto, utilizamos os estudos de Gomes (2005) e Gomes e Lopes (2007) sobre o uso
do blog como estratégia pedagógica; assim como nos baseamos nos estudos de Adam (2011) sobre
a argumentação e na proposta de sequência didática de Dolz e Schneuwly (2011) para fundamentar
nossa proposta de ensino da produção escrita do comentário. Para a realização do nosso trabalho,
foram realizadas oficinas sobre a criação e configuração do blog. Após o contato dos alunos com a
ferramenta, o blog passou a ser utilizado como espaço de interação e colaboração entre professor/
alunos, os quais passaram a produzir comentários a fim de defender ideias e pontos de vistas sobre
temas diversos. Com isso, percebemos que houve maior motivação, integração e envolvimento dos
alunos no processo de ensino/aprendizagem da escrita, visto que, ao publicar os comentários no
blog, os textos dos alunos alcançaram leitores diversos, assim como houve avanços consideráveis
na ampliação da competência argumentativa. Portanto, percebemos que é possível criar novos
caminhos para o ensino da produção escrita atrelada aos novos letramentos trazidos pelas mídias
virtuais, superando possíveis práticas tradicionais e fracassadas de ensino da escrita.
Palavras-chave: Blog; Ensino; Escrita; Argumentação

A REVISTA ELETRÔNICA EM SALA DE AULA: UM SUPORTE
PARA GÊNEROS DISCURSIVOS NA ESFERA DIGITAL
Aguinaldo Gomes De Souza (FAINTVISA/ETE-PE)
Neste trabalho analisamos e descrevemos o desenvolvimento e uso de uma revista eletrônica por
vinte estudantes do ensino técnico integrado ao médio, em uma Escola Técnica Estadual de Pernambuco. Trata-se de uma investigação sobre a produção e uso de gêneros discursivos em suporte
digital. Para análise, elencamos algumas categorias que nos permitiram verificar e descrever o grau
de proficiência desses sujeitos: a) a habilidade para reconhecer e operar com gêneros hipermodais;
b) a capacidade para localizar e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente; c)
adequação da produção escrita às diversas seções que compõe a revista eletrônica; d) domínio e
uso de softwares para fins específicos. Para realização da pesquisa utilizamos o método etnográfico
de coleta de dados juntamente com a técnica do observador participante. Deste modo pudemos
analisar e descrever todas as etapas do desenvolvimento da revista, desde as reuniões preliminares
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em um grupo no facebook, até as interações presenciais para decidir o conteúdo que iria compor
o primeiro número. Como aporte teórico para analisar os diversos gêneros que foram produzidos
e que se encontram na revista digital, utilizamos a teoria dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1997).
Para trabalharmos a questão do suporte dos gêneros da esfera digital, utilizamos as hipóteses de
Souza (2010) no que diz respeito a definição de software e interface de software. As análises nos
permite dizer que os sujeitos envolvidos possuem um grau de competência genérica desejável, o
que os possibilitam produzir e interagir com gêneros variados em suporte digital.
Palavras-chave: suporte digital; software; gênero digital

RAMIFICAÇÕES DO ENSINO DE LÍNGUA: A TECNOLOGIA
MÓVEL EM AÇÃO
Jamylle Rebouças Ouverney-King (IFPB)
Ana Carolina Costa De Oliveira (Faculdade Internacional Da
Paraíba)
Maria Das Graças Amorim De Castro (IFPB)
Discutimos neste artigo as ramificações do mobile learning (m-learning), enquanto ferramenta
tecnológica de ensino por meio da gamificação em uma turma de ciências da computação com
foco em Língua Portuguesa. Utilizamos a gamificação apoiados pelo aplicativo para smartphone
SoletrandoMob, pois este possibilita a ampliação do conhecimento ortográfico de forma lúdica e
interativa. A utilização de novas tecnologias na educação tem se tornado uma prática frequente na
tentativa de dinamizar e tornar mais eficiente a metodologia de ensino contemporânea. Os jogos
educativos e os recursos midiáticos possibilitam ao aluno aprender com mobilidade (em qualquer
ambiente) determinado conteúdo a qualquer momento. A metodologia para a composição do corpus se deu a partir da produção escrita de parágrafos acerca do grau de satisfação em relação ao
uso do software educacional enquanto ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem
da Língua Portuguesa. A análise está fundamentada nas discussões a partir de pesquisas bibliográficas dos teóricos da Gamificação (FADEL et al.,2014 e VIANNA et al., 2013); de Software educacional
(CRISTOVÃO, 2011; VALENTE, 1999); M-learning (LEITE, 2014; HIGUCHI, 2011). Para a discussão que
tem em seu cerne o software educacional SoletrandoMob nos apoiamos nas reflexões de Mesquista Filho (2010). Como resultado, concluímos que o uso da tecnologia, através do m-learning e da
gamificação na sala de aula faz com que os alunos utilizem o smartphone de uma maneira inteligente para consolidarem o conhecimento ou ainda aprenderem novos conteúdos. A utilização do
SoletrandoMob, quando associado ao ensino do ensino da Língua Portuguesa, representa uma rica
contribuição para aproximação entre a aprendizagem e o entretenimento de forma interdisciplinar.
Ao contrário do que pode ser pensado, o uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula deixou
a esfera da ousadia e tem se tornado, gradativamente, uma ferramenta natural.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gamificação; Software educacional; M-learning
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A ARGUMENTATIVIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL: UMA
ESTRATÉGIA PARA PRODUÇÃO EM CONTEXTO ESCOLAR
Anelilde Maria De Lima Farias (FACHO)
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar as possíveis contribuições que um ambiente
virtual traz para o jovem escritor no contexto escolar de produção textual. Considerando o domínio
que essa ferramenta tem exercido sobre a maioria dos estudantes secundaristas, e os inúmeros gêneros digitais com os quais eles têm passado a conviver, ou melhor, a usar, é possível verificar algumas aquisições relevantes para seu desempenho na construção do conhecimento. Evidentemente
não vou me adentrar nas contribuições visíveis nas áreas de conhecimentos gerais, tecnológicos,
enfim nas ciências exatas e naturais. O foco desse trabalho está no teor argumentativo que esse
jovem tem desenvolvido no ambiente virtual. Essa constatação pode ser feita em diversos gêneros
digitais, mas, por uma questão didático-metodológica, trataremos desse fenômeno especificamente no gênero digital fórum de discussão, disponibilizado em grupos da rede social Facebook. Para
identificação dessa contribuição, é necessária uma análise, baseada nas concepções de argumentação, de como esse fenômeno ocorre e o que difere dos textos escolares, para, então, viabilizar uma
possível intervenção nas produções em sala de aula. Para isso, é necessário um estudo histórico das
Teorias de argumentação, tendo como base Perelman (2005) e Ducrot (1987); bem como os estudos
acerca da relevância da interatividade na construção argumentativa de textos com Bronckart (1999)
e Marcuschi (2007), observando como as diversas teorias categorizam e auxiliam numa análise mais
precisa das estratégias argumentativas apresentadas nas práticas discursivas escritas.
Palavras-chave: Argumentatividade; Ambiente virtual; Produção

WEBQUEST E CORDEL: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO
MÉDIO
Mayara Myrthes Henriques Santos (Universidade Estadual Da
Paraíba)
O presente estudo visa apresentar uma proposta metodológica ao ensino de Língua Portuguesa a
partir do que propõem os PCNs a respeito da necessidade de mudança que enfrenta a educação
brasileira. A proposta se concentra no Ensino Médio e tem sua ênfase no uso das TICs em sala de
aula com a utilização da Webquest. Instrumento que tem sua devida importância por fomentar a
pesquisa e levar o professor a uma constante reformulação de suas práticas em virtude da urgência que tem a sociedade para acompanhar tais mudanças, não podendo, portanto, a escola estar
fora delas. Os pressupostos teórico-metodológicos estão fundamentados em autores como Stahl
(1997), Quevedo, Crescitelli (2005), Viana (2006), Gil (2008) entre outros. Tomando como base as
reflexões que nos apresentam, discutimos a inserção das TICs na sala de aula e o uso da ferramenta
Webquest como proposta metodológica capaz de mediar a aprendizagem pela interação que se
dá pelas partes envolvidas no processo. A mesma tem como suporte a internet, e como pudemos
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comprovar, através de sua aplicação que foi realizada em uma turma do 1º ano do Ensino Médio,
contribui favoravelmente com o desenvolvimento da leitura e raciocínio crítico do educando, além
de promover a aprendizagem colaborativa.
Palavras-chave: Metodologia; Webquest; Língua Portuguesa

PRÁTICAS DISCURSIVAS EM CONSÍGNIAS NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA: CONTRUÇÕES IDENTITÁRIAS E ESTRATÈGIAS
DO DIZER
Lilian Soares de Figueiredo Luz (UFAL)
Por estarmos numa sociedade pós-moderna influenciada pelo fenômeno da globalização, a temática da identidade está bastante discutida, principalmente, porque as mudanças sociais, políticas
e culturais provocaram uma quebra de fronteiras entre tempo-espaço que apontam para uma sociedade fragmentada, fluida e instável (BAUMAN, 2013). Acompanhando essas mudanças, a modalidade de ensino a distância surgiu e, com ela, surgiu uma série de transformações na identidade
do professor. Desse modo, o professor que pertencia e/ou ainda pertence ao ensino presencial e
também exerce a sua docência na EaD precisa rever certas práticas que se relacionam a essa modalidade que está em constante atualização para que a barreira tempo-espaço dessa modalidade
seja transposta, através de recursos tecnológicos e pedagógicos, mediada pelas práticas discursivas
cujos significados a que somos expostos desempenham papel central na legitimação das identidades (MOITA LOPES, 2002) . Baseada na perspectiva da Linguística Aplicada, a presente pesquisa
objetiva analisar, a partir das práticas linguístico-discursivas do gênero consígnia, presente no ambiente virtual Moodle, a construção da identidade do professor da educação a distância no curso de Letras da Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferecido pelo Instituto Federal de Alagoas
(IFAL) no ano 2014. Como pressuposto metodológico, esse estudo utiliza uma pesquisa de natureza
qualitativa (TRIVIÑOS, 1987) por ter uma realidade social com fonte direta de dados, baseada no
estudo de caso (YIN, 2005), cujos instrumentos para a coleta de dados são os textos produzidos no
gênero discursivo consígnia. Dessa forma, observa-se que esse gênero, organizado com saudações
e orientações, constitui-se com indícios de práticas digitais específicas, marcadas por contextos de
uso formais e/ou informais. Esses, ao mesmo tempo, sinalizam para a construção de alguns tipos de
relações sociais docente-discentes que indicam marcas identitárias requeridas neste espaço.
Palavras-chave: identidade docente; educação a distância; práticas linguístico-discursivas

LETRAMENTO DIGITAL E ENSINO NO CURSO DE
LITERATURA INFANTIL EM EAD
Robson Santos De Oliveira (UFRPE)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as práticas de letramento digital que ocorrem
em uma disciplina de Literatura Infantil no curso de Pedagogia pela modalidade de Educação à
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Distância (EaD). Os resultados apresentados decorrem de um estudo de caso, sob uma perspectiva
metodológica qualitativa, analisando as atividades de letramento digital sugeridas e orientadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). É possível flagrar os movimentos de transgenerização
ou hibridismo de gêneros, muitos que são conhecidos fora do âmbito virtual e que são migrados
com características específicas para o ambiente digital, por exemplo os contos de fadas comumente apresentados no formato impresso e que são adaptados para o formato de vídeos. Mais ainda:
quando ocorre a leitura no formato virtual do conto e sua transposição em modos de apresentação
de links ou slides de apresentação com recortes de imagens do vídeo. Nesse percurso de análise
observamos as transformações de gênero literário mediadas pelos artefatos digitais, constituindo práticas de letramento digital que exigem as competências específicas de leitura hipertextual,
manuseio de ferramentas de gravação/modificação de imagens e textos (copiar imagem, cortar
imagem, migrar imagens, linkar imagens/textos/vídeos). O estudo se pauta dentro da área temática
de ‘letramento e ensino’ e na grande área ‘linguagens, novas tecnologias e ensino’ propostas neste
VI ECLAE com interesses em analisar as práticas de letramento digital no contexto de práticas de
ensino constituídas na modalidade de EaD.
Palavras-chave: Letramento digital; Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem

O USO DO FACEBOOK COMO PROPOSTA PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HABILIDADE INTERATIVA
NA PRODUÇÃO TEXTUAL DE ALUNOS DA ESCOLA ROCHA
CAVALCANTI EM UNIÃO DOS PALMARES/AL
Herbert Nunes De Almeida Santos (IFAL)
A pesquisa analisa como o uso das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) tem contribuído para uma melhor dinâmica do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e assim propiciado o desenvolvimento de habilidades como o da sociointeração, perspectiva de pensamento do
psicólogo Lev Vygotsky (1896-1934), e que, hoje, são tão defendidas pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Analisamos os métodos tradicionais de ensino aliados ao uso dessas ferramentas
diante das várias transformações sociais e políticas inerentes à educação e que têm proporcionado
uma ampla discussão pedagógica quanto à formação de novos professores. Acreditamos que este
Boom tecnológico não surgiu nem para competir entre si nem muito menos com a escola. Há,
entretanto, um novo espaço atrativo que tem trazido contribuições importantes na formação de
professores visando, especialmente, uma melhor didática no processo de ensino/aprendizagem.
Com isso, buscamos a articulação de um projeto que buscou um diálogo científico, cultural e tecnológico, com a prática de leitura e escrita dos alunos da escola estadual Rocha Cavalcanti no município de União dos Palmares-AL. Observamos que existia neste ambiente de ensino um estruturado
laboratório de informática com acesso à internet, porém sem uma utilização que direcionasse seus
alunos para uma prática de pesquisa e produção textual. Diante deste prognóstico, construímos
uma página (ambiente Facebook) que se direcionou para a leitura e produção textual dos estudan-
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tes. Desta forma, dispomo-nos na tentativa de ampliação de conceitos, teorias e métodos que vêm,
historicamente, permeando a Educação no Brasil.
Palavras-chave: leitura; produção textual; tecnologias

PROSÓDIA E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O PODCAST COMO
FERRAMENTA COGNITIVA
Dilma Tavares Luciano (UFPE)
A educação a distância mediada por computador no Brasil continua desafiando pesquisadores da
linguagem à compreensão de qual seria a melhor forma de organização textual-discursiva dos conteúdos objetos da aprendizagem, face à mudança de perfil exigida do aprendiz que, passando
a assumir papel ativo na construção do conhecimento, deve “responder ao aprendizado” apoiado pelos recursos tecnológicos, conforme propõem Moore e Kearsley (2008). O presente trabalho
parte do pressuposto de que esses recursos devem/podem operar como “ferramentas cognitivas”,
quando os alunos são estimulados a estabelecer um padrão de “envolvimento com os textos”, postulados por Chafe (1981,1985) e Luciano (2000, 2009, 2013), agora dispostos à aprendizagem através
dos dispositivos telemáticos. A literatura sobre o tema, a exemplo de Jonassen (2000), considera
“ferramentas cognitivas” tecnologias informáticas como “sistemas tutoriais inteligentes”, “base de
dados”, “ferramentas de representação visual”, “ambientes de conversação em tempo real” (chat),
as “conferência através do computador” (webconferência), “motores de busca”, entre outros. Este
trabalho inclui a gravação em PODCAST da leitura em voz alta dos conteúdos teóricos disponibilizados pelos professores do curso de Letras a distância, UFPE/UAB, como mais uma ferramenta
cognitiva, com base nos resultados da pesquisa desenvolvida em 2000, em tese de doutoramento,
acerca da influência da prosódia na compreensão do Telejornal, desenvolvida por Luciano (2000;
2009; 2013). Assim, apresenta a metodologia de captação de áudio para o ensino a distância, realizada no laboratório de Imagem e Som da UFPE, a qual se ancora nas noções de “contorno entoacional” e “coesão prosódica”. A primeira refere-se à observação da prosódia em relação às determinações sintáticas e semânticas da organização textual e, a segunda, à linha de observação prosódica
na perspectiva funcional, segundo o modelo de Brazil (1985), o qual permitiu chegar à definição de
“unidade de leitura”.
Palavras-chave: Prosódia; Ensino a Distância; Cognição

OS GÊNEROS DIGITAIS EM PROCESSOS DE APRENDIZAGEM
AUTÔNOMA E COLABORATIVA
Érica Carvalho Da Silva (UFPE)
Num mundo em constante transformação e cercado de novas tecnologias, é necessário que os
estudantes desenvolvam habilidades que vão além do letramento alfabético, é urgente ser digitalmente letrado. No entanto, contrariando as mudanças aceleradas que acontecem na sociedade, a
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escola contemporânea insiste na manutenção do paradigma educacional adotado desde a Revolução Industrial, ancorado no modelo instrucionista da educação de massas. Considerando que o
pleno domínio da língua é algo essencial para nos tornarmos cidadãos ativos, este estudo pretende investigar processos de letramento a partir dos gêneros textuais que circulam na sociedade,
dando relevo aos gêneros digitais e suas contribuições ao desenvolvimento linguístico-cognitivo
do educando. Como o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita ainda é um problema
nas escolas, e sendo os gêneros digitais pouco explorados nas aulas de língua materna, temos por
objetivo analisar como práticas pedagógicas voltadas para a produção de gêneros textuais digitais
e não digitais, nas aulas de Língua Portuguesa, contribuem para a formação de leitores e escritores
proficientes no Ensino Fundamental. A pesquisa realizada foi de natureza etnográfica, pesquisa-ação, e aconteceu em uma turma do 8º ano de uma escola pública do município de Recife – PE/
Brasil. Para coleta de dados utilizei a observação participante completa, a entrevista etnográfica
semiestruturada e a análise documental. Os resultados obtidos apontam que os contextos criados
para que os alunos se tornem cidadãos letrados facilitaram o debate e a interação, estimularam a
autonomia e a aprendizagem colaborativa e promoveram a construção do conhecimento, sendo,
mesmo que a nível micro, Inovação Pedagógica.
Palavras-chave: Tecnologia; Gêneros Textuais; Aprendizagem Colaborativa

REFLEXÕES SOBRE UM ENSINO-APRENDIZAGEM
DE LÍNGUA INGLESA CONECTADO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Jailine Mayara Sousa De Farias (UFPB)
No atual contexto de pós-modernidade, em que tempo e espaço são ressignificados, surgem novas formas de organização do saber, bem como de ensinar e aprender línguas, uma vez que o
ciberespaço (LEVY, 1999) traz uma nova forma de comunicação coletiva. Tais mudanças resultaram,
então, em uma dramática expansão da educação a distância (EaD), com novas oportunidades de
aprendizagem de línguas sendo mediados pela tecnologia (WHITE, 2006). Diante de tais transformações, acredita-se que o(a) professor(a) de LE conectado(a) deve refletir criticamente sobre que
perspectiva utilizar coerentemente com diferentes alunos e motivações, diferentes circunstâncias
curriculares, em diferentes contextos culturais da atualidade digital e globalizada. Deste modo, tomando como base estudos que abordam o ensino de LE, EaD, interculturalidade, blended learning
(WHITTAKER E TOMLINSON, 2011), CALL - Computer-assisted language learning, o presente trabalho tem como objetivo tecer uma reflexão acerca do impacto da internet, das TICs e dos AVAs no
processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, a partir do relato de experiência da utilização do moodle e ferramentas da EaD como apoio para as aulas presenciais de Língua Inglesa.
Inicia-se com algumas reflexões conectando e definindo os temas norteadores do presente estudo,
seguidas de um relato da organização do curso proposto, finalizando com a avaliação dos resultados observados com base nas atividades e oportunidades de aprendizagem propostas. A partir da
transgressão das limitações físicas e temporais do modelo educação convencional, são geradas no-
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vas oportunidade para vivência na língua e na cultura, através da criação de múltiplas possibilidades de relações dialógicas/interativas, promovendo situações autênticas de comunicação, suporte
para o desenvolvimento colaborativo do pensamento crítico-reflexivo e autonomia, fundamentais
à competência intercultural e aprendizado de uma língua estrangeira.
Palavras-chave: Ensino de LE; Ensino-aprendizagem de Inglês; Blended learning

O USO DA WEBQUEST COMO INTERFACE PEDAGÓGICA NO
PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM
Marcos Antonio De Araújo Dias (IFAL)
Nos últimos anos, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm dado importantes contribuições ao processo de ensino/aprendizagem. Novos pensamentos e meios de interação têm
comumente envolvido aluno/aluno, aluno/professor. Hoje, tem-se percebido que, com o acesso à
Internet, o uso de recursos didáticos vem sendo utilizado nas escolas como mais uma orientação
pedagógica, principalmente com fins para uma maior integração entre alunos e professores e contribuindo com o processo de ensino/aprendizagem. No que tange às escolas, já se observam WebQuests de autoria individual, ou mesmo de autoria coletiva, como os construídos, por exemplo,
por professores e alunos. Nessa inevitável conectividade, analiso como essa interface tem interferido neste processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa em uma escola pública da cidade
de Maceió/AL. A pesquisa reflete acerca da relação entre a tecnologia e o consequente processo
de formação destes professores desaguando, principalmente em sua formação crítica acerca das
práticas e teorias estudadas. Observamos como têm sido suas formações diante desse novo tecido tecnológico, assim como de alguns aspectos teóricos e a criação de uma WebQuest até seus
posicionamentos analíticos diante das produções dos alunos. Em outro momento da investigação
observo os dados coletados e as várias interpretações em relação ao uso da interface no ensino/
aprendizagem de inglês, no tocante ao estudo e à compreensão do léxico por parte dos alunos. A
amostra dá-se com 10 professores da disciplina de língua inglesa e com os 22 alunos. Nessa perspectiva, avaliaremos se o uso de WebQuest tem contribuído de maneira efetiva no processo pedagógico, levando em consideração a didática do professor e o material encontrado nesse ambiente
virtual, principalmente pela ampliação de noções tradicionais de leitura e escrita dentro das práticas sociais contemporâneas. No entanto, tomaremos como embasamento teorias de Dodge (1999),
Thiollent ( 2001) e Xavier (2012), dentre outros.
Palavras-chave: webquest; ensino/aprendizagem; tecnologia
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APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS COM RECURSOS DA WEB 2.0:
EXPLORANDO RECURSOS ONLINE NA APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA INGLESA DO ENSINO MÉDIO
Roberta Guimarães De Godoy E Vasconcelos (IFPE/Sertão)
A internet tem o potencial de fornecer aos aprendizes com um amplo repositório de materiais autênticos que podem ser usados em projetos voltados dentro do espaço escolar ou para promover
autonomia e aprendizagem independente. Os avanços das tecnologias significam que os aprendizes podem interagir com seus pares em práticas significativas na aquisição da língua estrangeira,
bem como são motivadoras por usarem a tecnologia. Diante dessas possibilidades de acesso à
informação sem barreiras e constantemente atualizada, perde-se o sentido de aula tradicional, centrada no professor e livro didático como praticamente únicas fontes de conhecimento. Diante do
exposto, temos como objetivo geral, identificar os benefícios das tecnologias web 2.0 para aprendizagem de língua estrangeira e como objetivos específicos, despertar para a potencialidade das
ferramentas interativas no desenvolvimento das competências linguísticas, proporcionar aos participantes o conhecimento e exploração destas ferramentas e a sua utilização em contexto de ensino
e aprendizagem de inglês e habilitar os participantes a procurarem e utilizarem outras ferramentas
disponíveis na Internet. Temos como sujeitos da pesquisa, 10 alunos de uma turma de 1º ano do
Ensino Médio do IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina. Os dados coletados foram analisados
de modo descritivo, incluindo opiniões e transcrições das respostas dos questionários dos sujeitos
envolvidos. Os resultados encontrados foram positivos, demonstrando que os alunos se mostram
interessados em aprender utilizando recursos da web e acreditam que isso os torna mais independentes da sua própria aprendizagem. Esperamos que essa pesquisa traga reflexões de como a incorporação de tecnologias ao processo de ensino de inglês pode facilitar o estabelecimento desse
espaço múltiplo de alternativas, de modo a efetivar o ensino das quatro habilidades linguísticas a
partir da interação e colaboração online.Desse modo, alunos e professores poderão se deparar com
situações de aprendizagem mais autênticas e como efetivas práticas sociais no uso da linguagem.
Palavras-chave: língua inglesa; web 2.0; aprendizagem

PORQUE ANOTAR NA ESCOLA E COMO A TECNOLOGIA
PODE NOS AJUDAR?
Andrea Silva Moraes (UFPE)
O ato de anotar ganha status de legitimação e começa a se consolidar como uma prática discursiva
que apoia processos cognitivos complexos durante a produção e aquisição de conhecimento através da leitura, como é o caso do domínio discursivo escolar. Este trabalho busca problematizar, a
partir dos resultados da dissertação de mestrado de A. Moraes (2013) sobre a escrita de anotações
em situação de avaliação, o que é o gênero anotação e quais as características que tornam este
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gênero relevante para a produção de conhecimentos em ambiente escolar. Também, pretende-se
abordar a presença de softwares específicos para anotar e como o uso desta tecnologia em ambiente digital pode favorecer a aquisição de conhecimentos na escola. Essa discussão é realizada
com base no apoio teórico de Bazerman (2006; 2011) e Miller (2009), Marcuschi (2008), E.Moraes
(2005), Piolat et al (2004) e Bosch & Piolat (2004) e Xavier (2014). Os resultados obtidos a partir das
análises realizadas evidenciam que apesar de ser um dos processos mais significativos da prática
escolar, anotar ainda é considerada uma atividade intuitiva, sendo delegada ao segundo plano e
não aproveitado seu benefício enquanto estratégia de compreensão leitora. Observou-se, ainda,
que a criatividade advinda da produção de anotações está a serviço de outros gêneros, sejam eles
de natureza falada ou de natureza escrita, com o propósito de, sobretudo, facilitar nossa compreensão sobre o assunto tratado. Quanto aos aplicativos, em sua maioria, os recursos disponíveis
procuram se assemelhar às anotações produzidas em papel, porém agregando à escrita em tela
novas possibilidades multimodais de construção de sentidos. Dessa forma, os aplicativos podem
mobilizar, na escrita de anotações no ambiente escolar, múltiplos letramentos.
Palavras-chave: anotar; multiletramento; tecnologia

USO DO TWITTER NO TRABALHO DE CORREÇÃO TEXTUAL
COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Vera Lúcia Santos Alves (Faculdade São Francisco De Juazeiro)
Sob a luz de Jean-Michel Adam, no que se refere à ideia das macroproposições e proposições que
formam os períodos, as sequências e as partes que compõem um plano de texto, esta pesquisa foi realizada, considerando a importância do uso da ferramenta Twitter, como alternativa para
o ensino de produção textual a estudantes de ensino médio. O trabalho, feito com discentes da
terceira série do ensino médio da rede particular na cidade de Petrolina, sertão de Pernambuco,
apontou ao desenvolvimento consistente da proficiência da escrita de textos. Observou-se que a
prática da reelaboração de textos, utilizando-se sistematicamente do Twitter, onde a frase deve ser
elaborada com apenas 140 caracteres, levou os jovens a compreenderem as instâncias da relação
dos termos-ícones com a coerência frásico-textual, desenvolvendo-se a clareza e a síntese da produção- aspectos estes embasados na visão de Leonor Fávero e Ingedore G. Vilaça Koch. Viu-se que
a ferramenta tecnológica, vivenciada no contexto da cultura de ciberespaço pensada por Pierre
Lévy, é um poderoso mecanismo de trabalho na aula de produção textual, auxiliando o docente no
processo de correção de texto, quando são diagnosticados problemas de má articulação, falta de
clareza e de objetividade temática nos períodos textuais dos estudantes.
Palavras-chave: Twitter; Ensino; Correção textual
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FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA A ELABORAÇÃO
DE UM GLOSSÁRIO DE TERMOS DO CAMPO SEMÂNTICO
CRIME
Ticiane Rodrigues Nunes (UECE)
A presente pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa PRAETECE-UECE e objetivou a delimitação e a elaboração de um glossário de termos do campo semântico crime com a utilização de ferramentas computacionais. Temos como corpus os 67 autos de querela e denúncia da antiga Capitania
do Ceará (1802-1829), editados por Ximenes (2006). Como embasamento teórico para este estudo
seguimos os preceitos da teoria dos campos lexicais (COSERIU,1981, 1978; ABBADE, 2009), da Terminologia e da Terminografia (KRIEGER&FINATTO, 2004; PONTES, 2009; CABRÉ, 2002). A metodologia
para a concretização desta investigação empregou o aporte tecnológico da Linguística de Corpus.
Dentre as ferramentas computacionais utilizadas, destacamos os tools Wordlist e Concord, presentes no WordSmithTools (versão 6), de autoria de M. Scott (2013; 2014), e responsáveis pela seleção
dos termos e dos contextos inseridos no glossário. Utilizamos também o software LexiquePro para
a composição do glossário, visto que o mesmo sistematiza as informações dos verbetes a partir de
uma ficha terminográfica virtual. Com esta pesquisa foi possível o agrupamento de 187 verbetes
que constituem o glossário de termos do campo semântico crime e constatamos a relevância da
utilização de ferramentas computacionais para a elaboração e sistematização de glossários terminológicos, visto que o glossário disponibiliza informações pertinentes acerca da história da língua
portuguesa e contribui para estudos de diversas áreas de conhecimento, proporcionando ao aluno
a oportunidade de enriquecer o seu vocabulário e de apropriar de informações semânticas e pragmáticas ligadas a esse vocabulário.
Palavras-chave: Terminologia; Campos semânticos; Crime
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TEXTO NA ESCOLA: UM OLHAR SOB O VIÉS DA
LINGUÍSTICA TEXTUAL
Max Silva Da Rocha (UNEAL)
O ensino básico é imprescindível em nossas vidas, seja de acadêmicos ou docentes. É por este
ensino que iniciamos nossas trajetórias de pesquisadores e formadores de opinião. No mais, as
pesquisas científicas precisam, urgente, mostrar novos meios a serem seguidos, pois veremos no
referido estudo que as deficiências linguísticas não são poucas onde ocorreu a nossa pesquisa.
Com isso, este artigo tem por objetivo analisar e compreender as produções textuais realizadas
por alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada no município de
Igaci – AL. Desse modo, esse estudo tem como intuito identificar e quantificar os critérios de textualidade contidos nas produções de alunos do ensino básico. A maioria dos alunos, aqui consultados, são da zona rural do município igaciense e trazem consigo vestígios culturais arraigados
que influenciam fortemente o modo como estes discentes escrevem seus textos. Ver-se-á de um
ponto de vista crítico como os critérios de textualidade estão sendo usados e trabalhados em
sala de aula e veremos também como os docentes fazem uso de suas metodologias de ensino
para uma melhor compreensão por parte do discente. Para essa pesquisa quantiqualitativa tomamos como base e referencial teórico os livros de Cagliari (2009); Marcuschi (2008); Koch (2012);
Antunes (2005); dentre outros. Livros que foram essenciais durante toda pesquisa e realização
desse estudo. As análises foram realizadas por meio de 20 amostras, nas quais foram encontradas
várias inconsistências no âmbito da ortografia, problemas de pontuação, ausência de coesão e
coerência textuais, erros de concordância, dentre outros. Portanto, constatou-se que, no corpus,
a influência da oralidade teve um reflexo bastante negativo na escrita e, consequentemente, na
produção final dos textos.
Palavras-chave: Análises; Produções Textuais; Ensino Básico

O ENSINO DE ARGUMENTAÇÃO E GÊNEROS
ARGUMENTATIVOS NO ENSINO MÉDIO
Daniele Damásia Cardoso Jacó (UFRPE/UAST)
Fabiana Vieira Barbosa (UFRPE/UAST)
Cleber Ataíde (UFRPE/UAST)
No Ensino Médio, o ensino de produção de textos dissertativos/argumentativos, permanece ainda nos dias atuais como uma das maiores inquietações que os professores de Língua Portuguesa
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(LP) têm, o que os faz recorrerem à técnicas artificiais e moldadas como receitas de organizações
textual. Essas que não levam o aluno a refletir e desenvolver um posicionamento crítico dos temas. Sendo assim, nós bolsistas PIBID/CAPES junto com uma das professoras de LP, planejamos
e executamos uma sequência didática para o ensino dos gêneros argumentativos. Nossa metodologia esteve voltada para aulas expositivas, debates, discussões e leituras, e finalizado com a
produção de texto, que neste caso foi a redação. A nossa estratégia de ensino consistiu em trabalhar o gênero de maneira dinâmica e com debate sobre textos e assuntos que estão em ênfase na
atualidade, de forma que os alunos se sentissem motivados a reflexão e sobre a importância dos
gêneros textuais como forma de materialização da linguagem. O projeto teve um tempo de dois
meses nas aulas de produção de texto de uma turma de 3º ano e uma culminância no encontro
interdisciplinar do PIBID/UAST, onde os alunos participaram do minicurso “Á água do planeta:
origem, distribuição e contaminação”, onde iniciamos debates sobre o assunto, com base em
notícia. Conforme Dolz e Schneuwly (2004), “Somente uma proposta de ensino-aprendizagem
organizada a partir de gêneros textuais permite ao professor a observação e a avaliação das capacidades de linguagem dos alunos; antes e durante sua realização, fornecendo-lhe orientações
mais precisas para sua intervenção didática. Para os alunos, o trabalho com gêneros constitui, por
um lado, uma forma de se confrontar com situações sociais efetivas de produção e leitura e, por
outro, uma maneira de dominá-los progressivamente”.
Palavras-chave: Argumentação; produção de texto; PIBID

A OBRA “O PEQUENO PRÍNCIPE” E SUA
INTERDISCURSIVIDADE COM A BÍBLIA: UMA ESTRATÉGIA
PARA AMPLIAÇÃO DA LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elias André Da Silva (UFAL)
Wilcley Ferreira De Macedo (UFAL)
O presente trabalho aborda e discute a ocorrência de interdiscursividade presente na obra “O
Pequeno Príncipe”, de Saint-Exupéry, em relação à “Bíblia”, ainda que sejam obras de gêneros
diferentes - um secular e outro religioso – buscam-se, nessa pesquisa, indícios que comprovem
o estabelecimento de interdiscursividade, retextualização e interação entre a primeira obra e
trechos bíblicos. A verificação aqui sugerida não aponta para uma análise de intergêneros como
a defendida por (Marcuschi, 2008), e, sim, para uma aproximação discursiva que pode ser observada em gêneros que tratam de assuntos diferentes, evidenciando também como esses gêneros
podem se tornar em partes, a retextualização do outro (Dell’isola, 2007). Essa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso tem como questão norteadora o processo de interdiscursividade e o
fato de ser ele, um fenômeno que não é inserido em muitas discussões, tanto teóricas quanto no
que diz respeito a sua contribuição para atividades de leitura, realizadas no âmbito escolar, onde
predomina, nesse sentido, uma abordagem com maior ênfase nas questões relacionadas à intertextualidade. A ausência de ênfase na questão aqui levantada é percebida tanto na Educação
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Básica quanto nos níveis mais elevados de ensino como Graduação e Pós-graduação. Além disso,
levanta a possível contribuição do reconhecimento desse fenômeno na medida em que seja incentivada a sua percepção e identificação pelos estudantes; o que além da leitura e interpretação
de uma obra, possibilita a análise da relação que se estabelece entre a obra específica e diversas
outras, que podem motivar à leitura dessas últimas. Palavras chave: Gêneros; Interdiscursividade;
Intertextualidade. Orientador: Prof. Dr. Elias André da Silva
Palavras-chave: Gêneros; Interdiscursividade; Intertextualidade.

A LEGENDA COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO PLENA
José Henrique Ferreira Da Silva (UFAL)
Este trabalho tem como foco a possível verificação da legenda como um gênero e sua apresentação, a partir do Segundo Ano do Ensino Fundamental, como ferramenta auxiliar no processo de
alfabetização plena. Parte-se da ideia de que é possível perceber dificuldades por parte dos professores desse nível de ensino em trabalhar a habilidade de escrita e sua relação com a oralidade
e, consequentemente, as dificuldades por parte de alunos escreventes novatos em perceber a
nem sempre correspondência entre letras e fonemas, ou seja, entre escrita e fala. Sua importância concentra-se na busca do sucesso do desenvolvimento da alfabetização através da utilização
de novas ferramentas que auxiliem o professor a despertar em seu educando a relação entre a
escrita e oralidade, por meio dessa tecnologia. A relação nem sempre biunívoca entre letra e
som (Lemle, 2009) é um assunto complexo de ser trabalhado de forma eficaz por parte dos professores do Ensino Fundamental 1, que por fim não apresentam essa relação ao aluno, causando
prejuízo durante seu processo de alfabetação. O gênero legenda apresentado como ferramenta
de apoio aos educadores se faz de boa valia, compreendendo-se, assim, a importância da visualização da escrita por parte do aluno ao passo em que se ouve o que está sendo apresentado por
meio dela, trabalhando assim, a operação de equivalência e não equivalência plena entre letra e
fonema. Orientador: Elias André da Silva
Palavras-chave: Alfabetização; Fonema e Letra; Ferramenta de Ensino; Legenda.

SUGESTÃO DE CONTEÚDO PARA O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: O ESTUDO DA
ATEMPORALIDADE VERBAL
Weverthon Lima Dos Santos (UFAL)
O presente trabalho visa propor a introdução, nas aulas de Língua Portuguesa, mais especificamente nas aulas acerca dos conteúdos verbais, do conceito de “atemporalidade verbal”. Esse
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conceito percebe-se como propriedade de verbos dos quais em sua forma não há indicação de
quando a ação ocorre, pois a carga semântica da frase não possibilita a localização contextual
desses verbos. Assim, o que se busca neste trabalho é a verificação da exposição da atemporalidade verbal nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. É importante
que a neutralização de tempo verbal (atemporalidade) tenha seu lugar nos conteúdos de Língua
Portuguesa para que os alunos consigam criar autonomia no uso e reconhecimento desse fenômeno. É significativa a necessidade de inserção nas aulas de Língua Portuguesa da “atemporalidade verbal”, porque é um fenômeno presente em alguns verbos e a não discussão sobre o
tema pode resultar em um prejuízo no que se refere à análise crítica dos alunos sobre as questões
semânticas das construções frasais que contêm os verbos que configuram este fenômeno. “[...]
a abordagem padrão da temporalidade, por esta ser, ao mesmo tempo, binária e fisicalista. Binária em razão das relações temporais serem estabelecidas somente entre dois termos, a saber,
momento da produção e momento do processo estabelecido pelo verbo; e fisicalista, por esses
momentos serem definidos de forma objetiva.” Bronckart (2003). A preocupação pautada nesta
pesquisa é descobrir como os livros didáticos de Língua Portuguesa, que são adotados pelas
escolas de Ensino Fundamental, estão trabalhando a atemporalidade verbal; com quais verbos à
atemporalidade verbal é mais produtiva; e quais os gêneros textuais mais passíveis a esse fenômeno. Orientador: Elias André da Silva
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Atemporalidade verbal; Livros didáticos.

A LINGUÍSTICA TEXTUAL INVESTIGADA ATRAVÉS DE
EXPERIMENTOS PSICOLINGUÍSTICOS
Antonia Simões (UFPB)
Esta pesquisa, promovendo a interação entre Linguística Textual e Psicolinguística, investigou a
realidade psicológica de conceitos referentes à coesão e a coerência formulados pela Linguística
Textual. Considerando que a realidade psicológica revela como processamos, em tempo real,
a linguagem-justificando operações abstratas proposta por teóricos da linguagem- pudemos,
a partir de técnicas experimentais, mostrar a realidade psicológica de alguns aspectos do sistema virtual da língua proposto pelos linguistas do texto. Utilizando a técnica online de leitura automonitorada, a partir da manipulação de recursos de coesão (conectivos) e da coerência
das sentenças experimentais, confirmamos, em dois experimentos, que quando lemos palavras,
contidas em um texto, ativamos uma expectativa natural sobre as próximas palavras que virão
(ANTUNES, 2010). A leitura de sentenças incongruentes e dotadas de conectivos provocou uma
quebra da expectativa do leitor gerando um maior custo no processamento espelhado por um
maior tempo de leitura das sentenças experimentais. Segundo Koch e Travaglia (2009), um dos
requisitos para que um texto possa ser considerado coerente é a consistência. Cada enunciado
de um texto deve ser consistente com os enunciados precedentes. Dessa forma, as relações entre
os enunciados não podem ser contraditórias, o que explica os maiores tempos de leitura para as
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sentenças incongruentes. Além disso, os conectivos facilitam o processamento sentencial porque manifestam explicitamente o tipo de relação de coerência intencionada pelo autor do texto
(SANDERS & NOORDMAN, 2000), quando essa relação é violada pela incongruência encontramos
maiores tempos de leitura na tarefa experimental. Percebemos que o conhecimento do sentido
do conectivo é fundamental para a feitura de projeções necessárias ao processo de obtenção
da coerência, facilitando o entendimento de um artefato linguístico como um texto. Orientador:
Márcio Martins Leitão
Palavras-chave: Linguística Textual; Psicolinguística; realidade psicológica
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comunicações individuais

A ESCRITA COMO PROCESSO EM LÍNGUA ESPANHOLA:
UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
DE ESTRATÉGIAS RETÓRICAS NAS DISCIPLINAS
INTRODUTÓRIAS DO CURSO DE LETRAS
Flávia Colen Meniconi (UFAL)
Esta pesquisa é resultado de uma pesquisa de doutorado sobre o ensino-aprendizagem da escrita argumentativa nas disciplinas de introdução à Língua Espanhola, da Universidade Federal de
Alagoas, Campus-Maceió. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizei a pesquisa-ação de caráter
interventivo, com a finalidade de levar os alunos a produzirem textos argumentativos em espanhol
e a opinarem sobre seus sentimentos e atitudes em relação a experiência vivenciada. A coleta de
dados foi realizada a partir das produções escritas, reescritas pelos participantes da pesquisa e do
grupo focal. Estes procedimentos foram realizados nas duas fases da pesquisa: 1) a fase do ensino
implícito de leitura e produção de textos argumentativos e 2) a fase do ensino explícito do processo da escrita, do uso de estratégias retóricas e dos conectores e marcadores da argumentação, na
produção de artigos de opinião. O aporte teórico que sustenta o trabalho teve como referência
os estudos sobre a escrita como processo (FLOWER; HAYES, 1981; BOOKES; GRUNDY, 1988; FAYOL,
1991; MADRIGAL ABARCA, 2008), as teorias argumentativas de cunho retórico (PERELMAN; OlBRECHTS-TYTECA, 2005; PLANTIN, 2008; REBOUL, 1998; MEYER, 2007), as teorias sobre gêneros textuais
(MARCUSCHI, 2008; DOLZ.; GAGNON; DECÂNDIO, 2011) e sociorretórica (BITZER, 1968; BAZERMAN,
2007). Os resultados finais revelaram que os alunos são capazes de produzir textos argumentativos
em Língua Espanhola, ainda nas fases iniciais de sua aprendizagem, apesar de alguns deslizes observados na progressão das ideias e no uso dos conectivos textuais. Acredito que parte destes problemas esteja relacionada à falta de consciência relativa à situação retórica requerida na atividade
de produção textual, pois muitos alunos produzem seus textos sem planejamento prévio das ideias
e argumentos que pretendem defender.
Palavras-chave: Escrita; Língua Espanhola; Argumentação
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GÊNEROS TEXTUAIS ORAIS E ENSINO DE LÍNGUA:
UM OLHAR À LUZ DOS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS
Luana Brasil Bruno Ramos (UESC)
Os gêneros textuais estão intrinsecamente ligados à comunicação humana, pois todo e qualquer
discurso é produzido através de textos, sendo eles orais ou escritos. Dessa maneira, há uma grande necessidade de que o ensino da língua seja conduzido de forma que leve em conta a função
internacional da linguagem. De certo, o indivíduo no seu convívio social tende a desenvolver a
habilidade da fala, isso se dar pela necessidade essencial de comunicar-se com o mundo através
da linguagem. Tal habilidade amadurece no curso dos anos, tendo em vista as demandas dos diferentes lugares de desempenho social que exigem registros diversos, e que implicam a necessidade
de domínio de diferentes gêneros textuais. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa (PCN), 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental, corroborando com as discussões
teóricas em torno da Linguística Textual prevêem que o ensino de língua precisa criar condições
para que a (o) aluna (o) possa desenvolver sua competência discursiva e defende que o domínio
dessa língua é condição para a plena participação cidadã. Nessa direção, se faz pertinente a formulação do ensino sistematizado dos gêneros textuais orais. Propõe-se, através do documento,
um ensino que se volte para atender as demandas concretas dos (as) alunos (as) em situações de
uso formal e informal da língua. Nessa perspectiva o presente trabalho discute sobre o ensino dos
gêneros textuais orais com intuito de produzir um ensino eficaz de língua. A discussão proposta
aqui se ponderou em fundamentos teóricos que observam a linguagem como o lugar da interação
humana, além de versar sobre as concepções de oralidade/ensino presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua Portuguesa (PCN).
Palavras-chave: Língua. Gêneros textuais orais. Parâmetros Curriculares Nacionai

UMA VISÃO LINGUÍSTICA DOS “ERROS” MORFOSINTÁTICOS E ORTOGRÁFICOS NAS REDAÇÕES DOS
ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS
Ana Paula Silva De Araújo (UESC)
No dia a dia do trabalho no magistério, em contato com textos de alunos, verifica-se que essas produções apresentam problemas generalizados. Tais constatações incentivaram reflexões mais sistemáticas sobre o assunto. Na tentativa de aprofundar conhecimentos sobre as causas pelas quais o
ensino escolarizado não tem assegurado a uma grande parcela de estudantes, o domínio eficiente
da linguagem escrita, uma deficiência que começa desde as séries inicias, conduzindo à formulação
da grande questão geradora da pesquisa: quando os professores corrigem as produções textuais
dos alunos do Ensino Fundamental I eles buscam desenvolver habilidades necessárias para for-
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mação de um competente produtor de textos ? Ou apenas levam em consideração as questões
ortográficas e morfossintáticas? Na tentativa de contribuir na capacitação do professor no sentido
de que a sua docência não gere dificuldades aos seus alunos, assim como na tentativa de esclarecer as dúvidas que os professores têm ao avaliarem os textos escritos que lhes são apresentados e
propondo aos mesmos uma nova visão do “erro” dentro de uma concepção linguística, foi desenvolvida uma análise de algumas produções textuais de alunos do Ensino Fundamental I levantando
subsídios linguísticos que permitam a identificação do “erro”. A análise se fundamentará em Geraldi
(2000), como também em Serafini (1989), Cagliari (2001) e outros teóricos que estudam o texto escrito na sala de aula. Buscaremos refletir sobre a postura do professor enquanto leitor e orientador
e não apenas um simples corretor de produção textual, almejando contribuir na qualificação dos
critérios avaliativos de produções textuais na escola.
Palavras-chave: texto escrito; erro; avaliação; orientação

A ORIENTAÇÃO ARGUMENTATIVA ATRAVÉS DA
REFERENCIAÇÃO
Leonildo Leal Gomes (UFRN)
O trabalho proposto fundamenta-se nos estudos da linguística textual, com foco no fenômeno
da referenciação, especificamente sobre o papel das retomadas anafóricas na construção argumentativa. Partimos da concepção de texto como um evento comunicativo que mobiliza fatores
além de linguísticos, cognitivos e sociais. Também tomamos a argumentação como construto discursivo, que envolve o conhecimento metalinguístico, além da escolha lexical intencionada pelo
escrevente. Compreendemos a relação anafórica como mecanismo importante, não apenas para
estabelecer a coesão, mas como orientação argumentativa, contribuindo para tornar o texto coerente. Para tanto, fundamentamo-nos a partir dos pressupostos teóricos de Adam (2011), Mondada
e Dubois (2003), Koch (2006), Conte (2003) e Neves (2006). Optamos pela pesquisa experimental, de
base explicativa e interpretativista, ancorada numa Sequência Didática (SD) e, por se tratar de um
trabalho de intervenção, toma não somente os textos dos participantes da pesquisa como objeto
de análise, mas também as etapas da SD, pois partimos da premissa de texto como processo. A partir dos dados coletados, é possível verificar a correspondência entre a competência linguística do
estudante, sua participação ativa nas discussões orais, o trabalho de reescrita coletiva e a presença
de retomadas por formas nominais correferenciais ou não, de modo a categorizar ou recategorizar
o elemento anaforizado, o que contribui consideravelmente como recurso axiológico para a argumentação em textos dissertativos.
Palavras-chave: Coesão; Referenciação; Orientação argumentativa
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RELATÓRIOS DE EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA: UM PONTO DE PARTIDA PARA A
REFLEXÃO DAS PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE
TEXTOS NA SALA DE AULA
Bianca Farias Da Silveira (UFPB)
Briele Bruna Farias Da Silveira (UFPB)
Este artigo parte do princípio de que para a ampliação das práticas de letramento do professor é
importante a inclusão dos gêneros textuais que circulam no meio acadêmico-científico, tais como,
relatório de estágio, projetos de pesquisa e o relato de experiência, objeto de análise deste estudo, de modo a favorecer uma reflexão sobre a prática pedagógica. Em muitos casos, observa-se
lacunas na formação inicial dos professores no que concerne a produção dos gêneros textuais que
circulam no meio acadêmico-científico. Mesmo permeado por tantas dificuldades no que se refere
a produção destes gêneros, observa-se que eles são necessários para o acompanhamento e reflexão da práxis pedagógica. Nesse sentido, analisamos três relatórios de experiência de professores
de língua portuguesa do 6° ao 9° anos, de uma escola pública do município de João Pessoa-PB. Tais
relatórios foram pedidos pela supervisora escolar para o acompanhamento do processo de ensino
-aprendizagem. Eles discorrem sobre as situações de leitura e de produção de textos vivenciados
com os alunos nas salas de aula durante o primeiro semestre letivo de 2013. Para a análise dos relatórios consideramos as condições de produção dos textos explícitos por Bronckart (2012) e as considerações sobre os mundos representados de Habermas (2003). Por meio dos textos analisados,
observamos lacunas no desenvolvimento do trabalho dos professores no que tange às práticas de
leitura e de produção de textos com ênfase nos gêneros textuais.
Palavras-chave: relatórios; professores; leitura; textos; reflexão

A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DA SEQUÊNCIA
ARGUMENTATIVA
Socorro Claudia Tavares De Sousa (UFPB)
Ana Gabriella Barbosa Silva (UFPB)
Janaína Ferreira (UFPB)
O presente trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da transposição didática da sequência
textual argumentativa a partir da noção postulada por Adam (2008, 2009). Partimos da hipótese
de que o conhecimento das macroproposições argumentativas (dados, restrição e conclusão nova
tese) por parte dos estudantes lhes dará autonomia para produzir diversos textos da ordem do argumentar. A fim de alcançar tal objetivo, realizamos uma intervenção didática em turmas do 3º ano
do Ensino Médio de uma escola estadual localizada no município de João Pessoa/PB. A sequência
didática tal como foi proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) viabilizou a intervenção pe362 / VI ECLAE

dagógica. Analisamos a materialização da sequência argumentativa em 72 (setenta e dois) artigos
de opinião produzidos em dois momentos: primeira produção e produção final. De acordo com os
resultados, houve um aumento da proposição restrição nos textos produzidos após a sequência didática, revelando a presença da contra argumentação. Já as macroproposições Dados e Conclusão
(Nova Tese) materializaram-se 100% nas duas produções, contudo na produção final observamos
maior coerência entre essas duas macroposições. Com relação, a proposição Tese Anterior houve
um declínio da sua materialização na segunda produção em comparação com a primeira produção. Os resultados apresentados nos dão indícios positivos relacionados à possibilidade de ensinar
a produção de textos argumentativos a partir da noção de sequência textual, confirmando a tese
defendida por Batista (2012) de que o ensino explícito da noção de sequência textual é um recurso
didático importante para o ensino da argumentação.
Palavras-chave: sequência argumentativa; ensino; tese; dados

COESÃO: EXPOSIÇÃO, ASSIMILAÇÃO E PRÁTICA TEXTUAL
Judithe Genuíno Henrique (UFPB)
Flávia Gonçalves Calaça De Souza (UFPB)
Matheus De Almeida Barbosa (UFPB)
Rosana Costa De Oliveira (UFPB)
Elioenai Macena De Araújo (UFPB)
O presente trabalho analisa aulas de Língua Portuguesa da rede pública, com o intuito de verificar a
forma como professores trabalham produção textual, além de observar o uso análogo do elemento
adversativo e aditivo mas e mais na redação de alunos do nono ano do ensino fundamental. Segundo Koch (2001) a coesão é o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos
presentes na superfície textual se encontram interligados. Em geral, observa-se que os discentes
apresentam muita dificuldade na prática de produção de texto, principalmente na utilização dos
elementos de textualidade. Com base nos dados da pesquisa, é notória a má utilização dos elementos coesivos no processo de elaboração do texto. A grande maioria dos alunos utilizam mas e mais
de forma indistinta. Inicialmente solicitamos uma produção de texto aos discentes. Depois, o professor de língua portuguesa ministrou uma aula de elementos coesivos, determinando que todos
os discentes produzissem uma redação, desta vez, atentando ao conteúdo estudado em sala. Isto
feito, emparelhamos os textos, um produzido antes da aula e outro posterior à aula, de cada aluno
para verificar se houve uma amenização na má utilização dos elementos de coesão. Eles demonstram desenvoltura no campo das ideias, dos argumentos, mas na utilização dos elementos textuais
não avançaram significativamente, destacando em depoimentos que se expressar oralmente, ou
através das redes sociais é mais fácil do que na escrita. Carretero (1997) salienta que o processo de
ensino-aprendizagem é bastante complexo, pois trabalhar um conteúdo, geralmente nos remonta
a outros prévios; quando não os temos, tudo se torna mais dificultoso. Ademais, aplicamos um
questionário com os docentes, indagando-os sobre o seu método de ensino, seu posicionamento
sobre o conteúdo em estudo e instigamos uma possível análise do produto final de seus alunos.
Palavras-chave: Elementos de textualidade; coesão; produção textual
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“DEVE-SE ESCREVER DA MESMA MANEIRA COMO AS
LAVADEIRAS LÁ DE ALAGOAS FAZEM SEU OFÍCIO”:
REFLEXÕES SOBRE A REVISÃO DE TEXTOS NA ESCOLA
Ananias Agostinho Da Silva (UFRN)
Especialmente para o professor de língua portuguesa é atribuída a difícil responsabilidade de intervir na produção textual de seus alunos. Enquanto os demais professores, de modo geral, atuam
como mediadores do conhecimento, o professor de língua portuguesa precisa se inserir em um
processo de interlocução com seus alunos, com a intenção de apresentar contribuições aos textos
por eles escritos. Especificamente no caso da correção textual-interativa, abordagem enfatizada
neste trabalho, o professor estabelece uma interlocução não codificada com o aluno, escrevendolhe bilhetes que focam problemas referentes à globalidade do texto, ou seja, de natureza macroestrutural, voltados não apenas à materialidade textual, mas principalmente, às relações entre a
forma de expressão e seu sentido. Neste artigo, pretendemos mostrar como essa abordagem de
intervenção do professor sob os textos dos alunos pode ser mais produtiva do que outras, uma
vez que lhes possibilita uma variedade de ações dialógicas – sugerir, questionar, elogiar, esclarecer,
comentar, dentre outras – o que favorece ao aluno melhores condições de reescrita do texto. Para
tanto, analisamos dez textos escritos e reescritos por alunos dos anos iniciais do ensino médio de
uma escola técnica federal no estado do Rio Grande do Norte. Cinco desses textos foram corrigidos pelo professor por meio de uma abordagem denominada de correção indicativa (RUIZ, 2010).
Os outros cinco foram corrigidos tendo em vista a abordagem textual-interativa, fazendo uso do
bilhete orientador para apontar aspectos gerais da produção textual. Interessa-nos mostrar que,
no primeiro caso, bastante comum nas escolas brasileiras, os alunos não conseguem melhorar seus
textos de forma significativa, porque se prendem a corrigir apenas os equívocos do campo microestrutural do texto indicados pelo professor. No segundo caso, de quando da correção textual-interativa, os alunos conseguem repensar sobre o produto de sua escrita e trabalhar sobre ela, por
meio de operações as mais diversas.
Palavras-chave: Escrita; Revisão textual-interativa; Reescrita

ENVOLVENDO OS CONTOS DE FADAS NA TEORIA DA
ARGUMENTAÇÃO
Simone de Campos Reis (UFPE)
Este trabalho propõe reunir duas áreas de pesquisa que interessam profundamente à autora. O
primeiro são os Contos de Fadas - a autora vem estudando suas raízes desde 2006- e o segundo,
recentemente iniciado, a Teoria da Argumentação à luz das teorias de LIBERALI (2013), Damianovic
(2012), Leitão (2012), entre outros. Inserido na área de pesquisa em Linguística Aplicada (LA) (MOITA
LOPES, 2013; 2008) e baseado na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural - TASHC (VIGOTSKY,
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[1934]2001; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1999), o trabalho objetiva analisar como se dá a ação
intencional da construção do objetivo - uma das tentativas da Rainha Má de matar Branca de Neve
- em uma análise prática dos participantes (Magalhães, 2013), através das categorias enunciativas,
linguísticas e discursivas propostas por Liberali (2013). Ao mesmo tempo em que mostramos como
o discurso é apresentado no conto, propomos possíveis interlocuções que poderiam ter revertido
o curso da história. Longe de querer mudar esses contos que vêm se perpetuando por tempos imemoriais, nosso intento é trazer para o dia a dia da atividade de ensino-aprendizagem, novos olhares
que ajudem a reflexão crítica-colaborativa de ações que podem ocasionar mudanças construindo
um ser humano envolvido no tempo, espaço e cultura do qual faz parte. O corpus é parte da Coleção publicada em 2012 - Tomo 1 - pela Editora Cosac Naif - em homenagem aos 200 anos da primeira publicação dos Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Grimm, em 1812. O conto
escolhido é Branca de Neve. Este estudo é parte de objeto de pesquisa do GP LEAR - Linguagem,
Ensino- Aprendizagem e Argumentação, sob minha coordenação.
Palavras-chave: Contos de Fadas; Teoria da Argumentação; Categorias enunciativas

REFLEXÃO SOBRE AS NOÇÕES DE LINGUAGEM E DE
TEXTO NA LINGUÍSTICA DE TEXTO E NA ANTROPOLOGIA
LINGUÍSTICA E A CONTRIBUIÇÃO DESSAS TEORIAS NA
AVALIAÇÃO ESCOLAR DA PRODUÇÃO TEXTUAL
Girllaynne Gleyka Bezerra Dos Santos Marques (UFPE)
A máxima saussuriana “o ponto de vista cria o objeto” (SAUSSURE, 2006, p. 15) encontrou no período curto, mas extremamente profícuo, da história Linguística Moderna sua validação. Predominaram nos estudos linguísticos alternadamente concepções de língua distintas, mas não excludentes:
inicialmente pensada como código, a língua foi concebida como expressão do pensamento, instrumento de comunicação e recentemente como prática social/uso (WEEDWOOD, 2002). Esta última
concepção está vinculada a diversos estudiosos, entre os quais se destaca Mikhail Bakhtin, pela
influência exercida nas ciências humanas. Bakhtin vinculou, na sua teoria do enunciado (BAKHTIN,
2003), o artefato linguístico às práticas sociais. A essa noção de língua como prática, vincula-se à
noção da linguagem como um recurso/prática cultural (DURANTI, 1997), objeto da Antropologia
Linguística (AL), cujas formulações também sofreram forte influência do pensamento bakhtiniano.
A noção de prática/uso se tornou central nos estudos da linguagem, cuja materialização se dá em
enunciados concretos e únicos, textos (BAKHTIN, 2003). O enfoque no texto como materialidade
da língua foi amplamente explorado nas ciências linguísticas pela Linguística Textual (LT), tendo
em noções como: sequencialidade, coesão e coerência, critérios de textualidade (ANTUNES, 2010).
Por outro, aspectos de ordem cultural não podem ser negligenciados, como contexto, propósito
e incorporação (HANKS, 2008). Sabendo que os estudos linguísticos repercutem no ensino, observa-se que a essas concepções de língua vinculam-se modos distintos de abordar o ensino de
língua e compreende-se, através das orientações pedagógicas oficiais, que atualmente predomina
a abordagem vinculada à noção da língua como uso/prática social, buscando um aprendizado que
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priorize letramento, leitura e produção de textos. Desse modo, é crucial compreender que aspectos
textuais são focalizados quando do ensino da língua como prática e quando da abordagem do texto como uso, tendo a articulação dos campos da LT e AL reflexões muito proveitosas a esse respeito.
Palavras-chave: Texto; Linguística textual; Antropologia linguística

IMBRICAÇÃO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE
CONHECIMENTOS EM TIRINHAS
Fraulein Dias Da Silva Moura (UPE)
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o uso da imbricação entre os diferentes tipos de conhecimento (KOCH, 2013) para auxiliar no processo de compreensão textual de tirinhas. Defendemos que, tanto no momento da leitura quanto no momento de produção textual, recorremos a
estratégias sociocognitivas. É então que “vários tipos de conhecimento são ativados para auxiliar
na compreensão e na produção de sentido” (CAVALCANTE, 2014. p. 21). Pudemos perceber que os
conhecimentos enciclopédicos, interacionais e linguísticos permitem que haja uma melhor compreensão de leitura. E que ao ler um texto, o sujeito não utiliza apenas um conhecimento, tendo
em vista que todos estão presentes na realidade deste sujeito que necessita compreender e dar
sentido às palavras. Uma vez que sente necessidade de apropriar-se de vários gêneros, é importante que ele conheça as particularidades em relação à produção de cada um destes. No caso, as
tirinhas que são textos multimodais nos quais encontramos características específicas, como o uso
dos balões, a relação do verbal e o não verbal e o final surpreendente. Partimos para a importância
da compreensão textual no ensino da língua portuguesa (Antunes, 2012) quando lemos e quando
escrevemos. Sugerimos, então, uma sequência didática na qual utilizamos a imbricação dos conhecimentos para compreensão das tirinhas do Barô Barata por discentes do Ensino Fundamental II. E
pudemos verificar um avanço em relação à capacidade efetiva de compreensão textual dos estudantes e até a construção do humor numa tirinha.
Palavras-chave: Imbricação textual; compreensão; tirinhas

QUESTÕES DE COMPREENSÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
Cleidson Jacinto De Freitas (IFAL-Maragogi)
Este trabalho procurou investigar as atividades de compreensão de texto em provas de concursos
públicos, bem como relacionar os gêneros textuais e as tipologias de perguntas predominantes.
Nossa investigação pretendeu, também, fornecer indícios para observar se as questões de compreensão textual nos concursos se constituem efetivamente em atividade de compreensão ou
realizam outras atividades como cópia, decodificação lexical e sintática ou outros exercícios que,
segundo nossa abordagem, não são de fato de compreensão textual, apesar de assim serem denominadas. Nossa pesquisa defende, assim como Marcuschi (2008, p. 230) que “(...) compreender não
é uma ação apenas linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo, um
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modo de agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e sociedade.” Em virtude disso, este estudo considera a compreensão textual enquanto leitura da realidade, leitura do
mundo, ou seja, uma atividade bastante complexa, em geral de cunho ideológico e nunca isenta de
equívocos. Tendo em vista fomentar os estudos sobre a atividade de compreensão nos concursos,
surge, então, a ideia desta pesquisa, que busca identificar o conceito de compreensão subjacente
a cada uma das bancas de concurso analisadas. É também propósito deste trabalho observar o tratamento dado à multiplicidade de visões diante de questões que exigem, em alguns casos, apenas
uma visão, a do elaborador da questão, elemento acrescido na relação leitor-autor-texto. Torna-se
bastante importante também considerar se a atividade de compreensão na prova de concurso público constitui um fim em si mesmo ou se funciona como uma avaliação adequada para o cargo a
que irá se submeter o candidato.
Palavras-chave: Leitura; compreensão; gênero
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Pôsteres

OPERADORES DA NARRATIVA ATRAVÉS DOS CONTOS
Jônatas Oliveira De Lima (UFRPE/UAST)
A prática da leitura é um pressuposto essencial para formação do aluno, ela é responsável em construir no indivíduo o ser critico, no entanto o hábito de leitura literária muitas vezes tem sido algo extinto da vida de muitos alunos em processo de formação educacional. Algumas vezes com o fato da
dificuldade encontrada no texto literário alunos do ensino médio não têm interesse em conhecer a
estética exposta, principalmente quando lançada sem pré-discussão. Porém este projeto aqui apresentado pretende por meio de contos que são narrativas curtas e mais condensadas despertar o
interesse na leitura literária observando os operadores da narrativa: narrador, personagem, tempo,
espaço, enredo. O projeto “Operadores da narrativa através dos contos” é desenvolvido juntamente
com os alunos do 1º ano “D” e “E” da escola Methódio de Godoy Lima localizada na cidade de Serra
Talhada-PE onde recebe bolsistas do PIBID/UFRPE, e tem como objetivo desenvolver e promover a
leitura direta de Obras literária para formação do leitor, por meio da linguagem de ficção utilizada
para releitura da realidade com pretensão em desenvolver além da leitura também a formação critica por meio das obras com ênfase nos operadores da narrativa, entendendo que o conto na sala
de aula pode ser uma ferramenta transformadora tanto nos interesses literários para formação do
leitor como também pode aguçar o prazer de ler. Pretende-se promover a leitura de 10 contos para
o ano 2015 com meta em 1 por mês, através da leitura os alunos serão direcionados a observarem
na obra os operadores da narrativa com uma leitura minuciosa e atentando-se para os pequenos
detalhes da obra que eles não percebem durante a leitura sem pré discussão, que será a ponte para
descoberta de uma nova leitura.
Palavras-chave: contos; leitura; literatura; ensino

GÊNEROS: O CONTO NA SALA DE AULA DISCUTINDO
GÊNERO E DIVERSIDADE
José Alberto Da Silva Júnior (UFRPE/UAST)
O objeto de estudo desse trabalho é demonstrar como pode ser significativo o encontro dos alunos
com o texto literário em sala de aula. Desenvolvemos uma sequência didática em uma turma do 3º
ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Irmã Elizabeth, da cidade de Serra Talhada. Trabalhamos
o gênero conto maravilhoso, a partir da leitura do conto da Cinderela, com o objetivo de discutir as
questões de gênero e diversidade. Assim, debatemos sobre os papeis do homem e da mulher no
texto e na sociedade da época e na contemporaneidade. Em outro momento, exibimos o filme da
Disney, de 1950, em seguida fizemos o paralelo entre as duas artes, obra e filme, respectivamente.
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Apesar de inusitado, levar um texto considerado infantil para adolescentes, o gênero foi bem recepcionado, obtivemos opiniões interessantes sobre as questões de gênero e diversidade e percebemos que essa sequência pode ser uma porta de entrada para se trabalhar outras obras literárias
com essa turma. Como também, tratar uma temática social, pouco vista na escola, com um conto
de fadas também foi aceito pelos discentes, suas opiniões sobre o tema foram diversificadas e até
polêmicas. Para tanto nos baseamos em Cosson (2006), Bettelheim (2002), Coelho (2000).
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Conto Maravilhoso; Gênero

LETRAMENTO LITERÁRIO: CLÁSSICOS GRECO-ROMANOS
EM SALA DE AULA
Maria Amanda Ramos Barreto (UFPB)
Milena Veríssimo Barbosa (UFPB)
O presente trabalho é vinculado ao PROLICEN (Programa de Licenciatura), da Universidade Federal
da Paraíba, e tem como principal objetivo a formação de leitores no Ensino Básico, este projeto
em específico trabalha esse fator através dos clássicos da literatura Greco-romana. Para que isto
ocorra são selecionadas algumas obras, ao qual foram optadas As Metamorfoses, de Ovídio, e Antígona, de Sófocles. Outro objetivo é o de proporcionar uma visão enriquecedora dos mesmos,
de que os Clássicos vão além de livros antigos e obrigatórios, mas que, além disso, sempre serão
descobertos fatos novos e surpreendentes, auxiliando ainda na imaginação literária do alunado. Os
pressupostos teóricos que nortearam este trabalho discorrem sobre a importância de começar a ler
a partir dos clássicos literários, como Por que ler os Clássicos?, de Ítalo Calvino, Como e por que ler
os Clássicos Universais desde cedo, de Ana Maria Machado; A Literatura nas séries iniciais, de Maria
Helena Zancam Frantz, , e através do livro de Rildo Cosson, em Letramento literário: teoria e prática.
Por base disso, o trabalho foi desenvolvido em alguns encontros com alunos do Ensino Básico da
rede pública de ensino. A metodologia utilizada com os discentes está em torno de letrá-los literariamente, no que cerne as interpretações em torno das obras clássicas, tendo como apoio para
destrinchar tais leituras jogos interativos, poemas e vídeos que elucidem os mitos. Por fim, para a
obtenção de resultados propomos aos alunos produções textuais e discussões críticas em torno
das leituras apreendidas. Orientador: Michelle Bianca Santos Dantas
Palavras-chave: Literatura Clássica; mitologia greco-romana; formação de leitores

O USO DO FOLHETO DE CORDEL NA FORMAÇÃO DO
LEITOR LITERÁRIO: UMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO
Maria Aparecida Da Silva Izídio (UPE)
Mabel Cristina Azevedo Dos Santos (UPE)
Este trabalho apresenta uma proposta de incentivo à leitura literária na sala de aula através de
folhetos de cordel, numa perspectiva de letramento. A pesquisa teve por objetivo verificar a impor372 / VI ECLAE

tância da literatura de cordel na construção do leitor literário no espaço de sala de aula, bem como
incentivar a leitura, através de um trabalho significativo, prazeroso, motivador e capaz de fazer o leitor querer se aproximar do texto literário. Este estudo está fundamentado em uma pesquisa-ação,
desenvolvida por meio de oficinas de leitura literária realizadas numa turma de 6º Ano do Ensino
Fundamental, de uma escola da rede pública. Como referenciais teóricos da pesquisa, recorremos
às premissas de Cosson (2012, 2014), Soares (2012), Street (2014), Kleiman (2007, 2008), para tratar do
letramento literário e da escolarização da leitura; Luyten (2007), Pinheiro (2013) e Marinho e Pinheiro (2012), na discussão sobre o folheto de cordel e seu uso na escola. Os resultados demonstraram
que, através da aplicação das oficinas de leitura literária, conseguimos aproximar o aluno do texto
literário. Foi constatado, por meio da pesquisa, que com o contato efetivo com o folheto de cordel,
o aluno pode ser estimulado à leitura, à humanização, à interação, vivenciando, dessa forma, o letramento literário.
Palavras-chave: Leitor; Folheto de Cordel; Leitura Literária; Letramento literário

O ROMANCE HISTÓRICO COMO FERRAMENTA
INTERDISCIPLINAR DE ENSINO
Rafael Teixeira de Souza (AESA-CESA)
Este trabalho tem como objetivo propor um método prático de o professor utilizar-se da literatura
como objeto mediador de ensino, mais especificamente nas aulas de História, Língua Portuguesa
e Geografia. Para tanto, o instrumento vital será o romance histórico, cuja composição diz respeito
a fatos verídicos, algumas vezes com ficção intercalada, mas nunca completamente distorcidos da
realidade representada. Exemplos disso não faltam, tanto nacionais quanto internacionais, como
o romance Napoleão, Uma Biografia Literária, de Alexandre Dumas, que narra a história de Napoleão Bonaparte desde o nascimento até a morte; Os Sertões, de Euclides da Cunha, que, além de
relatar a Guerra de Canudos no sertão baiano, caracteriza geograficamente o cenário do ocorrido;
e Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, que descreve a Segunda Guerra
Mundial sob o prisma de quem a vivenciou. Enfim, de acordo com a referida proposta, tais romances podem muito bem ser inseridos no contexto estudantil do alunado, mais especificamente do
Ensino Médio, para serem instrumentalizados não apenas como leitura complementar, mas como
textos fundamentais para a compreensão do momento histórico sobre o qual est(ar)ão estudando.
O discente, além de compreender com maiores detalhes as ocorrências de determinada época em
determinado lugar, tem maior contato com o gênero literário e com a cultura de outros países. Isto
certamente despertará no mesmo maior interesse pelo assunto e, por consequência, o discente
não se limitará a estudar apenas o que consta no livro didático.
Palavras-chave: Literatura; Ensino; História; Língua Portuguesa
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OFICINA- A ESCOLA QUE SONHAVA PÁSSAROS: O CONTO
AFRICANO EM SALA DE AULA
Thiara Lustosa Milhomem (UFRPE)
A Oficina- A Escola Que Sonhava Pássaros: O Conto Africano em Sala de Aula foi elaborada e ministrada como uma das atividades de conclusão da disciplina Didática da Linguagem - Letras/UFRPE,
com o objetivo de apresentar possibilidades para o ensino da literatura africana lusófona e, mais
especificamente, do gênero conto. Respaldando-se na proposição da lei 10.639/03, alterada pela
Lei 11.645/08, que sinaliza o ensino obrigatório da história e da cultura afro-brasileira e africana em
todas as escolas, a oficina buscou discutir noções a respeito das temáticas e da estrutura das narrativas “O embondeiro que sonhava pássaros”, de Mia Couto, e “O nosso país é bué”, de Pepetela
baseando nas estratégias de leitura, compreensão, interpretação textual propostos por Rojo (2009),
a saber: conhecimento de mundo, antecipação dos conteúdos, checagem de hipóteses, localização
e comparação de informações, generalizações e inferências locais e globais. Além disso, serão necessários outros critérios, como apreciação estética e análise dos recursos linguísticos empregados.
Da mesma forma foi trabalhado a compreensão auditiva e textual, e interpretação do clipe da música “Eu sou de lá”, da banda Dois Africanos. Partindo do resgate da influência da cultura africana na
cultura brasileira, da problematização da representação da identidade africana e afrodescendente,
procurou-se contribuir para a construção de uma cosmovisão do continente africano. Orientador:
Tatiana Simões e Luna
Palavras-chave: Literatura africana; conto africano; ensino de literatura

O PRIMO BASÍLIO: DIÁLOGO ENTRE EÇA DE QUEIRÓS E
DANIEL FILHO SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CASAMENTO
Carla Jeikcelle Marques Freitas (UFRPE/UAG)
O presente artigo tem como finalidade uma análise comparativa entre o romance O Primo Basílio,
de Eça de Queirós, e sua adaptação brasileira para o cinema, com direção de Daniel Filho, a fim
de se fazer um diálogo entre as similaridades e discussões existentes entre a linguagem narrativa
literária e fílmica, considerando as diferenças históricas e sociais que influenciaram a construção
de tais produções dando um enfoque maior à instituição do casamento. A análise revela que a
adaptação cinematográfica traz para a trama espaço e épocas bem diferentes, sendo necessário
haver mudanças de conflitos e temas, porém, essencialmente, mantém-se fiel à obra literária. Dessa
forma mostra que os gêneros não se afastam, mas se aproximam e ampliam as várias possibilidades
de leitura. A adaptação da linguagem literária para a fílmica, inevitavelmente, resulta em algumas
transformações diante das mudanças midiáticas e também de produções e contextos diferentes e
com isso se tem uma nova obra que, obviamente, estará sujeita à críticas e comparações. Tal análise
se compromete em demonstrar o diálogo entre os gêneros já citados anteriormente, considerando
as diferenças históricas e sociais que influenciaram a construção de tais produções, buscando evi374 / VI ECLAE

denciar pontos de aproximação e distanciamento entre eles. Terá um destaque maior a “instituição
do casamento”, questionada por Eça de Queirós em sua obra.
Palavras-chave: Cinema; Literatura; Adaptação; Adultério; casamento

CONSTRUINDO SENTIDOS COM A LEITURA DE POEMAS EM
SALA DE AULA
Bruna Wanderley Pereira (UFAL)
Nesse trabalho, objetivo discutir sobre práticas de inserção do texto literário em sala de aula, a partir de atividades do PIBID – Letras (UFAL), realizadas com alunos do ensino fundamental em uma
escola da rede pública de Maceió. Mais especificadamente, serão discutidos os resultados obtidos a
partir de duas oficinas de poesia do Ciclo de leitura. O Ciclo de leitura é uma atividade desenvolvida
por integrantes do PIBID – Letras que busca propiciar aos alunos um contato mais efetivo com o
texto literário, através da realização de empréstimos de livros, discussões e oficinas. A partir de estudos no campo do letramento literário, como ZILBERMAN (2008) e PINHEIRO (2007), e de práticas
em sala de aula, notei que o trabalho com o texto literário ainda é bastante escasso ou restrito ao
uso do livro didático, havendo uma necessidade de se pesquisar mais sobre o assunto para fornecer
possíveis contribuições para a área do ensino de literatura. Pensando no aluno-leitor como produtor de sentidos, e não mero decodificador de textos, desenvolvi, com os demais integrantes, as
oficinas “Poesia Visual” e “Manoel de Barros, o apanhador de desperdícios”, nas quais ocorreram a
exibição de um curta-metragem, discussões e a leitura e produção de poemas pelos alunos. Os resultados obtidos nessas duas oficinas foram bem satisfatórios. A maioria dos alunos compreendeu
bem a proposta e desenvolveu poemas com bastante criatividade, utilizando-se de estratégias poéticas diversas para provocar estranhamentos no texto. Com base nas análises até então realizadas,
observei que o Ciclo de leitura tem gerado uma boa recepção e motivado a constituição dos alunos
como sujeitos-leitores, sendo, portanto, importante que se continue a pesquisar e desenvolver atividades voltadas para o âmbito do letramento literário, principalmente nas fases fundamentais de
aprendizagem. Orientador: Lúcia de Fátima Santos
Palavras-chave: Pibid; Ensino fundamental; Ensino de literatura

UM OLHAR ALEGÓRICO SOBRE “A CHAVE DO TAMANHO”
Rebecca Cruz Pinheiro (UFRN)
Bruna Louize Miranda Bezerra Cassiano (UFRN)
Segundo Kothe, (1986) alegoria significa dizer o outro. Comumente, as obras literárias de Monteiro
Lobato “dizem o outro” por meio de uma linguagem inventiva, rica em elementos que vão além do
real, mas que ainda assim, aproximam-se do mundo do leitor. Para tanto, a narrativa lobatiana isenta-se do discurso autoritário e pedagógico postulado pelos cânones da produção literária infantil
conforme Gouvêa pontua (1999), e dá voz ao ser infante, frequentemente retratado em suas obras
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como um indivíduo dotado de um espírito crítico e questionador. Guiado pelo caráter inovador
presente nas obras de Lobato, o objetivo geral dessa pesquisa qualitativa de cunho interpretativista, desenvolvida na disciplina “Literatura Infanto-Juvenil I”, do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é analisar trechos em que estão explícitos os recursos alegóricos em
“A Chave do Tamanho”, dos quais o autor se utiliza para expressar de maneira concreta significados
abstratos, como a temática do Tamanho nas civilizações e as consequências do “apequenamento”.
Tendo como contexto histórico a Segunda Guerra Mundial, Lobato cria um universo no qual os
adultos aderem à lógica das crianças como forma de sobrevivência, de modo a suscitar reflexões
acerca dos valores que vigoravam antes da humanidade diminuir. O conceito de alegoria, que permeia toda a obra, será abordado através das reflexões de Flávio Kothe em “A alegoria” (1986), onde
se nota o poder desse recurso na literatura e a necessidade de um leitor ativo para identificá-lo e
tornar sua leitura da obra mais plural. Pode-se dizer que a aspiração de Monteiro Lobato em criar
um livro onde as crianças pudessem morar concretizou-se com a obra “A Chave do Tamanho”, que
se destaca por seu teor imaginativo, que envolve público infantil nessa tentativa de descrevê-lo.
Palavras-chave: Alegoria; Literatura Infanto-Juvenil; Leitura.

APLICANDO A POESIA PAJEUZEIRA EM SALA DE AULA
Isabele Carla Dos Santos Lins (UFRPE/UAST)
Partindo da observação do trabalho com Literatura nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio, propôs-se aos alunos o desenvolvimento de um projeto de intervenção didática que contemplasse a Literatura Popular Nordestina. A partir disso, adentramos na dimensão do trabalho com a
literatura de cordel, buscando proporcionar aos alunos o conhecimento da estética e da temática
presente na literatura popular, em especial na poesia da região do Sertão do Pajeú Pernambucano,
com o objetivo de proporcionar aos alunos a aproximação à cultura popular nordestina por meio
da provocação do olhar crítico e poético sobre a realidade sertaneja, além do desenvolvimento da
prática de habilidades orais e escritas dos textos em cordel, apresentando a estrutura métrica dos
poemas, considerando os versos, as estrofes e as rimas que os constituem, assim como as variações
linguísticas empregadas na produção das poesias regionais. Para isso o trabalho foi desenvolvido
a partir de uma sequência didática, em que se apresentou, inicialmente, a proposta do projeto aos
alunos, em seguida foram realizadas oficinas para o estudo do gênero textual poema, oficinas de
produção de poemas e de declamação. Os objetivos esperados, nesse trabalho, foram alcançados
de forma satisfatória tanto pela participação efetiva dos alunos quanto pelo envolvimento dos professores colaboradores, culminando com um recital de poemas e a publicação de um folheto de
cordel com os poemas produzidos pelos alunos durante as oficinas.
Palavras-chave: Literatura popular; Poesia; Sertão; Cultura popular.
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LEITURA E LITERATURA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA:
ABORDAGENS PRÁTICAS
Renato De Araujo (UEPB)
Atualmente, a disciplina de português tem trabalhado a literatura inadequadamente, provocando
o desprezo do aluno pela leitura dos textos literários. Sendo assim, o objetivo deste artigo é refletir
sobre a formação inicial do professor de língua portuguesa que busca fazer da pesquisa sua companheira para a elaboração do trabalho com textos literários em letramento escolar, a partir da
construção de efeitos de sentido que se efetivam na prática de leitura orientada pelo professor de
língua. O estudo surgiu da necessidade de se refletir acerca do modo como é trabalhado o texto
fictício na Educação Básica, com foco no aperfeiçoamento da prática de ensino do professor de
língua portuguesa. Para tanto, dialoga teoricamente com Martins (2006), Cosson (2009), a partir
das noções do ensino da literatura e a leitura da literatura, visando equilibrar o estudo da estética literária mediante uma abordagem semântica do estudo do texto de ficção, atentando para
a construção de sentidos de um texto desafiador para o alunado, mediante as contribuições da
semântica cognitiva que se debruça sobre o modo como o homem compreende a realidade e dela
retira significados (GOMES, 2003). A reflexão acerca do estudo/ensino do texto literário em aula de
língua portuguesa foi aplicada em prática de ensino na disciplina de estágio supervisionado IV do
curso de licenciatura em letras da Universidade Estadual da Paraíba, através da sistematização do
conteúdo em sequência didática para uma turma de 1º ano do Ensino Médio de uma escola da
rede pública estadual da cidade Campina Grande – PB. A experiência permitiu compreender que
conciliar pesquisa e prática em busca do aperfeiçoamento da ação docente através do trabalho de
leitura, e reflexão/análise do texto literário é algo vantajoso para a formação do professor de língua
materna, pois enriquece o conhecimento do formando em prol do exercício de sua profissão.
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Prática de ensino; Semântica Cognitiva
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POR QUE LER A LITERATURA INDÍGENA NA ESCOLA?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE
LITERATURA
Natanael Duarte De Azevedo (UFRPE)
O presente artigo busca levantar questões que parecem ser esquecidas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem da literatura, em especial, o tratamento que é dado à literatura indígena no âmbito escolar. Tratar analiticamente de uma obra composta por fábulas indígenas nos
parece um campo nada sereno, mas necessário para a discussão do ensino de literatura indígena,
ou melhor, uma literatura naturalmente brasileira, uma vez que percebemos que há uma carência
em sala de aula de uma literatura feita por/sobre índios. Essa discussão que propomos nesse artigo
serve, também, para difundirmos mais teorias acerca da literatura indígena e como esta vem sendo
desenvolvida (se podemos dizer assim) no processo de ensino e aprendizagem de literatura. Objetivamos, portanto, trazer à cena elementos não apenas da narrativa de uma fábula indígena, mas
também o espaço cedido a obras dessa instância no mercado das editoras de livros paradidáticos e
de literatura infanto-juvenil. Além de observarmos o comportamento do mercado editorial no que
diz respeito ao tratamento e à apropriação que é feita das obras indígenas. Ressaltamos que não
analisaremos textos de temática indígena consagradas pela história da literatura, mas nos guiaremos pelo vazio deixado pelos estudiosos da literatura no que concerne a autoria indígena. Pretendemos, por fim, propor novos olhares acerca do ensino de literatura a partir da divulgação de obras
“esquecidas” pelo cânone e propor um alargamento no rol da literatura nacional.
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Literatura indígena; Mercado editorial

O GÊNERO POEMA NOS LIVROS DE LITERATURA:
REPENSANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO
MÉDIO
Claudemir Dos Santos Silva (UNICAP)
Maria Do Carmo Gomes Pereira Cavalcanti (UNICAP)
Erika Maria Asevedo Costa (UNICAP)
O presente trabalho propõe-se a discutir os procedimentos didáticos e estratégias de ensino do
gênero poema relacionado ao movimento Modernista, apresentados em dois livros de literatura
do ensino médio. O corpus desta pesquisa apresenta os seguintes livros: Literatura Brasileira das
origens aos nossos dias de José de Nicola e Literatura Brasileira em diálogo com outras literaturas
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e outras linguagens de William Cereja e Thereza Cochar. Dentre os aspectos a serem analisados,
destacam-se a forma de apresentação dos poemas trabalhados, se como pretexto para discutir
aspectos linguístico-gramaticais ou como ferramenta de estudo do gênero em questão. Trata-se de
um trabalho organizado no universo da fundamentação teórica apresentada por Marcuschi (2008)
que defende a ideia de que embora todos os gêneros tenham uma forma, função, estilo e conteúdos particulares, sua determinação se dá prioritariamente pela “função” e não pela forma, estilo e
conteúdos. Como ressalta Bakhtin (2011), os textos representam uma importante ferramenta argumentativa de diálogo humano, corroborando com Bronckart (2012) e Miller (2012), que destacam a
apropriação dos gêneros como um mecanismo fundamental de socialização e inserção prática nas
atividades comunicativas. Entendendo a grande importância do texto poético para despertar da
sensibilidade e da criatividade do aluno, este estudo contribui para a reflexão do professor em sua
práxis, fato que atuará para o repensar acerca das práticas pedagógicas em torno da poesia.
Palavras-chave: Gêneros; Poema; Ensino; Literatura

POESIA ERÓTICA EM SALA DE AULA: LEITURA E ENSINO
Maria Do Socorro Pinheiro (UEPB)
A poesia tem sido tema de discussões entre poetas, pesquisadores, críticos e teóricos literários, no
âmbito do ensino e da pesquisa, como atividade que conduz o leitor ao desenvolvimento social,
cultural e humano. No entanto, não tem ocupado espaço privilegiado no cotidiano da sala de aula
e tal situação tem sido desafiante quando estão envolvidas questões temáticas e/ou estilísticas,
resultando no afastamento do leitor. Assim sendo, pretendemos analisar a poesia erótica de duas
poetas Gilka Machado e Olga Savary, principais representantes dessa temática no cenário literário
brasileiro, focalizando as discussões sobre corpo, desejo feminino, amor, alma, sexualidade. E ainda
promover reflexões que atuem na formação e na transformação do leitor literário. Nosso corpus literário se constitui de poemas de temática erótica e nossa metodologia se refere à análise interpretativa que desperte a imaginação criadora do leitor nos vários segmentos da vida. Tal poesia está
em diálogo com a mitologia, psicologia, antropologia, filosofia, propiciando a inter-relação entre o
leitor e o texto. Para tanto, buscamos nos estudos de Hélder Pinheiro (2007), Barthes (2004) e Eliana
Kefalás (2012), reflexões e práticas sobre os mecanismos adequados para a leitura de poemas que
potencializem o conhecimento como meio eficaz na construção de diferentes modalidades. Espera-se que a poesia erótica seja um espaço interdisciplinar e instrumento de elevação, promoção e
socialização humana.
Palavras-chave: Poesia Erótica; Leitor; Leitura; Ensino
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METAMORFOSES DE NARCISO EM CONTOS DE CLARICE
LISPECTOR
Maria Da Luz Duarte Leite Silva (UERN)
Convém lembrar que, na literatura brasileira, se pode estudar em alguns escritores a questão da
constituição da identidade dos seus personagens. Pretende-se compreender como as marcas do
duplo se configuram na prosa lispectoriana, observando que o espelho, no conto “Devaneio e embriaguez duma rapariga,” instiga uma forma de apropriação metafórica do mito de Narciso. Nesse
sentido, a literatura lispectoriana apresenta-se como uma ficção que dá margem a essa representação simbólica, pois os seus personagens, em sua maioria, se veem diante de situações que, na busca
de seu eu, conflitam com o eu e o outro. Convém destacar que esse estudo é de caráter bibliográfico, pois está enquadrado no método dedutivo, e, como tal, pressupõe que as verdades já afirmadas
sirvam de base para se chegar a conhecimentos novos. Portanto, essa análise foi realizada com
base em uma vertente comparativa, cuja metodologia pressupõe o estabelecimento do diálogo da
obra entre si e do diálogo desta com um aparato teórico que dê conta de uma leitura crítica acerca
das categorias de análise escolhidas. Assim sendo, para respaldar esse estudo, reporta-se a alguns
teóricos, como: Mello (2000), Bravo (1998) e Lamas (2004), Eliade (1991, 1992, 2007), Cassirer (1946,
1992, 1994), Campbell (1988), Poe (1997), (PLATÃO, 2008, 2009; OVÍDEO, 2003). (FREUD e JUNG, 2000,
2008), que retratam desta temática. Por fim, na narrativa em questão o descentramento da personagem, desperta para o eu e o não-eu, o que contribui decisivamente para o desfecho. O que se
observa, ainda, é que ela não consegue resolver seus conflitos, não se desprende da vida esvaziada,
embora ciente da incapacidade de resgatar a identidade perdida; é tanto que retoma sua vida sem
questionamentos.
Palavras-chave: Conto; Duplo; Narciso; Identidade; Metáforas

TEOLOGIA FEMINISTA: PRESSUPOSICÕES E DISSONÂNCIAS
A PARTIR DE IVONE GEBARA
Itania Mara Santos (UFS)
Se a literatura se constitui um celeiro de possibilidades, intentamos intentamos compartilhar suas
afinidades, portanto, esse trabalho visa desconstruir as desigualdades de gênero, uma vez que ele
emerge de inquietações acerca do discurso religioso que condicionou às mulheres a viverem de
forma subalterna em todas as esferas da sociedade, sobretudo, nas igrejas. Sua relevância está voltada para os âmbitos de discussão das dinâmicas políticas e culturais na atual conjuntura, tendo seu
marco de contestação a partir de uma ótica da teóloga feminista Ivone Gebara, freira, filósofa que
foi condenada ao silencio obsequioso, e posteriormente, teve sua dissolução decretada pelo Vaticano em 1989. Associado a isso, procura-se destacar aqui como esses discursos reprime a sexualidade
feminina e dissemina formas de opressão quanto ao gênero. Para elucidar melhor essa proposta,
proceder-se-á a uma reflexão sobre um referencial teórico que aborda questões pertinentes ao
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tema em enfoque, tais como: A Dominação masculina, de Pierre Bourdier (1999); Rompendo o silêncio: uma fenomenologia do mal, de Ivone Gebara (2000); Gênero e teologia: Interpelações e perspectivas(2003); O Que Teologia Feminista, de Ivone Gebara(2007); A Mulher na Sociedade de Classe,
de Heleiet Saffiot (2013); A Presença do Feminino no Vaticano II: as 23 mulheres do Concílio (2014).
Palavras-chave: Literatura; Teologia; Feminismo; Religião

FAZENDO “ARTE” COM O CONTO SÓCIO DOCUMENTAL:
RECRIAÇÃO LITERÁRIA PARA O TEATRO
Edilaine Pereira De Sousa (UPE)
Em tempos que o uso de imagens, sons e texto escrito estão interligados, principalmente devido
aos recursos tecnológicos, a tradução intermídia ganhou notoriedade, sendo objeto de investigação de muitos teóricos. Adotando uma perspectiva artística, com ênfase na ludicidade e percepção crítica diante da temática tratada no texto-fonte, é possível englobar literatura e artes cênicas,
respaldados em teóricos que tratam da intersemiose literária sob a ótica discursiva. Nesse sentido,
os estudantes vivenciam experiências nos diferentes campos do saber. Estas possibilidades de recriação das obras literárias extrapola os limites da sala de aula. Tais estratégias estabelecem um
vínculo com o ensino, mas destitui-se o caráter meramente pedagógico e o artístico se sobrepõe
em virtude do processo intersemiótico. Assim, o conto multifacetado, é visto como arte, conectado
com outras. Diante do exposto, os teóricos de base para este estudo foi Hohlfeldt, Cortázar, Poe,
além de Barthes, Santaella, Plaza, Maingueneau que refletem sobre o conto numa perspectiva social e intersemiótica. O corpus foi composto pelo conto Inácio de Diná do ficcionista Rafael Rocha
Neto cuja temática volta-se para a violência envolvendo o menor em situação de vulnerabilidade.
Observou-se que houve acréscimos e cortes no processo de transmutação semiótica sem alterar a
essência do texto-fonte. É preciso considerar a função social, o lado criativo, simbólico, enigmático,
sugestivo, enfim, lúdico ao se instituir recriações do texto literário. Com relação ao letramento literário, ainda há muito até se chegar ao patamar de países desenvolvidos. É preciso criar situações
para que aos poucos os discentes percebam o que se encontra nas entrelinhas. Nesse sentido, não
se pode propor uma análise textual que, de certa forma, silencia o sujeito e o induz a reproduzir ou
transcrever os discursos sem se quer pensar em refutar as ideias contidas nas temáticas tratadas,
sem utilizar a criatividade no processo de análise literária.
Palavras-chave: literatura; artes cênicas; multiletramentos
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A RELAÇÃO ENTRE LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS
NA ESCOLA
Lílian De Santanna Maia (UESC)
Luciana Oliveira Do Nascimento (UESC)
Daiane Conceição Simões Santos (UESC)
O presente trabalho foi realizado no intuito de refletir acerca da necessidade do professor de língua
portuguesa, inserido numa sociedade tecnológica, estabelecer diálogos entre literatura e as outras linguagens na escola. Para contextualizar, buscou-se tecer considerações sobre três aspectos.
O primeiro sobre como e porque estabelecer o diálogo entre a literatura e outras linguagens; o
segundo sobre que é o hipertexto na web e como abordá-lo na escola e o terceiro sobre como os
suportes interferem nos modos de leituras dos textos literários. Para fundamentar esse estudo se
consideraram as contribuições da análise semiótica com aporte teórico de Roman Jakobson, Jorge
Furtado, Hélio Guimarães, Sandra Reimão dentre outros. E como exemplo das outras linguagens
destacaram-se a televisão, o cinema, as histórias em quadrinhos e a música. Nesse prisma, o estudo
conduziu a considerar a importância de se preservar a originalidade das obras literárias, as quais jamais deverão ser substituídas pelas outras linguagens artísticas, pois estas deverão funcionar como
elemento motivador, ampliando os sentidos e despertando a atenção do aluno de forma lúdica.
Vale salientar que, a literatura não será substituída pela transmutação, mas sim, a transmutação
servirá de um suporte a mais para dinamizar o ensino de literatura na escola.
Palavras-chave: literatura; linguagens; tradução; escola

ALTERIDADES ESCRITAS: PRODUÇÃO DE TEXTOS
FICCIONAIS EM AULAS DE LITERATURA BRASILEIRA
Marcelo Ferreira Marques (UFAL)
Este trabalho aproxima duas ocorrências de uma mesma experiência em sala de aula de graduação em Letras, objetivando extrair de tal procedimento algumas considerações acerca do ensino
de literatura, tanto no âmbito da universidade quanto, em certa medida, da escola. Num primeiro
momento, procede-se à revisão da leitura de autores como Osman Lins (1977), Marisa Lajolo (1999),
Hélder Pinheiro (2012), Márcia Abreu (2006), dentre outros, com o intuito de refletir sobre questões
como o livro didático, os programas de ensino, a mediação do docente quanto a textos lidos e o
perfil do estudante de Letras, futuro professor de literatura. Num segundo momento, descreve-se a
experiência, que consistiu na produção de um texto em que os estudantes, a partir de determinado
conto ou poema da literatura brasileira, ficcionalizaram ser seus autores e explicaram os procedimentos para a feitura dos mesmos, à maneira de Edgar Allan Poe, em seu Filosofia da Composição,
texto em que o poeta e contista norte-americano explana a composição de seu poema O Corvo. A
vantagem desse procedimento é reunir, numa mesma atividade, a leitura cuidadosa do poema ou
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língua são refletidos na prática, através do contato inicial do universitário com a realidade escolar.
Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma experiência desenvolvida, na disciplina Estágio
Supervisionado IV, do curso de Licenciatura Plena em Letras, da Universidade Estadual da Paraíba,
Campus VI – Poeta Pinto do Monteiro. A experiência a ser relatada demonstra como pode ser significativo um encontro com o texto literário através de uma metodologia que privilegie o leitor,
despertando-o para o prazer estético que a poesia pode proporcionar. Para tanto, evidenciaremos
o trabalho desenvolvido com os poemas “Esta Nega Fulô”, de Jorge de Lima e “O caso do Vestido”,
de Carlos Drummond de Andrade, mostrando como a realização da sequência didática foi satisfatória tanto para os alunos graduandos em Letras, quanto para os discentes do ensino médio. Para
a concretização do objetivo proposto, nos fundamentamos em Alves (2005, 2006, 2007, 2008); Martins (2006); Jauss (1979, 1994); Aguiar e Bordini (1988) , Jouve (2002), Cosson (2006); dentre outros.
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Estágio Supervisionado; Educação Básica

O ESTUDO DO TEXTO DRAMÁTICO E DA PEÇA O BERÇO DO
HERÓI DE DIAS GOMES
Genivaldo Soares Da Silva Neto (UEPB)
Eduardo Henrique Cirilo Valones (UEPB)
O subprojeto O estudo do texto dramático e da peça O berço do herói, de Dias Gomes faz parte do
projeto O estudo do texto dramático, do Prof. Dr. Eduardo Henrique Cirilo Valones, elaborado para
o Programa de Iniciação Científica da UEPB, cota 2014-2015, e visa promover a participação do discente no processo de produção científica, bem como proporcionar o início de sua formação como
pesquisador. As discussões teóricas sobre o teatro e seus diferentes aspectos vêm começando a
ganhar um sentido mais aprofundado, através de algumas teses universitárias e de alguns estudos
críticos por parte de especialistas. Com base nesse fato, se faz necessário estudar esta arte milenar
no que concerne a análise literária do texto teatral enquanto escritura. Assim, o principal objetivo
deste projeto é apresentar tanto os resultados obtidos ao longo de nossa pesquisa, como as experiências adquiridas e descobertas realizadas na área de Literatura, uma vez que abordaremos as
perspectivas do estudo do texto teatral enquanto obra literária e em paralelo com fundamentos da
dramaturgia. Esperamos, a partir daí, estabelecer diálogos entre o texto literário e as teorias da dramaturgia, a fim de expor nossa análise e os processos de pesquisa acerca do texto teatral brasileiro
O berço do herói, de Dias Gomes.
Palavras-chave: Literatura; Dramaturgia; O auto da compadecida
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UMA PROPOSTA DIALÓGICA PARA FORMAÇÃO DE
LEITORES DE TEXTOS LITERÁRIOS
João Valci Dos Santos Novaes (UESC)
O ensino de literatura constituiu-se historicamente no currículo escolar do ensino médio como historiografia literária, cristalizado por um repertório de caráter conteudista, pautado muitas vezes em
informações sobre épocas, estilos e características de escolas literárias que pouco ou quase nunca
contribuem efetivamente para o processo de letramento literário em sala de aula, uma vez que
esses conteúdos não favorecem o pleno desenvolvimento intelectual, cultural e crítico do aluno.
Assim, na busca por uma “outra” alternativa didático-pedagógica para o ensino de literatura no
âmbito escolar, amparado numa prática que possa assegurar, prioritariamente, a autonomia do
texto literário como agente transformador e humanitário no processo de desenvolvimento intelectual do aluno- leitor, respaldada nas próprias Orientações Curriculares para o Ensino Médio quando
salienta que “faz-se necessário e urgente” uma nova abordagem para “o letramento literário” em
sala de aula, compete, pois, neste caso, ao professor “empreender esforços no sentido de dotar
o educando da capacidade de se apropriar da literatura .” (OCEM, 2006, p. 55). A leitura de textos
literários na escola adquire, nessa perspectiva pedagógica do letramento literário, uma função privilegiada no processo de ensino e aprendizagem. Zilberman (2008, p. 24) afirma que “o exercício
da leitura é o ponto de partida para o acercamento à literatura. A escola dificilmente o estimulou,
a não ser quando condicionado a outras tarefas.” Nesse sentido, pretende-se estabelecer uma proposta didático-metodológica para o ensino de literatura no âmbito escolar, amplamente apoiada
em conteúdos temáticos afins que possam, concomitantemente, dialogarem entre si pelo viés dos
aspectos dialógicos, mesmo que sejam de épocas, autores, gêneros e estilos diferentes.
Palavras-chave: Literatura; ensino; letramento; formação de leitores

LITERATURA MODERNA: O “NÓS” E OS MITOS NO
ROMANCE CONTEMPORÂNEO
Amanda Barros De Melo Moura (UFPE)
Desde as primeiras manifestações literárias que se tem notícia, a relação entre a literatura e a sociedade, entre a literatura e o homem vem mudando. Seja com caráter predominantemente oral, tendo sido acompanhada por música, sendo encenada em palcos, declamada, adaptada ou traduzida,
a literatura carrega em si traços essenciais. São estes traços que nos interessam neste trabalho. Desejamos entender como se evidencia, numa literatura em que não mais a comunidade e sim o “eu”
domina a voz do texto, a presença do “nós” e do mundo inseridos nela, ou seja, aquilo que faz com
que as leituras e interpretações não se esgotem. Também buscamos compreender a forma como
os mitos se atualizam e mudam de figura mantendo sua essência de “drama humano condensado”
(DIEL, 1991, p.10). Enfim, propomos compreender as relações aqui entre o “eu” e o “nós” na arte
literária, não do ponto de vista filosófico, mas, a partir das teorias e críticas sobre arte moderna, es387 / VI ECLAE

pecificamente sobre o romance na literatura. Para compor o arcabouço teórico nos pautamos em
Lukács (2000); Adorno (1982); Frye (1957); Lima (2002); Eliade (2010), dentre outros. Por fim, nossa
postura diante do nosso objeto de estudo, é aquela já colocada por Said (2007, p.82), “adentrar no
processo da linguagem já em funcionamento nas palavras e fazer com que revele o que pode estar
oculto, incompleto, mascarado ou distorcido”. É a leitura minuciosa do texto que envolve recepção
e resistência, situando o texto como parte de uma rede de relações.
Palavras-chave: Literatura; Romance; Mito; Contemporaneidade

ONDE ESTÁ O LITERÁRIO? ANÁLISE DE UMA ATIVIDADE DE
LITERATURA NO LIVRO DIDÁTICO
Juliana Santana Da Silva (UPE)
Dowglas Amorim De Lira (UPE)
Discutir o papel do literário no ensino de literatura em uma atividade do livro didático de língua
portuguesa e sua contribuição ao letramento literário é o principal objetivo pretendido pelo presente trabalho. Para tanto, discorremos acerca do que é literatura e literário baseados em Compagnon (2010); e sobre ensino de literatura e letramento literário sob a ótica de Braga (2003), Cosson
(2007) e Cereja (2005). A análise pretendida é um recorte de uma pesquisa maior que teve como
objetivo analisar as tipologias de compreensões textuais em dois livros didáticos do ensino médio
nas atividades destinadas a literatura, de acordo com as tipologias dadas em Marcuschi (2002). Para
este trabalho fora destacada uma das atividades de um dos livros analisados de modo a analisá-la
de modo qualitativo. Como método categorizamos, primeiramente, as tipologias apresentadas na
atividade de acordo com Marcuschi (2002) e, em seguida, analisamos as questões de acordo com o
conceito que abordamos sob o literário. Concluímos que embora haja mudanças significativas nos
LDP`s quanto ao ensino de literatura os mesmos ainda abordam, ao que se compreende sobre ensino de literatura e letramento literário, questões que deixam de lado o estético, a fruição e o literário,
como constatada na atividade verificada.
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Literário; Atividade

DOS BEST-SELLERS AOS CÂNONES: A DIVERSIDADE
LITERÁRIA CONTRIBUINDO PARA FORMAÇÃO LEITORA DE
ALUNOS DE ENSINO MÉDIO
Ananias Agostinho Da Silva (UERN)
Maria Gorete Paulo Torres (UERN)
Larissa Cristina Viana Lopes (UERN)
Para muitos ensinar literatura tem sido o mesmo que ensinar sobre historicização, biografismos,
ou mesmo escolas literárias. Para outros tem sido impor a leitura de cânones e simplesmente des-
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cartar a “literatura popular”, que na maioria das vezes está mais perto do povo através de folhetos
ou mesmo dos best-sellers. É com essa reflexão que nos propormos a discutir sobre o ensino de
Literatura no ensino médio, na tentativa de verificar como esse processo tem ocorrido, quais as
literaturas estão presentes em sala de aula, se os cânones, os best-sellers ou mesmo a literatura
chamada de popular e, assim, compreender se esse ensino tem colaborado para a formação leitora
e intelectual dos sujeitos. Realizamos uma pesquisa em uma escola pública do interior do Estado
do Rio Grande do Norte, com uma docente de Literatura e seis discentes de uma turma de 2° ano
do ensino médio. Nosso corpus é composto de questionários que foram aplicados aos pesquisados
e um diário de bordo construído em quatro horas aulas de Literatura observadas na referida turma.
Nos ancoramos nos estudos de Amarilha (2006), Candido (1995), Cosson (2009), Zilberman (1988),
dentre outros que refletem sobre a temática. Os resultados de nossa pesquisa mostram que o ensino de Literatura na turma pesquisada ainda tem privilegiado a história da literatura e biografismo
de autores. Entretanto, percebemos que existe, mesmo de maneira superficial, certa abertura para
a diversidade literária e, embora a professora solicite de seus alunos a leitura de cânones literários,
tenta introduzir no contexto de sala de aula literatura de cordéis e os chamados best-sellers, e vê
esses textos como uma porta aberta para o que chama de literatura oficial. Portanto, podemos
afirmar que mesmo de forma parcial, o ensino de literatura aqui investigado tem contribuído para
a formação leitora e intelectual dos discentes.
Palavras-chave: Formação leitora; Best-sellers; Cânones; Ensino de Literatura

NARRATIVA, ESPAÇO E TEMPO EM PEDRO E LINA, DE
ANTÔNIO DE SANTANA PADILHA
Germano Viana Xavier (UPE)
Este trabalho demarca o percurso trilhado para a produção da pesquisa intitulada de Narrativa,
Espaço e Tempo em Pedro e Lina, de Antônio de Santana Padilha, projeto no segmento Literatura/
Teoria Literária. De antemão, consideramos o gênero romanesco extremamente apto à elaboração
de um conteúdo cujo teor central é o caráter de formação e revisitação simbólicas de uma dada história. Deste modo, por meio da análise da obra Pedro e Lina, buscou-se averiguar os possíveis recursos/artifícios de que o escritor petrolinense Antônio de Santana Padilha se serviu para, ao contrário
do que aprioristicamente possa se perceber, compor um painel literário cujo suporte baseia-se
na efetuação de um resgate histórico-memorial da respectiva cidade pernambucana de Petrolina.
No presente caso, nosso enfoque maior centrou-se na construção de um panorama analítico que
abarcasse tanto as questões intrinsecamente estruturais da obra quanto os recursos sociolinguísticos presentes no romance. Para tanto, recorremos à Teoria da Literatura aliada à Etnografia como
mecanismos de trabalho, por entendermos que a união destes campos do conhecimento auxilia
de forma efetiva e gradual no saber do progresso sociocultural de um determinado local e de sua
respectiva população. A leitura de livros de diversos autores, assim como a observação minuciosa
de materiais audiovisuais ligados ao tema do projeto, terminou por alicerçar ainda mais o objetivo
a que o projeto se destina.
Palavras-chave: Teoria Literária; Etnografia; Romance
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“VALSA” E “BERIMBAU”: RITMOS E SONS DESPERTANDO O
GOSTO PELA POESIA
Andreia Bezerra De Lima (UFRPE)
O presente artigo objetiva expor uma proposta de trabalho com os poemas “Valsa”, de Casimiro
de Abreu; “Berimbau” e “Trem de Ferro”, de Manuel Bandeira. Objetivamos proporcionar ao aluno
do ensino médio o contato com o texto literário a fim de despertar o gosto pela leitura literária e
desenvolver essa prática de leitura. Para tanto, propomos um plano de trabalho que será desenvolvido numa escola pública da cidade de Serra Talhada – PE; nosso intento é atrair os discentes a
partir da sonoridade dos poemas, fazendo com que os alunos percebam a relevância do ritmo na
composição poética e como este pode contribuir para o melhor entendimento do poema. Vale
salientar que essa sequência será desenvolvida por nós através do Programa de Iniciação a Docência – PIBID do qual fazemos parte e temos como orientadora a professora Andreia Lima. Na
nossa prática metodológica, exploraremos os jogos sonoros existentes nos poemas, identificando
a peculiaridade da linguagem e demonstraremos o que diferencia o texto poético dos demais gêneros. É relevante dizer que já conhecemos a escola e realizamos um período de observação, onde
constamos que as aulas de Literatura são, na maioria das vezes, a exposição de características de
Estéticas literárias e contextualização histórica desses períodos. Infelizmente, não há quase contato
com o objeto literário, dessa forma, entendemos ser relevante uma metodologia que priorize o
encontro do texto com o leitor. Para realização deste trabalho, nos fundamentos em Cosson (2006);
Lima (2009); entre outros.
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Sonoridade; Significado

A LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA NO CONTEXTO
ESCOLAR: A BUSCA POR UMA EDUCAÇÃO PARA A
MULTIPLICIDADE
Adeilma Machado Dos Santos (UEPB)
O presente trabalho tem como objetivo propor o ensino de literatura negro-brasileira como afirmativa de identidades inter-raciais, uma vez que ela não corrobora as imagens cristalizadas dos sujeitos negros da literatura canônica brasileira, antes problematiza-os, desestabilizando determinados
lugares ocupados por tais. Isso porque o ensino de literatura hoje, nas escolas brasileiras, é pautado
em obras que pouco (ou nada) representam esse ambiente de subjetividades e, principalmente, de
multiplicidade. Desta forma, partimos do seguinte questionamento: como pensar a literatura negro-brasileira no contexto escolar, propiciando uma educação igualitária? Como subsídio teórico, a
nossa pesquisa baseia-se, inicialmente, nos Documentos Oficiais PCNEM e OCEM (2006). Também
atentamos aos estudos de Bhabha (1998) no que se refere às discussões sobre Culturas e sobre as
imagens estereotipadas e sua implicação na configuração das identidades dos sujeitos. Cuti (2010),
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Rezende (2008) e Justino (2015) nos subsidiam no que concerne à literatura negro-brasileira assim
como à multiplicidade característica dessas narrativas literárias contemporâneas e, por último, mas
não por fim, Bakhtin/Voloshinov (2000) e Cereja (2005) nos orientam no que diz respeito à importância do ensino de literatura sob uma perspectiva dialógica.
Palavras-chave: Literatura negro-brasileira; Identidades; Multiplicidade; Ensino

HORA DE DAR “TCHAU” À MONOTONIA: LEITURA DO LIVRO
DE CONTOS DE LYGIA BOJUNGA
Paloma Do Nascimento Oliveira (UFCG)
Literatura em sala de aula, sobretudo no Ensino Fundamental, é um desafio tanto para o professor
quanto para o aluno. De um lado, temos profissionais desmotivados pela precariedade do sistema,
de outro, alunos que sequer compreendem o significado da importância da leitura. Levando em
consideração esse contexto, este artigo contempla o relato de experiência da leitura do livro de
contos “Tchau” (2012), de Lygia Bojunga, realizado com alunos dos sétimos anos, da E.E.E.F. Dom
Hélder Câmara, localizada em Campina Grande – PB. A escolha do livro teve forte influência das
leituras de Coelho (2000) que afirma que na faixa etária em que os alunos se encontram nessa fase
escolar, eles têm a capacidade de reflexão em maior profundidade, portanto, são capazes de lançar
um olhar mais atento e pontual sobre as leituras. Os contos de Bojunga, trazem justamente temáticas que envolvem o pensamento crítico, no contexto infanto-juvenil, como: a amizade de dois
meninos de poderes aquisitivos distintos; o abandono de lar de uma mãe; os problemas íntimos de
uma adolescente. Assim, tivemos certa facilidade em atingir nosso objetivo inicial, que era voltar a
atenção do aluno para textos que envolvessem sua realidade e também compartilhassem da estética literária. Para tanto, o texto foi fundamentado tomando como base em Colomer (2007), Sandroni
(2011), Hunt (2010) e Cosson (2006).
Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil; ensino; contos

“LER O QUE ESTÁ FORA ANTES DE LER O QUE ESTÁ
DENTRO”: A ATIVIDADE DE PREVISÃO NA RELAÇÃO
TEXTO-VIDA
Alessandra Cardozo De Freitas (UFRN)
Daliane Do Nascimento Dos Santos (UFRN)
No processo de leitura, o leitor elabora previsões ao formular perguntas sobre o que será lido ou antecipar a continuidade dos fatos. Essas perguntas, quando respondidas, favorecem a compreensão.
Essa dinâmica é própria do leitor proficiente, que se prepara para ler fazendo predições apoiadas
em seu conhecimento prévio e em suas experiências de vida. Considerando que a leitura do texto
literário pressupõe a relação palavra e vida, texto e leitor, objetivamos neste trabalho, proveniente
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de pesquisa de mestrado em desenvolvimento, compreender a influência da relação texto-vida na
elaboração de previsões durante sessões de leitura desenvolvidas com alunos do 4º ano do ensino
fundamental de uma escola pública de Natal/RN-Brasil. A abordagem metodológica é de natureza
qualitativa, envolvendo protocolos da pesquisa exploratória e de intervenção. Para a coleta de dados foram realizadas oito sessões de leitura, a partir das obras de Lygia Bojunga: A Bolsa Amarela
(2014) e Tchau (2008). As sessões foram planejadas e implementadas conforme a experiência de leitura por andaime (GRAVES; GRAVES, 1995), que envolve etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura.
Para a análise dos dados, nos respaldamos nas teorizações de Jauss (1994), Iser (1996;1999), Smith
(1989), Kleiman (1999) Vygotsky (1999) e Eco (1986). Neste trabalho recorremos, especificamente, as
sessões de pré-leitura desenvolvidas com o livro A Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2014). Focalizamos as
previsões elaboradas pelos sujeitos na etapa de pré-leitura, principalmente as que são motivadas
pela inter-relação texto-vida. Na confluência entre esses dois aspectos, constatamos que os sujeitos
elaboraram previsões pautadas em suas experiências de vida, avaliando, julgando e divergindo
sobre as previsões de seus pares num exercício de metapensamento. Os resultados apontam que a
relação texto-vida contribui para a elaboração de previsões consistentes que mobilizam o engajamento do leitor à atividade de leitura.
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Previsão

A LITERATURA INFANTIL NO ENSINO FUNDAMENTAL:
DIREITOS HUMANOS E AFRICANIDADE
Izabel Gabriel De Oliveira (UPE)
A pesquisa tem como objetivo geral analisar a temática africana na narrativa de literatura infantil,
com vistas à formação identitária e à reeducação das relações étnico-raciais. Para tanto, as questões da pesquisa orientam-se pelos seguintes objetivos específicos: promover a leitura do livro “As
panquecas de Mama Panya” (2005), de Mary e Rich Chamberlin numa perspectiva de letramento
literário em uma turma do quinto ano do ensino fundamental; investigar como a literatura infantil
explora alguns aspectos culturais; examinar as relações familiares a partir da leitura do livro “As
panquecas de Mama Panya” e oportunizar a interação entre o mundo da linguagem com o mundo
da experiência vivida, através da realização de oficinas de leitura literária. Tendo em vista que o
nosso estudo se concentra na área de literatura comparada, uma vez que se volta para a relação
literatura e direitos humanos, este tem como base teórica, estudos em áreas diversas. Desta forma,
utilizamos os estudos de Coelho (1991), Aguiar e Bordini (1997), Cunha (2003), Zilberman (2003),
Frantz (2011), Colomer (2007), Malard (1985), Candido (2004), Hall (2000, 2003, 2006), Bittar (2008),
Munanga (1996), Serrano e Waldman (2010), entre outros. A metodologia adotada neste estudo é a
pesquisa-ação de Thiollent (1985) que nos parece a mais adequada quando se trata da integração
entre conhecimento e ação. Isto é, a participação efetiva do pesquisador e colaboradores para a
resolução de um problema. Diante disso, traçamos e aplicamos atividades que exigem participação
ativa dos estudantes colaboradores. Assim os instrumentos aplicados foram as oficinas de leitura e
um questionário aberto. Aquelas se deram em quatro encontros. Os resultados apresentados mostram que o trabalho efetivo com o texto literário de viés africano pode contribuir para a sensibilida392 / VI ECLAE

de e o fortalecimento das relações étnico-raciais, pois o livro estudado teve uma aceitabilidade de
87, 5% (14/16) dos estudantes.
Palavras-chave: literatura infantil; direitos humanos; africanidade; ensino

DO ESQUECIMENTO À SALA DE AULA: A REPRESENTAÇÃO
DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NA NARRATIVA DE JOSÉ
GERALDO VIEIRA
Daniele Do Vale Silva (UFPE)
A premissa deste trabalho reside na configuração de uma proposta didática para o ensino de Literatura no contexto do Ensino Médio. Acredita-se que a análise dos procedimentos de representação
da Segunda Guerra Mundial no romance O Albatroz, de José Geraldo Vieira, autor cuja capacidade
de produção ficcional tende a se relegar ao esquecimento. Articulando-se o estudo da figura do
escritor ao do contexto histórico em que está inserido, torna-se possível compreender suas referências, produções e a influência que sofreu e exerceu no seu mundo. No tocante da prática em sala de
aula, segundo a crença ora sustentada, busca referência no conceito de letramento literário especificamente, na sequência didática, de Cosson (2009) e na perspectiva de Lajolo (1993) sobre a leitura
literária. Julga-se possível a promoção, subjacente, da reflexão acerca do engessamento da crítica
literária brasileira no contexto da formação da Literatura Brasileira, abordando o lugar da prosa psicológica no período modernista e como o período histórico em que é inserido a obra não é um traço definidor da análise literária; logo, observa-se que na historiografia literária brasileira, os autores
que se dispuseram a reconfigurar a cor local apresentam uma posição de destaque. Para discussão
destas questões apresentam-se como aportes crítico-teóricos: Candido (2011), Assis (1994) e Castelo (1999). O desenvolvimento da proposta centra-se no primeiro momento na sensibilização para
temática do absurdo da guerra, com trechos do filme O Amor sem Fronteiras, dirigido por Martin
Campbell e fotos dos pracinhas brasileiros participando da Segunda Guerra Mundial. Em seguida,
propõe-se a apresentação da narrativa O Albatroz, em que sua leitura seguirá concomitantemente
por registros em diário de leitura, por fim a interpretação ocorrerá por provocações e pesquisas
em grupos orientadas pelo professor. Espera-se que a proposta suscite diversas possibilidades de
compreensão e apure a análise do objeto literário em sala de aula.
Palavras-chave: José Geraldo Vieira; O Albatroz; Proposta didática

DISCURSO E GÊNERO EM CONTOS DE KATE CHOPIN
Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFPE)
Neste trabalho, investigamos a importância do texto literário no ensino/aprendizagem do inglês
como língua estrangeira na formação dos estudantes de Letras. Assim, numa perspectiva intercultural e transdisciplinar, relacionamos de maneira crítica o ensino de literaturas de língua inglesa a
partir da discussão sobre a diversidade linguística nos vários contextos interculturais (KRAMSCH,
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1993, 2008) e a construção das identidades culturais (HALL, 2005) e de gênero (SHOWALTER, 1985;
SPIVAK, 1995). Para compor o nosso corpus de análise, escolhemos dois contos da escritora estadunidense Kate Chopin (1850-1904), a saber, “At the ‘Cadian Ball” (1892) e “The Storm” (1898). A autora
está entre os escritores do chamado regionalismo americano, tendência estética muito característica no final do século XIX e que revelou um olhar pitoresco sobre a vida, a língua e a paisagem do sul
dos EUA após o sangrento episódio da Guerra Civil (1881-1885), ajudando a eternizar a diversidade
dos registros linguístico e sociocultural que iam aos poucos sendo apagados por causa das rápidas
transformações da época. Os textos citados foram escolhidos porque, assim como muitas de suas
histórias, não só narram os conflitos entre as classes sociais da Louisiana da segunda metade do
século XIX, mas também exploram a condição e vocação da mulher a partir dos problemas raciais e
sexuais da época, bem como sua relação com as mudanças nos mundos do lar e do trabalho.
Palavras-chave: Literatura Americana; Literatura de autoria feminina

A LINGUAGEM METAFÓRICA NA POESIA DE DRUMMOND:
UMA ABORDAGEM POSSÍVEL NA SALA DE AULA
Gesica De Oliveira Sousa (UFPE)
A poesia moderna parece convidar cada vez mais o leitor a ser participante de um jogo de interpretação constituído pelo processo de decifração e recifração dos versos. A tensão entre obra e
leitor é estabelecida, na poesia, pelo campo da linguagem marcada pela ruptura da relação direta
entre signo e referente, de modo que o real passa a ser resignificado a partir do, e no, poema. Nesse
processo, onde a tensão é estabelecida pela linguagem metafórica, o jogo de concretismos e abstrações faz-se possível a partir de enunciados e/ou do poema de modo geral. Considera-se, assim,
a poesia moderna enquanto autorreferente, uma vez que as marcas necessárias para o leitor participar como construtor de sentidos estão presentes no próprio texto. De outra forma, pode-se dizer
que nos poemas drummondianos a consciência de linguagem crítica está para além de um saber
extrínseco ao texto, sendo o processo metafórico e as marcas temporais suficientes para colher impressões de mundo particulares do poeta. Feitas essas considerações, este trabalho resulta de uma
análise do processo metafórico em poemas drummondianos e sua relação com a condensação
da linguagem crítica, característica do modernismo. Essa análise pretende-se mostrar, sobretudo,
como forma de abordagem possível na sala de aula, de maneira que sejam contempladas discussões acerca da linguagem poética, do processo de interpretação do poema e aspectos metafóricos
correlacionados ao real. Espera-se com isso despertar a reflexão e criticidade literária nos alunos
por meio da linguagem lírica moderna, partindo sempre do texto e encerrando-se nele as reflexões
possíveis, pois o texto deve ser o objeto de estudo. A fim de enriquecer a fundamentação deste
trabalho, utilizo discussões de teóricos como Costa Lima, Paul Ricouer, Octávio Paz, João Alexandre
Barbosa Hélder Pinheiro e Todorov, que consideram a mimese, a metáfora e a poesia moderna na
literatura.
Palavras-chave: Poesia moderna, Drummond, Metáfora, Leitor/aluno e obra.
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A POESIA MUSICALIZADA APLICADA AO ENSINO
FUNDAMENTAL
Walter Costa (UPE)
Cristina Botelho (UPE)
A escassez de professores-leitores e de professores amantes da leitura literária produz uma situação
de descaso com o ensino de literatura, sobretudo de poesia, que geralmente apresenta-se como o
gênero literário menos escolhido para abordagem em sala de aula. O ensino de poesia em sala de
aula encontra barreiras, dentre outros motivos, por uma dificuldade de sua interpretação tanto por
parte dos professores, como por parte dos alunos, como afirma Pinheiro (2002). Para a formação de
leitores críticos de poesia, é necessário também investimento na formação dos professores e a cobrança por uma melhor estrutura de trabalho. Ainda assim, acredita-se que mesmo em condições
difícieis como biblioteca em péssimo estado, é possível fazer um bom trabalho envolvendo ensino
de poesia. Por isso, apresenta-se um plano de oficina para a aplicação do poema “Quadrilha”, para o
6º ano do ensino fundamental, em conjunto com a versão musicalizada pelo Coral da USP. A oficina
apresenta uma visão escolarizada da literatura, segue as etapas da sequência básica de letramento
literário proposta por Cosson (2011) e traz noções de conteúdos poéticos, são estes: interpretação
de poemas, metonímia, diferenciação entre poema musicalizado e música, poesia brasileira do século XX, terminologia poética, disposição gráfica. Para a base teórica, aborda-se também Kefalás
(2012), e Sorrenti (2009).
Palavras-chave: ensino de literatura; ensino fundamental; currículo; poesia

LA NOCHE BOCA ARRIBA: IDENTIDADE E DUPLICIDADE EM
JULIO CORTÁZAR
Nefatalin Gonçalves Neto (UFRPE)
O conto la noche boca arriba, presente no livro Final do jogo, do escritor argentino Julio Cortázar
expõe, por meio de uma linguagem enxuta e lapidar, a duplicação de uma personagem que vive
em dois territórios diferentes ao mesmo tempo; enquanto está em um território, seu corpo adormece no outro, permitindo que o leitor acompanhe o desenrolar da trama tal qual uma câmera in
loco. Valendo-se do insólito, Cortázar joga com o elemento duplicitário de forma a ampliar seu conto em direção a uma subversão do real pelo labor da fantasia, em uma lógica oposta à cartesiana
– ação cara aos escritores latino-americanos do boom e de sua fase posterior. Encenando um jogo
linguístico de dobras e repetições – ato que se reflete na trama narrativa e nas perspectivas do narrador – Cortázar desvela um lado do humano, via narrativa, que promove a reflexão de seus leitores
em favor de seus medos e agruras. Partindo deste conto especifico, mas sem ignorar sua tessitura
alocada ao lado de outros textos que compõem a obra em questão, pretendemos promover uma
investigação analítica de como a imagem insólita é construída e qual o direcionamento dado pelo
autor no projeto de construção do conto, principalmente pelo uso da duplicidade. Nossa hipótese e
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a de que a despadronização e a inversão de modelos promove o autoconhecimento, estabelecendo uma dinâmica diferenciada ao conto em análise, que intentaremos comprovar.
Palavras-chave: Duplicidade; Identidade; Insólito; Literatura Fantástica; Realismo

DO MATERIAL AO IMATERIAL: PROCESSOS DE
ENCARCERAMENTO NA OBRA DE REINALDO ARENAS
Lilian Barbosa (UPE)
Uma nota recorrente na escrita de muitos autores hispano-americanos é ora o fantástico, observável em Jorge Luis Borges, ora o realismo maravilhoso, observável em Gabriel García Marques, Carlos
Fuentes e muitos outros escritores do período compreendido como Boom Latino-americano. Outra
característica amplamente problematizada, possivelmente por causa dos processos políticos e ditatoriais americanos, é a prisão. O intuito deste trabalho é analisar processos de encarceramento e
clausuras subjetivas e físicas bem como o aspecto insólito na tessitura poética do escritor cubano
Reinaldo Arenas. O uso da nomenclatura realismo maravilhoso, utilizada por críticos de literatura
Latino-americana, tais como Irlemar Chiampi, Ángel Rama e Arturo Uslar Pietri, contraposta às teorias do fantástico, escoradas em Todorov e Felipe Furtado, nortearam o percurso leitor da análise.
Nossa hipótese é a de que Arenas propõe diferentes maneiras de ficcionalizar a realidade por meio
do discurso prodigioso, próprio da América Latina. O autor hispano-americano debate em sues
textos, tais como La vieja Rosa e El mundo alucinante questões como a perseguição, a detenção e
o sufocamento do corpo e do desejo humano. Assim, a evidenciação do cárcere das personagens
é representada nas obras de maneira insólita, unindo e sobrepondo o mundo material ao espaço
imaterial ou fictício.
Palavras-chave: Reinaldo Arenas; Clausura; Insólito; Realismo Maravilhoso

DENTRO DEL TEXTO “PERDIDO”, LA BÚSQUEDA DEL LUGAR
DE LA LITERATURA
Erica Thereza Farias Abreu (UFPE)
Este trabajo procura reflexionar sobre el rol de la literatura en las clases de español, de inicio en las
clases de español como lengua extranjera y en seguida, el camino - o descamino - que toma “el
area” dentro del curso de formación de profesores. La literatura es “asignatura” concreta dentro del
currículo, pero será qué los alumnos que tienen contacto con las obras “logran” comprender los
diversos “senderos”, como apunta Borges (1976) en conocido cuento. Piglia (2005) trata de señalar
las entrelíneas del camino de la lectura, y de resaltar la importancia de estar atento para “encontrar
el camino” hacia el texto. Partiendo de eso buscaremos discurrir sobre la importancia del trabajo
con la literatura, no solo como medio de aprendizaje, en el ELE sino como objeto de trabajo para la
formación de lectores literarios y de “profesores-lectores” que comprendan la necesidad de encontrar a los textos perdidos, y sobre todo, la literatura, con su discurso singular, en los caminos de la
396 / VI ECLAE

formación personal y profesional. Para tal nos basaremos en Zilberman & Silva (1998), para elucidar
los caminos de un trabajo de contrapunteo entre literatura y enseñanza, con Soares (2000) para
tratar de la literatura escolarizada y con Fillola (2003) para pensar el tema de la metodología de
enseñanza de literatura. Además de estos para tratar de especificidad del discurso literario utilizaremos el pensamiento de Costa Lima (2014) y de Maingueneau (1995), en su obra sobre el contexto
de producción y recepción literaria.
Palavras-chave: Literatura; Enseñanza; Lengua Española

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL A PARTIR DE ANÁLISES
ISOLADAS
Roberto Remígio Florêncio (IFPE/Sertão)
O presente artigo elenca e analisa os resultados de um trabalho de pesquisa desenvolvida ao longo
de quatro semestres nos cursos de formação de professores, na Licenciatura em Letras e nos cursos
de Especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, em Petrolina-PE, onde se procurou
catalogar as práticas de interpretação/análise textual desenvolvidas pelos professores de Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira na Educação Básica, especialmente, no Ensino Médio. O projeto
de pesquisa foi inicialmente idealizado com os objetivos de conhecer e analisar as práticas de leitura/compreensão em sala de aula, além de oferecer material de pesquisa aos professores locais. E o
resultado inicial foi um rico acervo de informações relevantes e atualizadas acerca dessas práticas
utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa em escolas públicas da região. Assim, os objetivos iniciais
da pesquisa foram plenamente alcançados, no entanto, percebeu-se a necessidade de aprofundamento dos estudos específicos sobre os diversos tipos de análise, aqui denominadas Análises
Isoladas, exemplificadas pela Estilística, Estética, Semântica e Pragmática. Os aportes teóricos foram baseados nos estudos de gêneros textuais, de Marchuschi e Koch; Modalidades Tipológicas,
de Travaglia; contextualização e ensino, de Kleiman, Orlandi e Coutinho; assim como, práticas de
interpretação, de diversos teóricos. A proposta final tomou ares de capacitação/atualização dos
professores formados em Letras na construção/desenvolvimento e teorização de mecanismos de
compreensão dos diversos gêneros textuais literários da contemporaneidade, cada dia mais complexos, principalmente pela relação de proximidade com outras artes, entre elas, a música e as artes
plásticas. O artigo ainda sinaliza para que o estudo desses aspectos isolados, como sugerido, sirva
exclusivamente para o aprofundamento teórico dos professores e defende que o texto literário,
assim como outros textos, deve ser compreendido em sua contextualização e intertextualidade,
jamais isoladamente, como pode ser empreendido a um determinado referencial teórico.
Palavras-chave: Análise Estética; Estilística; Semântica; Pragmática
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ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA: POR UMA PRÁTICA
DIALÓGICA
MAnUELA trAVAsso dA CostA rIBEIro (UPE/MAtA nortE)
O presente artigo pretende fomentar a discussão sobre o trabalho com literatura nas aulas de língua materna do ensino fundamental. Embora estudiosos e documentos oficiais defendam e orientem que a abordagem do texto literário possibilita também a realização de atividades de análise
linguística, o fato é que essa prática não é realidade em grande parte de nossas escolas, onde o
texto literário, quando é utilizado, serve na maioria das vezes como pretexto para o reconhecimento de estruturas gramaticais. Por considerar a necessidade de formar leitores (e por consequência
cidadãos) que possam assumir discursos e posicionamentos críticos, construtivos e responsáveis
nos diversos contextos que a sociedade nos impõe, apresentamos aqui proposta pedagógica de
trabalho articulado entre língua e literatura, na qual o texto literário configura-se como ponto de
partida do processo ensino/aprendizagem nas aulas de Português. Sendo assim, o principal objetivo deste artigo é defender que o trabalho contextualizado com a literatura possa acontecer a partir
do ensino fundamental, e para isso, apresentamos exemplo de sequência didática ancorada em
descritores da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc (conhecida como Prova Brasil)
em torno do conto “Atlântico” (do autor cearense radicado no Recife Ronaldo Correia de Brito) com
a intenção de ilustrar que é possível o trabalho articulado com as unidades básicas do ensino de
língua – leitura, análise linguística e produção textual – tomando como ponto de partida o texto
literário.
Palavras-chave: Ensino de literatura; literatura; texto literário
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DO CONHECIMENTO DE ASPECTOS DO SISTEMA
MORFOLÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA AO ENSINO DE
ORTOGRAFIA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO
Rodrigo Fagner Araujo Dos Santos (UFPE)
O foco principal deste trabalho são os conhecimentos de 30 professores de língua portuguesa de
escolas públicas estaduais do ensino básico de Pernambuco sobre a importância de pressupostos
teóricos da morfologia para as aulas de Língua Portuguesa, expressos numa resposta a um questionário. O objetivo da pergunta cujas respostas geraram os dados para este trabalho foi verificar
se os conhecimentos teóricos construídos pelos voluntários questionados na sua formação inicial
acerca da morfologia são suficientes para a vivência real na sala de aula ligada ao ensino de ortografia. Os resultados aqui apresentados integram a pesquisa em andamento intitulada ‘O Ensino
da Fonética e da Fonologia e da Morfologia da Língua Portuguesa na Educação Básica Pública de
Pernambuco: Práticas de Letramento’. Foram aplicados aos docentes voluntários questionários
que envolvem questões relacionadas aos conhecimentos sobre fonética/fonologia e morfologia
da língua portuguesa. A análise dos dados nos permitiu perceber que apesar de haver, na formação inicial, disciplinas que subsidiam teoricamente o professor sobre fonética e fonologia e
Morfologia, essa formação parece não ser focada na organização do sistema gramatical da língua
– cujo conhecimento é fundamental para o ensino da ortografia – nem na reflexão de práticas
de ensino, que envolvem aspectos das citadas disciplinas. O negligenciamento desses focos terminam por gerar dificuldade do professor para abordar assuntos relacionados à ortografia que
envolvem tais âmbitos e, consequentemente, dos alunos, que não desenvolvem habilidades e
competências relevantes ao uso da língua na modalidade escrita em contextos mais formais. Para
guiar esta pesquisa, o presente trabalho utilizou como base estudos de autores como Azeredo
(2008), Perini (2010), Basílio (2006), Bagno (2012) e Neves (2000). Orientador: Gláucia Renata Pereira
do Nascimento
Palavras-chave: ensino de português; morfologia; formação do professor.
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O FENÔMENO DO HIBRIDISMO NO PORTUGUÊS
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEIO: MATERIAIS DIDÁTICOS X
INTERNET
Alane Kerolaine Gondim Leitão (UFPE)
Ana Cecília (UFPE)
Maria Gabriela Ramos De Oliveira (UFPE)
Silmara Priscila Sabino Pereira Da Silva (UFPE)
Talita Fernandes (UFPE)
O objetivo deste trabalho foi verificar se a abordagem do hibridismo em processos de formação
de palavras pela coleção de livros didáticos de português de 6º a 9º ano do ensino fundamental
da autora Laura de Figueiredo: Singular e Plural: leitura, produção, estudos de linguagem (2012), e
pela gramática de ensino básico: Gramática Reflexiva: Texto, semântica e interação de William Cereja e Thereza Cochar (2009) condizem com a forma como tal fenômeno é percebido pelos estudantes atualmente. Comparamos os resultados da análise desses livros, tendo como base os PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais) (BRASIL, 1998) e PNLD (Programa Nacional do Livro Didático)
(BRASIL, 2011), com a ocorrência de palavras híbridas identificadas em 09 (nove) blogs nacionais
de temas como moda, música e jogos, que são, provavelmente, acessados por jovens brasileiros com interesse em tais temas e que, portanto, apresentam um léxico conhecido e usado por
eles. Para tanto, fizemos um levantamento de 34 (trinta e quatro) palavras, com base na recorrência destas nos blogs. Cotejamos os achados com palavras que aparecem, nos materiais didáticos
selecionados, como exemplos do fenômeno estudado. A análise nos permitiu constatar que há,
atualmente, uma significativa variedade de palavras híbridas no léxico de jovens e adolescentes
que têm acesso à internet, todavia os materiais didáticos que analisamos não abarcam esse léxico
conhecido pelos estudantes, fato que pode dificultar a compreensão destes acerca do fenômeno.
Verificamos que os livros analisados não fazem nenhuma alusão ao hibridismo. Já a gramática,
esta aborda o tema de forma superficial e descontextualizada. Esta pesquisa também usou como
base teórica estudos de Teixeira (2006), Basílio (2006), Fairchild (2009), Gonçalves e Motter (2012)
e Neves (2012).
Palavras-chave: hibridismo; ensino; português; léxico
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A DERIVAÇÃO SUFIXAL: UMA ANÁLISE DOS SUFIXOS MAIS
PRODUTIVOS EM BLOGUES DE MAQUIAGEM
Richard Fernandes De Oliveira (UFPE)
Victoria Luiza Ramos Da Silva (UFPE)
Beatriz Cristina De Almeida Sales (UFPE)
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a produtividade de sufixos do português contemporâneo do Brasil, tendo como suporte do corpus analisado blogues de maquiagem.
O objetivo geral da pesquisa foi fazer o levantamento dos sufixos mais produtivos na construção
textual do objeto analisado. Mais especificamente, confirmar a hipótese da maior recorrência de
sufixos formadores de verbos, de nomes e de advérbios de modo no domínio discursivo virtual
acima citado. Objetivamos, também, compreender as motivações que levaram a maior produtividade dos sufixos identificados. Para tanto, tomamos os pressupostos de Basílio (2013), que traçam
as funções e as motivações (de sentido, gramatical, textual e expressiva) que levam ao uso dos sufixos e das classes gramaticais as quais eles constituem. O corpus foi constituído de 59 (cinquenta
e nove) postagens dos 18 (dezoito) blogues de maquiagem mais acessados atualmente no Brasil. A
análise revelou que os sufixos mais produtivos são os formadores de diminutivos com motivações
expressivas; nominalizações com motivações semânticas; os formadores de adjetivos a partir de
substantivos com motivações expressivas; e o formador de advérbios com motivações gramaticais. Além de Basílio (2003; 2013) como base de análise de corpus, utilizamos conceitos de Bechara
(2009) e Monteiro (2002) acerca da derivação sufixal. Entendemos que resultados de pesquisas
como esta podem ser úteis para o auxílio de professores de português para o ensino de aspectos
da morfologia. Orientador: Gláucia Renata Pereira do Nascimento
Palavras-chave: morfologia; sufixos; blogues de maquiagem; ensino de português.

CULTURA E EXPRESSÃO LGBTT: ANÁLISE DAS GÍRIAS EM
AMBIENTES HÉTERO-DISCURSIVOS
Raphael Fernando Santos De Assis (UFPE)
Monallysa Maria Da Silva Nascimento (UFPE)
André Luis De Lima Xavier (UFPE)
Considerando o fato de que, historicamente, o fenômeno linguístico conhecido por gíria tem
sido alvo de estigmas e preconceitos, sobretudo, a nosso ver, por causa da posição que muitas
gramáticas tradicionais tomam quando abordam o tema, o foco deste estudo são as gírias que
emergem em ambientes discursivos do grupo LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). Como objetivos, tivemos: (i) analisar os processos de formação de dez expressões que são
consideradas gírias, atualmente recorrentes nos ambientes discursivos LGBTT. Estas gírias foram
selecionadas por meio de uma enquete, aplicada, na cidade do Recife, a duzentas pessoas, que,
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anonimamente, se autodeclararam heterossexuais, a quem foi pedido que, de um conjunto de
vinte e cinco gírias, aleatoriamente escolhidas, indicassem aquelas que são usadas cotidianamente por elas mesmas. Selecionamos as dez mais citadas pelos voluntários da pesquisa; (ii) refletir
sobre as possíveis motivações que justifiquem a ocorrência dessas gírias nos ambientes héterodiscursivos, fato altamente verificável em grande parte das metrópoles brasileiras; além disso, (iii)
verificar a abordagem do tema gírias nas gramáticas escolares de Cereja e Magalhães (2008; 2012)
e Cipro Neto (2008). A pesquisa teve, como base teórica, estudos de Alves (1994), Alves (2012),
Batista (2011), Bechara (2009) e Monteiro (2002). Os resultados das análises das gírias nos levaram
às hipóteses de que suas ocorrências em ambientes hétero-discursivos podem estar ligadas: à
ressignificação dessas gírias; à atual acessibilidade de heterossexuais a essas expressões; ao tom
depreciativo que algumas dessas gírias assumem nestes ambientes; bem como à questão da identidade cultural, postulada por Hall (2006). Quanto às gramáticas analisadas, verificamos que estas
apresentam uma abordagem superficial e incompleta do tema, o que, a nosso ver, pode ajudar a
consolidar o preconceito linguístico e cultural. Orientador: Gláucia Renata Pereira do Nascimento
(UFPE)
Palavras-chave: gírias; LGBTT; preconceito linguístico; ensino
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O OLHAR NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM SALOMÉ
DE OSCAR WILDE
Maria Da Luz Duarte Leite Silva (UERN)
Neste trabalho objetiva-se analisar o papel do olhar na construção da identidade na obra Salomé
de Oscar Wilde. Escrita originalmente em Francês, esta narrativa apresenta uma dramaturgia irônica, talvez pela intensidade das emoções apresentada pelas personagens que intervém na trama,
sendo pelo contrário, entusiasticamente aplaudida e aclamada na Cidade-Luz. Assim, percebe-se
que a construção do perfil psicológico das personagens nela contidas parece refletir a controversa
sexualidade do autor, ou seja, uma homossexualidade camuflada, a par de uma evidente misoginia.
O aspecto misógino de Oscar Wilde decide atribuir a Salomé a beleza de uma mulher fatal, e, sobretudo pura, a qual ele assemelha com a Lua - símbolo que personifica a ambiguidade e, simultaneamente, o limite entre a realidade e a loucura - fato identificado pelos pressentimentos, presentes
em várias passagens deste drama, quando as personagens são advertidas do perigo de fraquejar
à perda da razão pela excessiva contemplação da Lua (Salomé). O Olhar é nessa obra um fator que
contribui para se conhecer o poder dos sentidos, especificamente, do ver na construção da identidade de Salomé. Para respaldar esta pesquisa toma-se como referencial: Novais (1988) por dialogar
sobre o olhar; Derridá (2012) por retratar sobre o pensar em não ver e os rastros do visível, Wilde
(1992), dentre outros. Por fim, Salomé é a própria personificação do desejo, das pulsões que são,
normalmente, “castradas” pela religião, representada e defendida com uma paixão de verdadeiro
fundamentalista, por João Baptista. A identidade de Salomé é percebida através do olhar, pois ela
consegue seduzir e conseguir o desejado pela sua beleza e sedução.
Palavras-chave: Identidade; Olhar; Sedução; Salomé
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SEMIÓTICA E ENSINO; UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DE
TEXTOS SINCRÉTICOS EM SALA DE AULA
Michaella Araujo Farias (UFPB)
Este painel se propõe a apresentar algumas estratégias de ensino de leitura de textos sincréticos
em sala de aula, resultado de um projeto de pesquisa aplicada que vem sendo desenvolvido no
Programa de Bolsa e Extensão (PROBEX) da Universidade Federal da Paraíba. A proposição deste
trabalho foi pensada tendo em vista a ampliação da presença da multimodalidade como ferramenta comunicativa, de entretenimento, entre outros, e a escassez de propostas metodológicas
de fácil acesso aos docentes. O embasamento teórico para o estudo de textos sincréticos funda-se
na semiótica discursiva, teoria francesa baseada nos trabalhos de Greimas e, sobretudo nos estudos e desdobramentos greimasianos desenvolvidos por Floch, Fiorin e Teixeira. De acordo com
Teixeira, os textos sincréticos são associações entre linguagens que resultam em uma unicidade de
sentido. Apesar de um tema bastante relevante, a questão do sincretismo ainda é recente e não há
métodos de análise prontos, apenas em desenvolvimento. Teixeira elabora uma proposta metodológica de análise dos textos sincréticos na qual discorre sobre as categorias de análise do plano da
expressão, que são cores (cromática) formas (eidética) e organização do espaço (topológica) e suas
contribuições na produção do sentido. Com base nessa proposta metodológica, foram elaboradas
sequências didáticas para a análise de textos sincréticos originários de páginas da internet que estão sendo trabalhadas com estudantes do ensino médio da rede pública de João Pessoa. Espera-se
que essas sequências didáticas possam contribuir para desenvolver nos estudantes competências
e habilidades necessárias à interpretação dos textos sincréticos e para professores e pesquisadores
aprimorarem suas propostas de trabalho com esses textos. Orientador: Oriana Nadai Fulaneti
Palavras-chave: Semântica; Sequência didática; Sincretismo.

ENSINO DO PORTUGUÊS: UMA ANÁLISE DA ABORDAGEM
DOS PRONOMES POSSESSIVO EM LIVROS DIDÁTICOS
Débora Silva Oliveira (UFPI)
O estudo em questão é apenas uma parte de uma pesquisa maior A GRAMÁTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS E NA SALA DE AULA: MEDIAÇÃO PARA UMA ABORDAGEM EM UMA PERSPECTIVA ENUNCIATIVA, em desenvolvimento na Universidade Federal do Piauí (UFPI), pelo grupo de pesquisa
Descrição do Português e Ensino (DEPE). Nosso objetivo consiste em analisar a abordagem dos
pronomes possessivos trabalhados em livros didáticos para verificar se há uma preocupação em
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refletir sobre a relação semântica que este pronome assume junto ao nome. Fundamentamo-nos
em Flores (2010), Neves (2002) entre outros. A metodologia da nossa pesquisa é de caráter bibliográfico; inicialmente verificaremos a abordagem dos pronomes possessivos em quatro gramáticas da Língua Portuguesa: Bechara(2001), Cegalla(2009), Celso Cunha(2008), e Rocha Lima(2010),
respectivamente. Posteriormente realizaremos um levantamento da abordagem desses pronomes
em quatro coleções de livros didáticos, que são distribuídas pelo Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD), correspondente ao triênio 2014, 2015 e 2016; As coleções a serem utilizadas são as seguintes: A Aventura da Linguagem - Luiz Carlos Travaglia, Maura Alves de Freitas Rochas; Vontade de Saber Português- Rosemeire Alves, Tatiane Brugnerotto ; Perspectiva- Norma Discini e Lucia Teixeira
e Projeto Teláris- Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi . Nas análises buscamos
verificar se há uma preocupação com a funcionalidade dos pronomes possessivos nas situações
efetivas de usos da língua. Orientador: Maria Auxiliadora Ferreira Lima
Palavras-chave: Ensino; Pronomes Possessivos; Livros Didáticos
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DISCUSSÃO SOBRE O SENTIDO SEMÂNTICO/SEMIÓTICO E
A IDENTIDADE CULTURAL
Daniele Dos Santos Lima (UNICAP)
Isabela Barbosa Do Rego Barros (UNICAP)
Para Émile Benveniste (2009) sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como indissociáveis, assim como a significação da língua pode ser observada por meio dos níveis: semântico
e semiótico. Este artigo analisa o problema da significação da língua nos níveis: semântico e semiótico, considerando a identidade cultural nas cidades de Salvador e Recife, baseando-se na teoria
de Émile Benveniste (2005; 2006 e 2014). As discussões traçadas neste trabalho giram em torno do
axioma enunciativo de Benveniste (2006): enunciação é o colocar em funcionamento a língua por
um ato individual de utilização. Acreditamos que ao se apropriar e utilizar o dialeto, o sujeito se
enuncia e se estabelece, ao mesmo tempo em que reafirma a sua identidade cultural. Com base
em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, realizada nas cidades de Salvador e Recife, discutiremos a relação de sentido e as possíveis marcas do sujeito encontradas no discurso de alguns
entrevistados dessas regiões, uma vez que, em termos teóricos, podemos dizer que a identidade
cultural pertence à esfera do discurso. Ou seja, o sujeito marca da forma que for seu lugar na cultura, ou no próprio discurso sobre a cultura. (FREITAS, 2010). Este trabalho é um recorte dos resultados
parciais da dissertação de mestrado em Ciências da Linguagem do PPGCL da UNICAP.
Palavras-chave: Semântico; Semiótico; Sentido; Forma; Identidade cultural

DISCUSSÃO SOBRE O SENTIDO SEMÂNTICO/ SEMIÓTICO E
A IDENTIDADE CULTURAL
Isabela Barbosa Do Rego Barros (UNICAP)
Para Émile Benveniste (2009) sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como indissociáveis, assim como a significação da língua pode ser observada por meio dos níveis: semântico
e semiótico. Este artigo analisa o problema da significação da língua nos níveis: semântico e semiótico, considerando a identidade cultural nas cidades de Salvador e Recife, baseando-se na teoria
de Émile Benveniste (2005, 2006 e 2014). As discussões traçadas neste trabalho giram em torno do
axioma enunciativo de Benveniste (2006): enunciação é o colocar em funcionamento a língua por
um ato individual de utilização. Acreditamos que ao se apropriar e utilizar o dialeto, o sujeito se
enuncia e se estabelece, ao mesmo tempo em que reafirma a sua identidade cultural. Com base
em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, realizada nas cidades de Salvador e Recife, dis-
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cutiremos a relação de sentido e as possíveis marcas do sujeito encontradas no discurso de alguns
entrevistados dessas regiões, uma vez que, em termos teóricos, podemos dizer que a identidade
cultural pertence à esfera do discurso. Ou seja, o sujeito marca da forma que for seu lugar na cultura, ou no próprio discurso sobre a cultura. (FREITAS, 2010). Este trabalho é um recorte dos resultados
parciais da dissertação de mestrado em Ciências da Linguagem do PPGCL da UNICAP.
Palavras-chave: Semântico; Semiótico; Sentido; Forma; Identidade cultural

DEFINIÇÕES EM DICIONÁRIOS DE GÍRIAS E JARGÕES
ELABORADOS POR ALUNOS/AS DO ENSINO MÉDIO
PROFISSIONALIZANTE: ALGUMAS REFLEXÕES
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI)
Rodrigo Alves Silva (UFPI)
Esta pesquisa se insere no âmbito da Lexicologia/Lexicografia e toma o dicionário como um instrumento de cunho didático que desempenha importante papel no contexto escolar. Os dicionários constituem um registro do léxico, organizados, geralmente, em ordem alfabética, facilitando,
assim, a consulta pelos usuários. Entretanto, esse instrumento é pouco utilizado em sala de aula,
principalmente, nas atividades que envolvem leitura, servindo apenas como consulta (KRIEGER,
2003; 2007; 2011). Nesse sentido, apresentamos um relato de experiência da construção de dicionários ilustrados de gírias e jargões desenvolvido no Colégio Técnico de Floriano/UFPI, nas turmas de
1º ano dos cursos de Agropecuária e Informática, no intuito de trabalhar as variedades linguísticas,
bem como conhecer todas as partes que compõem o dicionário (principalmente o verbete). Inicialmente, a atividade consistiu nos estudos sobre variedades linguísticas. Em seguida, os alunos foram
divididos em grupo e, depois, sorteados os temas: variação regional ou profissões. Para a confecção
dos dicionários, os alunos selecionaram, no mínimo, 15 (quinze) verbetes. O próximo passo consistiu na construção da definição dos verbetes de forma coletiva, de modo que os próprios discentes
os definissem segundo suas concepções acerca dos mesmos. Para finalizar, cada grupo ilustrou os
verbetes, bem como produziram a apresentação e o sumário. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de analisar como os alunos construíram as definições dos verbetes, uma vez que as definições
são essenciais para o entendimento das palavras. Tomamos como base o conceito de definição
sinonímica, definição analítica, definição ostensiva e definições oracionais, proposto por Carvalho
(2011). Os resultados demonstram que as definições foram construídas de forma satisfatória, de
modo que esclarecem os significados das gírias. As definições foram feitas de diversas formas, conforme os tipos apresentados por Carvalho (2011).
Palavras-chave: Dicionários; Gírias; Jargões; Definição
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O TRABALHO COM O GÊNERO CHARGE: CONTRIBUIÇÕES
DA SEMÂNTICA PARA DESENVOLVIMENTO DA
COMPETÊNCIA LEITORA
Aleise Guimarães Carvalho (UFPB)
Alessandra Magda De Miranda (SEE/PB)
Cientes de que muitos alunos apresentam dificuldades de leitura, não conseguindo, muitas vezes,
atribuir sentido aos textos lidos e defendendo a hipótese de que a inserção de práticas escolares de
natureza semântico-pragmáticas pode contribuir para a reversão deste quadro, o presente estudo
tem como propósito maior apresentar a relevância de se desenvolver nos alunos a habilidade de
fazer inferências, seja por pressuposição (resgate de informações implícitas que podem ser inferidas a partir do que é explicitamente posto, mesmo quando se faz necessário acionar o contexto, assumido como contexto semântico), seja por implicatura (inferência dependente do conhecimento
de mundo, ou seja, do contexto pragmático). Pautados na certeza de que o ensino da língua deve
ocorrer baseado nos diversos gêneros e que os enunciados expressos em um texto são carregados
de informações explícitas e implícitas, escolhemos para nosso estudo a charge, gênero que é produzido para criticar ou satirizar, humoristicamente, um determinado acontecimento político, econômico, social ou histórico. Assim, propomo-nos a: a) analisar as pressuposições e as implicaturas
contidas em cinco charges; b) verificar de que modo esses itens influenciam na compreensão dos
referidos textos; e, c) refletir como tais conteúdos podem ser abordados em sala de aula. Trata-se,
portanto, de um estudo qualitativo realizado à luz dos princípios da Semântica e da Pragmática.
Para sua operacionalização, tomamos como base postulados de autores como Ducrot (1987), Ilari
e Geraldi (2006) e Moura (2006), Nery (2007), Antunes (2003), Kleiman (2000), entre outros, além
de documentos oficiais como os PCN de Língua Portuguesa (1997/2000) e RCEM – PB (2006). Os
resultados revelam que o reconhecimento das pressuposições e das implicaturas influi diretamente
na interpretação dos sentidos veiculados no gênero, o que nos permite ratificar que a abordagem
desses aspectos em sala de aula contribui para o aprimoramento das habilidades de leitura e, consequentemente, para o desenvolvimento da competência leitora.
Palavras-chave: Charge; Inferências; Semântica; Competência leitora
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O USO DE OPERADORES ARGUMENTATIVOS DE
CONTRAPOSIÇÃO EM ARTIGOS DE OPINIÃO E EDITORIAIS:
REFLEXÕES PARA O ENSINO
Smmyth Kallony Mendes De Albuquerque (UFRPE/UAG)
Este trabalho visa a analisar o uso de operadores argumentativos que contrapõem argumentos
para conclusões contrárias na construção de enunciados de artigos de opinião e de editoriais.
Para tanto, foi selecionado como “corpus” de pesquisa cinco exemplares de cada gênero textual
mencionado, todos publicados em edições recentes do Jornal do Commercio, que atendem à objetivação dessa pesquisa quantitativa e qualitativa, ou seja, que apresentam especificamente tais
operadores. Quanto ao embasamento teórico, interessam os estudos de Koch (2002, 2003), de
Parreira (2006) e de Monnerat (2001), pois trazem ampliações dos estudos de Ducrot (1989), que
foi o pioneiro nos estudos sobre os operadores argumentativos. A análise consiste na verificação
das relações argumentativas que podem ser identificadas no corpus a partir do uso desse tipo
de operadores nos enunciados. Evidencia-se, então, que os operadores “mas” e “embora” são
mais frequentes quando há a contraposição de argumentos, e que o uso do “mas”, em especial,
apresenta significações diferentes dependendo da intenção de quem o utiliza, podendo exprimir
sentidos de negação, retificação, quebra de expectativa ou contraste. Diante dessas constatações, é feita uma breve reflexão sobre a abordagem dos operadores argumentativos num livro
didático de Português do 3º ano do Ensino Médio e sobre como a ampliação dessa abordagem
pode contribuir para a argumentatividade textual dos alunos, já que tais operadores são elementos linguísticos comuns nos enunciados e são exemplos concretos da relação intrínseca que há
entre a linguagem e a argumentação.
Palavras-chave: Operadores argumentativos; Argumentação; Linguagem.

SUBSTITUIÇÃO DE ADJUNTOS ADVERBIAIS POR
PREDICATIVOS DO SUJEITO EM CONSTRUÇÕES DO
PORTUGUÊS DO BRASIL
Jamerson Lino Dos Santos (UFAL/Campus de Arapiraca)
Este trabalho discute um fenômeno de variação sintática que não entra no cardápio do ensino
de Língua Portuguesa (LP) da Educação Básica, mas vem ocorrendo, sobretudo, na oralidade do
Português do Brasil (PB). Desde o século XX ocorrem análises no estudo de variação sintática
por alguns estudiosos como Chomsky, que buscam descrever fenômenos linguísticos e dentre
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eles os da sintaxe. O fenômeno trata-se da substituição de adjuntos adverbiais por palavras de
valor adjetivo em construções que, canonicamente, exigiriam a presença de adjunto adverbial.
Sabe-se que esse termo tem como objetivo primordial interferir no sentido do verbo; mas, alguns
usuários elegem para esse fim termos tendentes a se caracterizar como predicativos do sujeito.
Vejamos: “Os ônibus fazem o trajeto mais rápido; o povo anda lento”. No primeiro caso, é possível
substituir o termo rápido pelo adjunto adverbial rapidamente, no segundo, lento por lentamente, como é o previsto na forma canônica. As fontes pertencem às modalidades escrita, oral e de
intuição. Esses dados apontam que o fenômeno impõe-se mais produtivamente na fala, sendo
rara a sua observação na escrita. Neste sentido, adota-se a visão de Câmara Jr. (2004), citando
Sapir (1969, p.65), pela indicação de que “para quem está acostumado ao padrão, as variações
se apresentam tão ligeiras que praticamente passam despercebidas. Para nós, como indivíduos,
elas são de máxima importância”. Importa essa discussão voltada ao ensino para que o fenômeno não passe despercebido nas aulas de LP, devendo-se figurar no rol de conteúdos no tocante à
variação linguística, sobretudo à sintática.
Palavras-chave: Ensino de LP; Variação Sintática; Adjunto Adverbial; Predicativo
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comunicações individuais

A CONCORDÂNCIA VERBAL NO LIVRO DIDÁTICO
DO 9º ANO
Paula Mendes Costa (UFPE)
Durante anos, o ensino da disciplina Língua Portuguesa pautou-se, principalmente, no ensino de
gramática tradicional. Atualmente, este panorama vem sofrendo modificações significativas, mas
ainda é latente a necessidade de uma postura reflexiva acerca do objeto e do objetivo de ensino
das aulas dessa disciplina. Desse modo, o objetivo geral desse trabalho é investigar no livro didático como se dá a abordagem do conteúdo de análise linguística referente à concordância verbal.
Para tal, utilizou-se como parâmetro o livro do 9º ano da coleção didática Jornadas.Port: Língua
Portuguesa, cujas autoras são Dileta Delmanto e Laiz B. de Carvalho, para proceder metodologicamente à observação e análise do tratamento do tema realizado pelo livro. Então, objetivou-se, mais
especificamente, observar se o tratamento dado pelos livros didáticos aos conteúdos de análise
linguística (a exemplo da concordância verbal) está mais próximo dos pressupostos da gramática
normativa ou da gramática reflexiva, levando em consideração as variedades da língua e preocupando-se prioritariamente com o desenvolvimento da competência comunicativa dos discentes.
Foram adotados autores diversos para tratar da relação entre ensino de português e ensino de
gramática (ANTUNES (2003; 2007) e TRAVAGLIA (2009; 2011)), da problematização do que vem a ser
gramática e os tipos de gramática (PERINI (2000), POSSENTI (2010) e TRAVAGLIA (2009)), dos objetivos do ensino de português (SUASSUNA (2006), ANTUNES (2003; 2007) e TRAVAGLIA (2009; 2011)) e,
finalmente, do ensino de concordância verbal (TRAVAGLIA (2011), BAGNO (2007) e ANTUNES (2003)).
Como resultado, percebeu-se que, apesar de o livro didático apresentar aspectos positivos concernentes à progressão do conteúdo, deveriam ser observados outros elementos a fim de evitar o seu
tratamento eminentemente normativo. Assim, verificou-se que o livro acaba por não fugir à tradicional enumeração de regras de concordância presente nos compêndios gramaticais, sem abrir
espaço para uma devida reflexão acerca dos usos e das variedades linguísticas.
Palavras-chave: ensino; gramática; livro didático; concordância verbal

A CLASSE DOS VERBOS MONOARGUMENTAIS: UMA
PERSPECTIVA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA
Lilian Aparecida De Assis (UFRN)
Tomando por base a noção de complementação proposta pela Gramática do Português Culto Falado (cf. Kato, 2015), apresento neste trabalho uma reflexão a respeito do ensino da classe de verbos
monoargumentais para o ensino fundamental II, que adotando a noção da GT, os tem rotulado sim419 / VI ECLAE

plesmente como verbos intransitivos. Uma proposta de ensino de gramática que tenha uma perspectiva mais voltada para a Linguística (cf. Duarte, 2008), se faz necessária para que, aos alunos seja
apresentada uma alternativa em relação ao modelo tradicional. Isso significaria começar as “aulas
de gramática” pela noção de elementos da oração com poder de seleção, predicador, bem como os
itens por ele selecionados, argumentos. Sabemos que o modelo tradicional traz uma classificação
que tem sido tomada como único exemplo para o ensino de língua. Nesse modelo, os termos da
oração são vistos como “essenciais”, “integrantes” e “acessórios”, como se houvesse uma relação de
maior ou menor importância entre cada um, não cooperando para que o aluno apreenda a natureza das relações sintáticas que os constituintes estabelecem entre si. Este mesmo modelo trata a
classe dos verbos monoargumentais como homogênea, chamando-os de intransitivos, quando, no
entanto, sabemos que existe uma subclasse de verbos monoargumentais: aqueles que selecionam
apenas argumento externo (inergativos) e os que selecionam apenas argumento interno (inacusativos). A escola, por não fazer essa distinção, faz com que determinados complementos sejam
classificados de forma inadequada, criando um conceito equivocado e questionável acerca dessa
classe de verbos, assim como problemas em relação aos diferentes padrões de ordenação e de
concordância que os verbos inacusativos apresentam em relação aos inergativos. Aprender sobre
essas estruturas e relações sintáticas é essencial para sabermos os padrões das sentenças presentes
na Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Monoargumentais; inacusativos; ensino

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO FORMAL E FUNCIONAL
DAS ESTRUTURAS COMPLETIVAS
Secundino Vigón Artos (UFCG)
As construções completivas vêm apresentando alguns problemas de classificação à maioria dos
gramáticos da língua portuguesa e isto se deve a que nas suas propostas, por vezes, são misturados
critérios formais e funcionais na hora de serem estabelecidas as suas classificações. Após uma avaliação das classificações habituais que são apresentadas em alguns estudos gramaticais da língua
portuguesa destas estruturas completivas, nomeadamente nas gramáticas de C. Cunha & L. Cintra
(1984); M. Vilela (1999); E. Bechara (2001); M.H. Mira Mateus et Al. (2003) ou nos estudos de M. J.
Broa Martins Marçalo (2009) ou P. Barbosa (no prelo) e chegando a conclusão que nessas classificações se apresentam alguns critérios contraditórios de organização tanto formais como funcionais,
pretendemos refazer a proposta apresentada em S. Vigón Artos (2007) com o intuito de apresentar uma nova reorganização destas estruturas completivas que facilite a sua organização em dois
blocos: um puramente formal – que diferencie as estruturas completivas finitas e não-finitas – e
outro, exclusivamente funcional, diferenciando-as em estruturas completivas que realizam funções
dependentes do item que as seleciona, isto é, completivas selecionadas por um núcleo verbal ou
por núcleos das categorias nominal, adjetival ou adverbial. Ainda, analisaremos e exemplificaremos
quais são as funções sintáticas ou semânticas que cada uma destas estruturas pode realizar tanto
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no nível argumental, como nos níveis periféricos e o papel que exerce a preposição quando esta
precede estas estruturas.
Palavras-chave: Completivas; Classificação formal; Classificação funcional

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS E ENEM: ONDE ESTÁ A
GRAMÁTICA QUE ESTAVA AQUI?
Sammy Vieira Carvalho Júnior (UFRN)
Pretendemos, neste trabalho, apresentar uma análise investigativa sobre como aspectos gramaticais são cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Nos deteremos em
levantar quais conhecimentos de morfossintaxe estão sendo exigidos aos alunos nesse exame. Em
virtude disso, propomo-nos a fazer um panorama das provas desde a primeira até a última edição
do ENEM (1998 a 2014), no intuito de analisar como/de que maneira as provas do Enem têm trabalhado com gramática, mais detidamente em relação a aspectos morfossintáticos. Serão feitos um
levantamento e um mapeamento do que está sendo contemplado pelo ENEM em suas questões.
Nos interessa, mais especificamente, investigar, numa análise quantitativa e qualitativa, de que forma questões no ENEM cobram nomenclaturas e aspectos da gramática normativa. Essa pesquisa
faz-se necessária por constata-se incoerências entre o que contempla o livro didático direcionado
para o Ensino Médio – material norteador para aulas dos professores – com o que vem sendo cobrado no ENEM e com as devidas prescrições dos PCNs para o Ensino Médio. No que concerne ao
entendimento de gramática, buscaremos auxílio em Carlos Franchi, em seu livro ‘Mas o que é mesmo gramática?’. Quanto à compreensão do que entendemos por normas, subsidiará este trabalho
a obra de Faraco, ‘Norma Culta Brasileira: desatando alguns nós. Sendo assim, surge o questionamento: como/de que forma o ENEM trabalha em suas questões aspectos da gramática normativa
ou prescritiva? Acreditamos encontrar uma diminuição sistemática no número de questões envolvendo elementos da gramática e suas nomenclaturas.
Palavras-chave: ENEM; ensino de gramática; morfossintaxe.

PADRÃO REAL versus PADRÃO IDEAL: UM OLHAR PARA
O ENSINO DAS SENTENÇAS DE NEGAÇÃO PELO VIÉS DAS
GRAMÁTICAS TRADICIONAIS E DA LINGUÍSTICA
Nara Juscely Minervino De Carvalho Marcelino (UFRN)
Considerando o ensino de sintaxe, percebemos que consta nas Gramáticas Tradicionais (GT) que
“Frase se define [...] pela sua capacidade de [...] transmitir um conteúdo satisfatório para a situação
em que é utilizada [...]” (INFANTE, 2001, p. 412). Vemos também que as frases são classificadas em
frases declarativas, interrogativas e exclamativas, todas afirmativas ou negativas. Vejamos abaixo: (i)
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Aqueles homens (não) são confiáveis. (ii) Aqueles homens (não) são confiáveis? (iii) Aqueles homens
(não) são confiáveis! As sentenças em (i) são, respectivamente, frases declarativa, interrogativa e
exclamativa. Além dessas, há na oralidade do Português Brasileiro (PB), sentenças que, mesmo não
possuindo constituintes de negação, podem ser igualmente classificadas como frases exclamativas
negativas, já que também possuem conteúdo satisfatório para as situações em que são utilizadas.
Observemos as estruturas abaixo: (ii) Não há por que duvidarem. Aqueles homens são confiáveis.
a. É ruim que aqueles homens são confiáveis! b. Aqueles homens são confiáveis breu! c. Aqueles
homens são confiáveis vírgula! Apesar da ausência de constituintes de negação por excelência,
afirmamos que essas sentenças podem ser classificadas como sentenças exclamativas de negação,
tanto pela negação à afirmação da frase precedente, retomada na própria negativa, quanto pela
sua força elocucionária. Contudo, apesar de existirem, estruturas como estas não são objetos de
estudo das GTs. Considerando, pois, essas sentenças de negação, trazemos em nossa proposta de
trabalho os seguintes objetivos: 1) mostrar que nem toda sentença negativa possui constituintes
de negação por excelência; 2) revelar que as negativas configuram tipos distintos de negação: i)
Negação Regular; ii) Negação Proposicional; iii) Negação Metalinguística; 3) apontar posicionamentos distintos para cada constituinte responsável pela negação da estrutura. Como base de apoio à
nossa pesquisa, temos como referência trabalhos realizados para o Português Europeu (doravante,
PE), com Martins (2010a, no prelo) e Pereira (2010), bem como para o PB, com Cavalcante (2007).
Palavras-chave: Sentenças de Negação; Sintaxe; Ensino.
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UM ESTUDO SOBRE O USO VARIÁVEL DA CONCORDÂNCIA
VERBAL NA LÍNGUA FALADA DE SERRA TALHADA – PE
Juliana da Silva (UFRPE/UAST)
O trabalho apresenta um estudo sobre a variação linguística na língua falada na cidade de pernambucana Serra Talhada, correlacionando fatores linguísticos e extralinguísticos. A pesquisa é resultado do projeto: A língua usada em Serra Talhada: Um estudo variacionista sobre a concordância
verbal, e tem como objetivo geral: descrever o perfil sociolinguístico da língua falada na cidade de
Serra Talhada. Segue os pressupostos teóricos e metodológicos da sociolinguística variacionista,
em que se desenvolve uma análise do fenômeno variável da concordância verbal. Foram selecionados 54 informantes naturais de Serra Talhada ou que vivem na localidade a mais de cinco anos.
Estes foram distribuídos de igual proporção, de forma aleatória estratificada, de acordo com o sexo
(feminino e masculino), a escolaridade (ensino fundamental, ensino médio, ensino superior) e a
faixa etária (15 a 29 anos, 30 a 44 anos e mais de 44 anos). Para a sociolinguística variacionista, a
língua sofre variações, e o falante normalmente adequá seu modo de usar a língua de acordo com
o contexto sócio comunicativo que ele estiver inserido. Dessa forma o uso linguístico não condiz
com as normas presentes nas gramaticas normativas, onde o fenômeno da concordância verbal é
visto mais como lista de regras sem levar em consideração as variações. Os resultados parciais desta
pesquisa apontaram que 66% dos falantes dessa comunidade estão fazendo o uso da concordância verbal em oposição a 34%. E que os fatores linguísticos: saliência fônica, natureza do sujeito e
distância entre o sujeito e verbo percentualmente apresentaram valores numéricos significativos.
Os resultados percentuais das variáveis sociais: escolaridade, sexo e faixa etária também apontaram
para influência dessas variáveis. Porém, todos esses resultados percentuais serão mais bem investigados posteriormente a partir análise dos pesos relativos.
Palavras-chave: Língua falada; Concordância verbal; Variação

COMO LIDAR COM A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NAS AULAS
DE GRAMÁTICA
Gilzinele Nayara Domingos Barbosa (FACHO)
Esta pesquisa tem como objetivo analisar se o professor está possibilitando escolhas ao aluno ou
apresentando apenas um ensino tradicional da gramática. Esta pesquisa foi desenvolvida através
de um estudo de cunho bibliográfico, em que entendemos a urgência de se aprofundar neste
tema, o qual ainda parece ser um problema real e atual nas salas de aulas. A pesquisa bibliográfica
abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódico de estudiosos dessa área, como Bagno
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(2007). Com esse autor, podemos identificar estratégias de como os professores, em atuação e em
formação, podem abordar em sala de aula a variação linguista e as mudanças na língua portuguesa, mostrando aos alunos que o “erro” é influência de gramáticos tradicionais que definiram um
modelo no qual quem não está de acordo com essas normas estabelecidas por eles, simplesmente
estão errados. O ensino de gramática deve estar voltado para a realidade do educando, e o professor tem que estar atento para todo um conjunto que envolve o aluno. É preciso mostrar ao aluno
contextos em que ele pode escolher entre uma forma e outra da linguagem. O professor também
tem que ter uma base de sociolinguística para que esse ensino de variação linguista produza efeitos. Antes de entrar em uma sala de aula, o professor precisa ser consciente de que existem razões
sociais, culturais, regionais e que essas variações têm que ser levadas em conta na vida dos alunos,
pois não é a língua que muda com o tempo, são os falantes que, em sociedade, mudam a língua.
Orientador: Prof.Dr.Frederico José Machado da Silva
Palavras-chave: Professor; Variação linguística; Aluno; Sociedad

CONTRIBUIÇÕES DAS CIÊNCIAS SOCIAIS PARA O ENSINO E
COMPREENSÃO DE FENÔMENOS SOCIOLINGUÍSTICOS DO
SERTÃO DA RESSACA
Kaio Silveira Queiroz (UESB)
O relativismo cultural é uma postura adotada nas Ciências Sociais, inclusive na Linguística, segundo
a qual uma manifestação de cultura prestigiada na sociedade não é compreendida intrinsecamente como superior a outras. O conceito de relativismo cultural foi desenvolvido por antropólogos e
linguistas europeus, no início do século XX, graças, sobretudo, ao contato com as línguas e culturas
dos povos nativos da América do Norte. Atentos a tais questões, no presente estudo, estabelecemos
um diálogo entre o relativismo cultural, adotado por Boas (2010), e a Sociolinguística Variacionista
de Labov (1972), procurando explicar a origem e a formação do Português Popular, a fim de que
essa pesquisa sirva de base para estudos realizados com o Corpus do Português Popular de Vitória
da Conquista, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e em Sociofuncionalismo – CNPq. Embora seja uma abordagem predominantemente teórica, na pesquisa, discutimos
questões que corroboram para situações de contato e visam a trazer evidências acerca da deriva secular (drift) como arcabouço teórico explicativo para a origem do vernáculo popular conquistense.
Para a realização dessa discussão, dividimos o estudo em três partes: inicialmente, apresentamos
o relativismo cultural, em uma análise teórico-temporal, a fim de, em seguida, demonstrar como a
Sociolinguística tem agido atualmente para explicar a situação do vernáculo conquistense e, por
fim, na terceira parte, apresentamos uma visão da concordância verbal com o propósito de exemplificar como um fenômeno linguístico serve para discutir a origem e a formação do português
popular de Vitória da Conquista. Acreditamos que a presente pesquisa possa vir a contribuir para
a reflexão sobre as crises escolares advindas de pressões linguísticas que devem ser atenuadas por
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práticas voltadas à compreensão do relativismo cultural e da equivalência funcional, largamente
expostos pelas Ciências. Orientador: Valeria Viana Sousa
Palavras-chave: Ensino; sociolinguistica; relativismo cultural

DESTRAVANDO A LÍNGUA: COMPREENDENDO A VARIAÇÃO
LINGUÍSTICA COMO FENÔMENO ENRIQUECEDOR
Dayres De Souza Carvalho (UFRPE/UAST)
A partir da perspectiva de que a língua é a identidade de um povo e se altera de acordo com contextos socioculturais, entendemos que para que o processo de ensino e aprendizagem da língua
portuguesa na escola seja adequado, deve-se levar em conta as variedades linguísticas de que o
aluno faz uso. Tendo como principal embasamento a Teoria Variacionista (LABOV, 1972) e os estudos sobre o fenômeno do preconceito linguístico (BAGNO, 1999), que defendem o estudo da
língua levando em consideração os mais diversificados contextos sócio-histórico-sociais de uso e
não somente a variedade da língua considerada culta pela gramática normativa, este trabalho discute o resultado de uma proposta pedagógica por nós realizada, enquanto bolsista do Programa
Institucional de Iniciação à Docência, que tinha como objetivo despertar a consciência dos alunos
sobre a variação linguística e promover um melhor desempenho na adequação e aceitação da língua nos mais variados contextos. Para isso, foi realizado um diagnóstico com a turma, tendo como
finalidade identificar o nível de consciência dos alunos sobre a diversidade da língua falada no
Brasil. Após o diagnóstico, o tema da variação linguística foi apresentado considerando contextos
que faziam parte do cotidiano dos alunos. Em seguida, propomos que observassem os falantes da
comunidade onde residem e coletassem dados para a criação de um glossário, contendo palavras
e expressões, com a intenção de que identificassem usos peculiares da variedade utilizada em suas
comunidades, permitindo uma discussão mais ampla. Verificamos, ao longo deste trabalho, que a
visão depreciativa que os alunos tinham com a própria linguagem que utilizam foi dando espaço a
uma postura mais segura, possibilitando, assim, maior autonomia ao se comunicarem. Orientador:
Prof. Dr. Adeilson Pinheiro Sedrins
Palavras-chave: variação linguística; ensino; língua portuguesa

MULTICUTURALISMO E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO
CURRÍCULO ESCOLAR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Sirleide Vieira Da Silva (UFAL)
O Planejamento Escolar, segundo Vasconcellos (2010), acontece em diferentes níveis de abrangência. Dentre esses níveis encontra-se o Planejamento Curricular, que ele define como sendo “a proposta das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporada nos diver-
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sos componentes curriculares.” (VASCONCELLOS, 2010, p. 95). No processo de planejamento, em
particular o pedagógico é necessário levar em consideração a realidade social na qual a escola está
inserida. Ao se elaborar um currículo é necessário levar-se em conta que o aluno deve ser um ser
ativo no movimento de construção de seu conhecimento. Nesse sentido a diversidade passou a ter
grande relevância contemporaneamente e as teorias pós-críticas sobre currículo defendem que a
diferença cultural não deve apenas ser respeitada ou tolerada. Silva (2010, p. 89), afirma que “Num
currículo multiculturalista crítico, a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em questão.” Dessa forma, no processo de elaboração de seu planejamento curricular, o professor de Língua Portuguesa não pode deixar de conceber o aluno, como um sujeito
representativo do meio social no qual está inserido, dentro ou fora da sala de aula. Ainda segundo
Silva (2010, p. 87), “A diferença não é uma característica natural: ela é discursivamente produzida”.
Assim é necessário pensar como os professores de Língua Portuguesa ao elaborarem seus currículos abordam a questão da diversidade cultural e a variação linguística. A linha metodológica desta
pesquisa é qualitativa-etnográfica, pois a coleta de dados deu-se através de entrevista semi-estruturada, realizada com professores de escolas públicas estaduais de Ensino Médio e EJA, e estão
sendo analisados à luz da bibliografia e orientações propostas por teóricos que abordam o assunto.
Palavras-chave: Currículo Escolar; Multiculturalismo; Variação Linguística
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Comunicações
Individuais
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comunicações individuais

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ESTILO: O CASO DAS
LATERAIS /ʎ, L/ NO FALAR PARAIBANO
Josenildo Barbosa Freire (Secretaria De Educação Do RN)
A variação linguística constitui uma realidade das línguas naturais, seja na esfera do campo fonético-fonológico, morfológico, sintático ou no discursivo-pragmático. Sendo assim, entende-se que
é necessária realização de investigação dialetal para verificação dessa proposição. Neste sentido, o
objetivo deste trabalho é descrever aspectos do processo de variação social e estilística dos fonemas laterais /λ, l/ em uma comunidade de fala do interior da Paraíba. A investigação ancora-se nos
pressupostos da Teoria da Variação (LABOV, 2008[1972]; 2001; HORA & WETZELS, 2011), para quem
a noção de estilo está vinculada ao grau de atenção ou de monitoramento que o falante confere à
fala, e remete-se necessariamente às noções de prestígio ou de estigma. Para alcançar tal objetivo,
constituiu-se um o corpus formado por 9 (nove) informantes da variedade paraibana e estratificado
por sexo, idade e nível de escolarização. Assume-se, especificamente, para análise dos dados, a proposta estilística de Labov (2001). Essa perspectiva de análise está organizada em oito critérios contextuais, que por sua vez, subdividem-se em quatro contextos denominados de “fala casual” e em
mais quatro categorizados de “fala cuidada/monitorada” e todos seguem uma ordem decrescente
de objetividade num modelo arbóreo. Esses contextos que constituem módulos internos de uma
entrevista formam eixos e norteiam o pesquisador ao controlar e definir os contextos que favorecem, ou não, o uso do estilo casual ou do estilo monitorado. Desse modo, segundo essa proposta,
as variantes [j], [l] e [Ø] vão ocorrer mais nos contextos pautados no eixo da fala casual, enquanto
que as variantes [λ] e [w] serão favorecidas pelo eixo da fala cuidada. Os primeiros resultados demonstram que os fonemas /λ, l/ estão em processo de, tanto socialmente quanto estilisticamente,
variação.
Palavras-chave: variação; estilo; laterais; variedade paraibana

VARIEDADES DA LÍNGUA E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Márcione Teles De Melo Barros (ULHT/Portugal)
Por ser um trabalho sociolinguístico, a preocupação central desta pesquisa foi estudar a presença
das diferentes variantes linguísticas na concordância verbal e compreender se são as variantes extralinguísticas (idade, sexo, escolaridade, etc.) as responsáveis pelo aparecimento de tais variantes
ou não nos textos, tendo como pressuposto as aulas de língua portuguesa. A pesquisa foi conduzida inquirindo 5 professores de língua portuguesa e 253 alunos, numa escola da zona urbana
pertencente à rede estadual no interior do estado de Pernambuco. Foi realizada uma abordagem
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sociolinguística quantitativa e uma abordagem complementar de base qualitativa e finalidade pedagógica. Foram feitos questionários sócio culturais com os alunos e pedido que estes escrevessem
um texto com características do gênero dissertativo, e em seguida foi feita entrevistas com os cinco
professores de língua portuguesa que lecionam na escola. Os resultados demonstram que existem
diferentes variantes linguísticas encontradas na concordância verbal, mas foi desmistificada a ideia
de que estes escrevem com tais variedades porque tem influência extralinguística, mas assim o fazem porque não dominam as regras da gramática normativa. Sendo assim, o ensino não está reconhecendo por completo a realidade heterogênea da língua e ainda se atenta apenas à propagação
da língua cultivada pela tradição gramatical, trabalhando a língua-padrão como única possibilidade de acerto, excluindo as demais variantes, rotulando-as como erros ou desvios.
Palavras-chave: Cultura; Língua; Variantes; Ensino de Língua Portuguesa

AS FORMAS VERBAIS INOVADORAS DO PORTUGUÊS: O
CASO DE PARTICÍPIOS IRREGULARES E A RELAÇÃO COM AS
FORMAS VERBAIS UTILIZADAS NO PORTUGUÊS ARCAICO
Aurea Rayra Canejo Da Silva (Escola Municipal João Pinto Da
Silva)
Nesta pesquisa estudamos a criação de formas inovadoras do particípio passado irregular no português do Brasil e trata-se de um trabalho descritivo de cunho qualitativo. Tivemos como objetivos:
(1) identificar e descrever as formas inovadoras do particípio passado irregular de verbos regulares
que estão sendo usadas na modalidade falada do português contemporâneo; (2) analisar essas
novas formas de particípio irregular desconhecidas pelas gramáticas de língua portuguesa; (3) observar e refletir se há raiz histórica dessas formas no particípio irregular do português arcaico. Como
referenciais teóricos utilizamos as observações e contribuições de Said Ali (2006), Bagno (2001, 2007,
2008, 2012, 2013), Bechara (2005), Castilho (2009), Coutinho (2005), Gil (2008), Hauy (2008) e Paiva
(2008) ambos presentes em Spina (2008), Ilari e Basso (2007), Moura Neves (2000), Silva Neto (1977,
1986), Silva (2008), Souza (2011). Neste capítulo teórico, há ênfase maior para a história de evolução dos verbos da língua portuguesa, as variações e modificações pelas quais passou para poder
chegar ao sistema verbal utilizado. O corpus está constituído de dados coletados em duas etapas,
a primeira de gravações de áudio e a segunda aplicação de questionário com os alunos do ensino
Médio que são os sujeitos desta pesquisa, a análise divide-se em duas partes: quantitativa e qualitativa. Como critério de análise observamos os verbos que apresentaram maior recorrência nas duas
etapas de coleta de dados, assim, focamos nos verbos chegar, trazer e passar (sentido de aprovação), com suas respectivas formas inovadoras – chego, trago e passo. Como resultado, percebemos
que a formação desses verbos inovadores pode estar relacionada ao fenômeno da hipercorreção,
bem como a analogia com os demais verbos do sistema verbal brasileiro.
Palavras-chave: Criação; Particípio; Irregular; Variação; Mudança
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SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO: VARIAÇÃO FONÉTICA
DE ESTUDANTES DE EJA INQUIRIDOS PARA O ATLAS
LINGUÍSTICO DE PERNAMBUCO
Edmilson José De Sã (Centro De Ensino Superior De Arcoverde)
Esta apresentação versa sobre a variação linguística em Pernambuco, tomando como parâmetro
teórico a perspectiva da Sociolinguística, a partir da qual é possível verificar a interferência de elementos sociais tais como faixa etária, escolaridade e sexo na fala de determinado grupo comunitário. Pretende-se, aqui, usufruir do corpus do Atlas Linguístico de Pernambuco, usando, para tanto,
alguns fenômenos fonéticos registrados na pronúncia dos informantes que responderam ao Questionário Fonético-Fonológico (QFF) tais como a redução das proparoxítonas: pólv[or]a – p[olv]a, o
apagamento do /n/ no grupo /ndo/: ferve[nd]o – ferve[n]o e casos de metátese: v[idr]o – v[rid]o. Os
referidos informantes, em grande parte, pertenceram à classe de alunos de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), de modo a atender ao perfil da metodologia dialetal (CARDOSO, 2010), que solicita
entrevistados de 18 a 30 anos e 50 a 65 anos com escolaridade não superior ao 5º ano do Ensino
Fundamental (antiga 4ª série), e alguns dados foram coletados nas escolas da referida modalidade,
por ter sido mais fácil encontrar os sujeitos a serem inquiridos. Para a ocasião, serão analisados os
fenômenos fonéticos coletados a partir da fala de estudantes da primeira faixa etária dos municípios de Santa Maria da Boa Vista (Ponto 03), Salgueiro (Ponto 05), Floresta (Ponto 06), Garanhuns
(Ponto 14), São Bento do Una (Ponto 15), Taquaritinga do Norte (Ponto 16), Palmares (Ponto 18),
Limoeiro (Ponto 19) e Recife (Ponto 20). Espera-se que o estudo apresentado sob forma de comunicação oral possa trazer à tona algumas reflexões sobre o ensino de Jovens e Adultos e a variação
linguística que os falantes dessa modalidade costumam expressar em sua comunicação.
Palavras-chave: Sociolinguística; Educação de Jovens e Adultos; Variação Fonética

O TRATAMENTO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM LIVROS
DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Ariosvaldo Leal De Jesus (Faculdade São Luís de França)
A língua portuguesa, como qualquer outra língua humana, comporta variantes devido à interferência de fatores sociais, geográficos e situacionais. Considerando essa realidade, é necessário investigar se os livros didáticos de português abordam essas variantes em seus conteúdos e atividades.
Neste trabalho, portanto, o nosso objetivo foi analisar como a coleção de livros didáticos do Ensino
Médio Português: linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães (2010) trata
a variação linguística. A coleção selecionada foi aprovada e indicada no Guia de Livros Didáticos do
PNLD 2012 do Ensino Médio e, é a mais adotada nas escolas da rede estadual na cidade de Aracaju/
SE. Para os propósitos deste estudo, adotamos o roteiro de análise proposto por Lima (2014). Assim,
a análise consistiu nas seguintes questões: 1) “a variação linguística é uma constante na obra ou
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aparece de forma isolada?” 2) “a terminologia utilizada se adéqua aos padrões científicos ao mesmo
tempo que é acessível ao aluno?” 3) “há a utilização de gêneros textuais que sejam representativos
das variantes linguísticas abordadas, em situações reais de uso?” 4) “os fenômenos abordados estão
coerentes com a realidade linguística do PB?” A fim de fundamentar teoricamente tal proposta,
buscamos respaldo nas recomendações dos PCN de Língua Portuguesa para o ensino médio e nas
ideias difundidas essencialmente por Bagno (2007), Camacho (2012), Faraco (2008), Possenti (1996)
e Silva (2004), dentre outros. Constatamos que há certa resistência por parte dos livros didáticos
em abordar a variação linguística, pois estão muito ligados com o que se ensina nas gramáticas
normativas tradicionais.
Palavras-chave: Língua portuguesa; Variação linguística; Livro didático

OS COMPARATIVOS TIPO, FEITO, IGUAL, COMO E QUE NEM:
PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Josele Julião Laurentino (UFRN)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa defendem um ensino reflexivo,
que leve em conta as variedades linguísticas. Porém, ainda persiste na prática de muitos professores do nível básico a negligência em relação aos estudos dos fenômenos de variação, e, muitas
vezes, o ensino de gramática é feito de modo superficial, o que acaba reforçando a ideia de que os
fenômenos de variação não passam de “desvios” daquilo que é o “ideal” linguístico. Ademais, polariza-se a fala e a escrita, sendo aquela considerada lugar de “erro” e esta, de “acerto”. Diante disso,
com base nos estudos sociolinguísticos e com o intuito de contribuir para um ensino de língua mais
profícuo e dinâmico, neste trabalho, propomos uma sequência didática, que trata da variação entre
formas como TIPO, FEITO, IGUAL, COMO e QUE NEM na indicação de comparação. Nosso enfoque
pauta-se em uma perspectiva sociolinguística variacionista (cf. LABOV, 2008[1972]) e leva em conta
também uma abordagem da língua em uso no contínuo fala-escrita (cf. MARCUSCHI, 2004). Nessa
perspectiva, sugerimos uma sequência didática que objetiva, principalmente, (I) a percepção de
que os usos das formas variantes são condicionados pela natureza da situação comunicativa, seja
ela oral ou escrita; (II) o domínio de variedades linguísticas atrelado ao desenvolvimento de uma
noção de adequação linguística; (III) a reflexão sobre os usos que se fazem da língua; (IV) o estudo da função gramatical da comparação; (V) a compreensão de que a mudança e a variação são
inerentes à língua. Para tanto, sugerimos atividades pautadas na diversidade de gêneros textuais.
Consideramos este trabalho relevante tanto para graduandos em Letras quanto para docentes de
Língua Portuguesa, já que poderão, adaptando a sequência didática a suas realidades, utilizá-la
como referência para um ensino de gramática com base no texto que não desconsidere o caráter
variável da língua.
Palavras-chave: Sociolinguística; Comparação; Sequência Didática
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INFLUÊNCIA DA ORALIDADE NA LEITURA DE ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO
Maria De Fátima De Souza Aquino (UEPB)
No percurso dos avanços do estudo da linguagem no contexto social, merecem destaque os estudos voltados para o contexto de sala de aula - a Sociolinguística Educacional. Bortoni-Ricardo
(2004) tem enfatizado, em seus estudos, o monitoramento da fala para a análise do português brasileiro no ambiente escolar e em outros ambientes sociais. Seguindo essa perspectiva de estudo,
o grupo ESTUDOS DE LINGUAGENS E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO, da Universidade Estadual da
Paraíba vem desenvolvendo pesquisas com o objetivo de investigar a influência de formas linguísticas variantes da fala na leitura e escrita de alunos do ensino básico da rede pública, da cidade
de Guarabira – PB. Este artigo apresenta resultados do Projeto de Pesquisa PIBIC/UEPB VARIAÇÃO
DIALETAL E ENSINO: marcas de oralidade na leitura e escrita de alunos do ensino médio. A pesquisa
se pauta por uma metodologia sociolinguisticamente orientada, a qual compreende a gravação de
leitura e atividade de escrita de 20 alunos de cada ano do ensino médio (1º, 2º, e 3º), para posterior
transcrição e análise dos dados. Neste trabalho, serão apresentados os resultados da análise dos
dados de leitura dos alunos pesquisados. Ou seja, serão analisados os “erros” de leitura decorrentes
da influência do dialeto do aluno e os “erros” decorrentes do processo de leitura.
Palavras-chave: Leitura; Variação; Ensino

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: TEMA COMPLEXO PARA UMA
ABORDAGEM PONTUAL NO ENSINO MÉDIO
Cícera Alves Agostinho De Sá (UERN)
Este trabalho visa promover uma reflexão acerca do espaço concedido por autores de duas coleções de língua portuguesa, aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático 2015, às variações e
mudanças linguísticas. Embora esse tema constitua o foco da competência oito e das habilidades
referentes à mesma na matriz de referência da área Linguagens e Códigos e suas Tecnologias do
Exame Nacional do Ensino Médio, que se configura como uma das principais políticas de avaliação
externa do contexto educacional vigente, respondendo ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, a abordagem no livro didático é pontual e resumida. Adotaremos como referencial teórico as proposições do Bagno (2007) que discute os efeitos do preconceito
linguístico, resultante da inadequação linguística, como também Cesário e Votre (2013) que aborda
os aspectos teórico-metodológicos da sociolinguística. Conduzirmos um levantamento quantitativo da ocorrência do tema nos três volumes de cada coleção, bem como uma análise qualitativa da
exposição e proposição de atividades sobre o referido tema, nas obras selecionadas. Esse estudo
servirá de base aos docentes do ensino médio que utilizam o livro didático como principal suporte para a organização da sequência didática de conteúdos do ensino médio, desconsiderando a
importância do tema frente ao desafio de o estudante compreender que no contexto linguístico
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inexiste erro, evidenciando assim a importância da adequação linguística, foco do nosso estudo,
devendo assim ter sua abordagem ampliada e enriquecida com materiais resultantes de pesquisas
ou produzidos pelos estudantes, sob orientação docente.
Palavras-chave: abordagem; variação linguística; ENEM

ATITUDES LINGUÍSTICAS DE OUVINTES: CONDUTA
AVALIATIVA E CRIAÇÃO DE ESTEREÓTIPOS
Priscila Evangelista Morais E Lima (UFPB)
Com o intuito de contribuir com dados que tratem de atitudes linguísticas em língua materna, este
trabalho pretende examinar as atitudes de adolescentes paraibanos no que se refere à variedade
linguística que utilizam. Especificamente, buscamos investigar como o ouvinte avalia as diferentes
realizações dos fonemas [t] e [d] em palavras como “tia” e “dia”, por exemplo. Partimos da hipótese
de que haverá diferença no julgamento das variedades por parte dos ouvintes. Acreditamos que
eles avaliarão mais positivamente as realizações alveopalatais de tais fonemas. De acordo com Melo
(1988; apud JESUS, 2006), a sociedade tende a estigmatizar diferenças fonéticas, lexicais e gramaticais entre as variedades. Além disso, ela “pode associar determinado sotaque e dialeto a determinados traços da personalidade” (MELO, 1988, apud JESUS, 2006, p. 7). Caso nossa hipótese seja
comprovada, observaremos que o ouvinte, no papel de usuário, faz uma autoavaliação negativa de
seu próprio sotaque. Na presente pesquisa utilizamos o aporte metodológico proposto por Lambert et al. (1960), o Matched Guise Technique, uma técnica de medida indireta. Também utilizamos
uma abordagem direta, na qual consiste em perguntar diretamente ao participante suas avaliações
sobre língua ou quais suas atitudes sobre um dado fenômeno da língua (GARRETT, 2010, p. 39). Para
a realização desta pesquisa, gravamos a leitura de duas pessoas nascidas na Paraíba e que sempre
residiram neste estado. A fim de colhermos os dados de atitudes, selecionamos 8 adolescentes,
entre 13 e 18 anos, também moradores do mesmo estado. Os resultados mostraram que a maioria
dos ouvintes autoavaliam negativamente seu sotaque.
Palavras-chave: Atitudes linguísticas; ouvinte; sotaque

CONCORDÂNCIA E QUADRO PRONOMINAL EM OFICINAS
DE VARIAÇÃO LÍNGUÍSTICA
Monique Débora Alves De Oliveira (UFRJ)
As pesquisas sociolinguísticas no Brasil trouxeram dados que podem servir de base para o trabalho com a diversidade linguística em sala de aula. No entanto, ainda há uma distância entre esses
dados e propostas pedagógicas que efetivamente os apliquem. Segundo Bortoni-Ricardo (2014), o
grande desafio da Sociolinguística Educacional consiste justamente no esforço para aplicação dos
resultados dessas pesquisas na solução de problemas educacionais e na elaboração de propostas
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de trabalho pedagógico mais efetivas. Considerando os continua de variação linguística propostos
por Bortoni-Ricardo (2004), este trabalho, financiado por um projeto de apoio à melhoria do ensino
nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, busca elaborar sequências didáticas que sejam
aplicáveis para o ensino de variação e gramática em aulas de língua portuguesa, em uma escola
localizada no subúrbio da capital. Essas sequências são propostas e realizadas com turmas de 6º
e 7º anos, em forma de oficinas, nas quais fenômenos gramaticais variáveis, como a concordância
e o quadro pronominal, são abordados através de atividades lúdicas de análise contrastiva, para a
construção de uma linha com os continua de variação. Um dos objetivos principais dessas oficinas
é a conscientização dos alunos para as variantes representativas da fala e da escrita, os pontos
extremos do continuo de oralidade e letramento. Durante as oficinas, os alunos analisam textos
diferentes e recebem a tarefa de organizá-los, a partir da análise das variantes linguísticas presentes neles, em diferentes pontos da linha do continuo. Além dessa atividade, jogos também são
utilizados para trabalhar, de forma lúdica, o conteúdo abordado. O objetivo final desse projeto é
transformar essas sequências realizadas nas oficinas em material didático que possa ser divulgado
para os demais professores de língua portuguesa da escola, de modo a contribuir para um ensino
de língua portuguesa pautado na variação linguística.
Palavras-chave: Sociolinguística; Ensino; Variação e Gramática

A IMPORTÂNCIA DA SOCIOLINGUÍSTICA E SUA APLICAÇÃO
PARA O ENSINO
Cícero Kleandro Bezerra Da Silva (UFPE)
Conforme Monteiro (2000), a Sociolinguística engloba todo o estudo relacionado à linguagem em
seu contexto sociocultural. Consideramos de suma importância a existência dessa disciplina, haja
vista que, para entender a sociedade, é necessário conhecer o seu principal veículo de comunicação, a língua, a qual transforma e é transformada de acordo com as diversas mudanças sociais,
culturais e históricas. A Sociolinguística surge assim, com o papel de analisar os aspectos sociais que
permeiam e influenciam a comunicação em determinada comunidade de fala, constituindo-se de
fundamental importância para o estudo da interação comunicativa entre os diferentes cidadãos,
estudando, segundo Mollica (2012), as variações nos usos linguísticos emergentes e seus reflexos
na vida de um povo. Tais variações estão presentes nas diversas instituições sociais, entre elas, a
escola, que exerce grande influência na formação de uma sociedade democrática e consciente das
mudanças linguísticas e do contexto que a envolve. Considerando a afirmação de Bright (1996, p.
11), de que “a diversidade linguística é precisamente a matéria de que trata a Sociolingüística”, o
presente trabalho objetiva destacar a importância e a ligação entre a Sociolinguística e o ensino
escolar na formação e no desenvolvimento crítico não apenas dos educandos da Educação Básica,
mas também dos estudiosos da linguagem. Teremos como suporte teórico as ideias de Carvalho
(1997), Scherre (1998), Lobato (1994), além dos autores já mencionados, com foco na importância da
referida disciplina na compreensão das variações linguísticas e na formação de novos cidadãos que
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respeitem e compreendam as diferenças linguísticas dos diferentes tempos e localidades. Defendemos que o ambiente escolar deve ser permeado pela conscientização do uso variável da língua
para a formação de uma sociedade ciente de suas diferenças.
Palavras-chave: Sociolinguística; língua; sociais; escolar; sociocultural

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS DA VARIAÇÃO
LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA
Marta Maria Minervino Dos Santos (UFAL)
O presente trabalho é parte da pesquisa desenvolvida durante o mestrado que se propôs a investigar os procedimentos pedagógicos utilizados por uma professora que atuava no 2º ano do Ensino
Fundamental da rede pública de ensino da cidade de Maceió. No contexto de sala de aula, investigamos os procedimentos pedagógicos para trabalhar a variação linguística, doravante VL. Este
tipo de estudo que considera a língua em seu caráter dinâmico, consequentemente heterogêneo,
se faz importante ao propôs, um intervenção pedagógica, sobretudo na etapa correspondente
ao início da escolarização, quando a criança é formalmente introduzida no ensino da linguagem
escrita. Embora o estudo dos efeitos da VL no processo de aquisição da leitura e escrita seja teoricamente reconhecido como crucial, possivelmente ainda não tem sido objeto de atenção por parte
das agências formadoras, onde os quais, em muitos casos, não recebem formação sobre VL, isso
seria de fundamental relevância, pois, permitiriam aos professores lidar sistematicamente com essa
questão em sala de aula. Essa motivação do estudo nos permitiu adentrar em uma turma de 2º ano
do Ensino Fundamental de escola pública Estadual da cidade de Maceió. Para coleta dos dados.
Para tanto, utilizamos como metodologia do tipo qualitativa e como abordagem metodológica o
estudo de caso, que nos possibilitou uma relação metodológica com as orientações e métodos de
coleta de dados em sociolinguística. Em geral, o trabalho com VL em sala de aula seguiu as formas
comparativas entre a linguagem urbana e rural, sem a discussão dos aspectos culturais, sócio-históricos e comunicativos que estão presente na língua em seus usos social. Por fim, o trabalho apresenta que a formação inicial em pedagogia, como também a formação continuada, ainda é pouco
suficiente para desenvolvimento de uma prática sistemática.
Palavras-chave: Ensino da língua; Variação linguística; prática pedagógica

A SOCIOLINGUÍSTICA E CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO
Maria José De Oliveira (IFRN)
Gisonaldo Arcanjo De Sousa (UFRN)
Há uma tradição histórica que aponta o bom ensino de Língua materna para a lapidação de termos
e empregabilidade das regras e exceções. Porque muitos entendem que o ensino da língua portuguesa é aquele voltado para as normatizações da língua emanadas, principalmente, pela NGB Normas da Gramática Brasileira. No entanto, já se sabe que as várias formas de falar/dizer a mesma
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coisa estão presentes no cotidiano dos brasileiros, quer seja em ambientes informais, quer seja em
outros ambientes que denotam uma aparente formalidade - como a sala de aula. Por isso, o presente estudo propõe apontar algumas contribuições para o ensino da língua portuguesa, sob a ótica
sociofuncionalista (viés da linguística que mescla a Sociolinguística e o Funcionalismo) utilizandose dos pronomes TU/VOCÊ. Para isso, recorre-se ao aparato teórico laboviano e givoniano, revisitase alguns documentos oficiais orientadores do uso da língua em ambiente escolar, além de recorrer
aos estudos de Tavares (2013), Martins et al (2014) e Sousa (2010). Espera-se, assim, contribuir para
a prática pedagógica da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio que se concentra na
articulação de três variáveis: o aluno, os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem e na mediação do professor (BRASIL, 2001).
Palavras-chave: Sociolinguística; Pronomes; Ensino

CONCORDÂNCIA VERBAL: RELAÇÃO DE INTIMIDADE OU
FOSSO PROFUNDO ENTRE SUJEITO E VERBO?
Elenita Alves Barbosa (UESB)
Concordância verbal é um dos conteúdos em que são aplicados os conceitos apreendidos com os
estudos de sintaxe, semântica e morfologia. Pelo discurso escolar, é pela regra geral desse tipo de
concordância (“verbo concorda com sujeito em número e pessoa”) que se percebe se o discente
entendeu a natureza do sujeito e de sua relação com o núcleo do predicado. Assim, nos livros didáticos é apresentada, a rigor, a relação intrínseca entre sujeito-predicado como se fosse algo natural
e facilmente perceptível. Tal situação poderia se afigurar como uma simples questão de lógica;
porém, para aqueles que possuem, como vernáculo, o português popular, configura-se em um
entrave o entendimento dessa relação. A partir dessa prerrogativa, em nossa pesquisa, através de
atividades didático-pedagógicas monitoradas, procuramos descortinar quais são os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a aplicação da regra de concordância verbal nos textos
escritos por alunos do 9º ano, de uma escola municipal, de comunidade quilombola rural, em Vitória da Conquista-Bahia e, a partir dessa experiência, propomos uma atividade de intervenção pedagógica sobre o fenômeno da Concordância Verbal, através de um aplicativo para smartphones com
sistema android, que contribuirá para melhorar a aprendizagem. A importância de tal estudo para
o ensino de Língua Portuguesa é destacado por apontar caminhos aos docentes que, diante de tantas discussões sobre o que deve e o que não deve ser ensinado, entraram em conflito pedagógico
e se perderam nos caminhos do ensinar e, aos discentes que terão a oportunidade de refletirem,
em sala de aula, sobre as regras da língua (vernáculo) que realmente usam. Para a realização deste
trabalho de natureza sociolinguística, apoiaremo-nos, em: Silva (2005); Bagno (2011); Neves (2013).
Palavras-chave: Gramática; Língua; Norma; Variação; Concordância verbal

439 / VI ECLAE

O MODO IMPERATIVO NUMA ABORDAGEM SEMÂNTICA,
PRAGMÁTICA E DISCURSIVA
Rosangela Dos Santos Marques (UESB)
Nas instituições escolares, o ensino da gramática normativa é realizado, a rigor, com uma maior
atenção às atividades prescritivas em que há uma valorização dos aspectos morfossintáticos em
detrimento aos semânticos, pragmáticos e discursivos da língua. Concebendo que a preocupação do ensino de língua materna deva ser a de desenvolver a competência sócio comunicativa,
proporcionando, assim, ao falante a utilização da língua como instrumento de interação social,
em uma direção contrária à prescrição gramatical, nesta pesquisa, objetivamos, através da investigação do estudo de verbo e, mormente, do modo imperativo, apresentar uma proposta para o
ensino do imperativo em uma perspectiva semântica, pragmática e discursiva. Analisando livros
didáticos de Português, constatamos que esse modo verbal, apesar de ser abordado através de
gêneros textuais diversos, próximos à linguagem cotidiana dos discentes, encontra-se ainda aprisionado a uma sistematização teórica que não explora a infinidade de possibilidades que podem
ser geradas no ato da comunicação com o propósito de pedir/solicitar/ordenar. Para comprovar
tais afirmações, (I) analisamos o verbo e o modo imperativo em três coleções de livros didáticos
do 6º ao 8º ano e em algumas gramáticas; (II) aplicamos atividades nas quais os discentes foram
incentivados a empregar o imperativo, atentando para seus múltiplos sentidos e intenções no
ato das várias situações comunicativas, a fim de verificar o desempenho dos escolares quanto ao
uso dos recursos que a língua lhe disponibiliza. Após essa etapa, elaboramos uma proposta de
intervenção pedagógica, com vistas a contribuir para um processo ensino-aprendizagem mais
significativo, abordando o imperativo, por meio da exploração de aspectos semânticos pragmático-discursivos para o desenvolvimento da competência sócio comunicativa. Atendendo a
esse propósito, valemo-nos das contribuições de gramáticos e linguistas a respeito do ensino do
imperativo, com ênfase na gramática reflexiva e nas sugestões de Travaglia (2009; 2011; 2013) e
Ferrarezi Junior (2014).
Palavras-chave: Gramática; Imperativo; Pragmática

A VARIAÇÃO DO SUBJUNTIVO: UM FENÔMENO A SER
REFLETIDO NA EDUCAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA NOS
LIVROS DIDÁTICOS
Vânia Raquel Santos Amorim (UESB)
Elenita Alves Barbosa (UESB)
Em pesquisa realizada sobre a variação do modo subjuntivo em orações completivas introduzidas pelo complementizador que no português falado em Vitória da Conquista, embasada teori-
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camente por Labov (2008); Weinreich, Labov e Herzog (2006) e Hopper (1991), utilizamos como
amostra para análise vinte e quatro entrevistas extraídas do Corpus do Português Popular de Vitória da Conquista (Corpus PPVC), organizado pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e
em Sociofuncionalismo - CNPq. Na análise dos dados, constatamos que, do ponto de vista quantitativo, o uso do subjuntivo é condicionado pelo valor semântico do verbo da oração matriz que
exerce uma força de integração entre as cláusulas - principal e subordinada, constituindo, dessa
forma, como uma força propulsora para a seleção do modo verbal na encaixada e pela presença
das orações afirmativas (estrutura da assertividade da oração). Também, nossa pesquisa evidencia
que os informantes inseridos no universo escolar, tiveram um índice de variação menor do que
os não-escolarizados. Guiados por esse estudo, no presente trabalho, temos o objetivo de, à luz
da Teoria Sociolinguística, refletir o uso desse modo verbal, observando, sobretudo, a alternância
existente entre o subjuntivo e o indicativo nos livros didáticos. Após análise da Coleção Gramática fundamental de autoria de Douglas Tufano, chegamos à conclusão de que nesses materiais
não há uma definição precisa em relação ao modo verbal para explicar a variação do subjuntivo
no uso real da língua que em alguns casos são aceitos pela Gramática Normativa. Diante do papel
da escola como reflexo ativo e com a função de desenvolver no aluno a competência discursiva
para que esteja apto a usar a variedade adequada a cada contexto de interação, apresentamos a
análise do subjuntivo como uma proposta de pensar a educação Sociolinguística nos materiais
escolares de uma forma mais contextualizada com a realidade linguística contemporânea.
Palavras-chave: Sociolinguística; Variação; Subjuntivo; Indicativo

‘PADRÃO REAL’ VERSUS ‘PADRÃO IDEAL’: O QUE DIZEM
AS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS SOBRE O PARADIGMA
PRONOMINAL DO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB)?
Kassia Kamilla De Moura (UFRN)
Nosso principal objetivo, nesta investigação, é averiguar/discutir a maneira como o ensino do
paradigma pronominal do Português Brasileiro (PB) vem sendo abordado nas aulas de Língua
Portuguesa do ensino básico. Abordaremos, mais precisamente, os seguintes fenômenos linguísticos associados à gramática do PB: i) inserção das formas pronominais você(s), a gente, ii) rearranjo nos quadro dos pronomes complementos/possessivos e iii) reestruturação do paradigma
das flexões verbais. Esses fenômenos, na maioria das vezes, não são prestigiados nas Gramáticas
Tradicionais (GT) tão pouco nas aulas de língua portuguesa. Para atingirmos nosso objetivo, observaremos tanto gramáticas tradicionais, tais como as de Bechara (2010) e de Cunha e Cyntra
(2008, 2013), quanto livros didáticos de língua portuguesa dos ensinos fundamental e médio.
Para a realização deste trabalho, baseamo-nos em estudos sociolinguísticos já realizados, tais
como: Rumeu (2008), Lopes (2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes e Marcotulio (2011),
Martins e Moura (2012), Martins e Moura (2013), Moura (2013) e Martins e Moura (2015, a sair). Ao
final dessa investigação, mais especificamente, almejamos: (i) observar como esses fenômenos
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são tratados nos livros didáticos e nas GT; (ii) distinguir o “padrão real” do “padrão ideal” com
base nas GT e nos estudos sociolinguísticos e (iii) propor contribuições para o ensino o fenômeno
linguístico em questão, tomando por base os estudos sociolinguísticos.
Palavras-chave: Português Brasileiro; pronomes; ensino

A LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA DO ENSINO
FUNDAMENTAL: LACUNAS E CONFLITOS ENTRE TEORIA E
PRÁTICA
Ricardo Joseh Lima (UERJ)
Neste trabalho, procuramos estabelecer um diálogo entre abordagens teóricas sobre a presença da
linguística em conteúdos de ensino fundamental e experiências práticas a respeito dessa presença.
Nomeamos esse diálogo com os termos “lacunas” e “conflitos” por meio da análise de artigos de
estudiosos desse assunto e a prática desenvolvida em um subprojeto do PIBID. A análise revela uma
ampla gama de propostas, ainda que de alguns indireta, sobre o tema. O espectro de trabalhos
analisados vai desde a abordagem gerativista (Kenedy 2013, Pilati et al. 2011) a funcionalista (Cunha,
Bispo e Silva 2014, Silva 2012), e contempla também a sociolinguística (Duarte 2012, 2013). Abreu
(2014) encerra a lista de autores com uma abordagem textual para a linguística na sala de aula. O
que percebemos é uma distinção bastante profunda no que se considera, por exemplo, qual é o
espaço e o papel da gramática nesse tema. Defendemos que toda e qualquer intervenção linguística no ensino fundamental deve estar consciente dessas diferenças e, portanto, da abordagem
que está se fazendo presente no momento da prática. Nesse momento, propomos que os termos
“lacunas” e “conflitos” são os que melhor se adequam à relação entre teoria e prática: de um lado,
a conscientização ainda não parece ser concreta; de outro, ainda que seja alcançada, há questões
e fatores, que serão levantados nesse trabalho, que nos parecem anteceder à escolha de uma ou
outra abordagem teórica para a inserção da linguística na sala de aula de ensino fundamental.
Palavras-chave: Sociolinguística; Ensino; Sociolinguística Educacional

UMA DESCRIÇÃO DAS PROPAROXÍTONAS NA VARIEDADE
NÃO-PADRÃO DE JABOATÃO – PE
Eraldo Batista Da Silva Filho (UFPE)
Com origem na língua latina, os fenômenos de redução em vocábulos esdrúxulos, que permaneceram no léxico do Português, continuam a ocorrer, sobretudo em variedades populares da língua, o
que não implica dizer que eles não ocorram na produção de fala do Português padrão. São poucas
as pesquisas voltadas à análise de proparoxítonas, e as que serviram de base para este trabalho,
Amaral (1999), Silva (2006) e Lima (2008), fizeram-nas baseados na Sociolinguística Quantitativa, utilizando, para isso, programas computacionais. O presente estudo não utilizou programas de análise
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quantitativa, embora tenha partido dos fundamentos da teoria da variação linguística, com método de análise qualitativo. A síncope aqui analisada ocorreu tanto na sílaba postônica não-final, na
consoante ou na vogal desta sílaba, fenômeno de redução mais comum, quanto na redução da sílaba inteira. Nessa análise, foram levados em consideração tanto fatores linguísticos, que favorecem
a síncope (o contexto fonológico, o traço de articulação das vogais, o peso da sílaba etc.), como os
fatores sociais (sexo, idade e escolaridade). Foram escolhidas, para este trabalho, 12 pessoas, divididas da seguinte maneira: 03 homens e 03 mulheres, de 20 vinte a 50 anos de idade, e 03 homens e
03 mulheres, acima de 50 anos de idade. Todas elas são naturais do município de Jaboatão, e nele
residem desde o seu nascimento, com escolaridade de até a 4ª série (5º ano) do Ensino Fundamental e exercendo funções que variam de pedreiro, costureira, babá, pintor, a desempregados Inicialmente, foram selecionadas 400 palavras proparoxítonas, retiradas de dicionários da Língua Portuguesa e da internet. Desse número, iniciou-se uma triagem, que consistiu na escolha de palavras
que fossem comuns na fala de pessoas que apresentassem baixo nível de escolaridade. Os métodos
de coleta foram amostragem de figuras; um questionário oral; leitura de palavras; leitura de texto.
Palavras-chave: síncope; postônica; proparoxítonas

PRECONCEITO LINGUÍSTICO NA ESCOLA: CRENÇAS DOS
ESTUDANTES SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA
Socorro Claudia Tavares De Sousa (UFPB)
Lilia Dos Anjos Afonso (UFPB)
Erik Anderson De Carvalho Silva (UFPB)
A vasta produção intelectual institucionalizada no campo da Sociolinguística tem produzido impacto no campo do fazer pedagógico. Já há a presença de uma base sociointeracional na concepção de língua nas orientações curriculares nacionais e em materiais didáticos. Em nossa experiência
com o ensino de língua portuguesa em diversos segmentos da educação básica, é possível perceber que já houve um avanço quanto ao trabalho com a heterogeneidade da língua e até mesmo
com a reflexão acerca do preconceito linguístico. Porém, um aspecto inquietou-nos bastante: por
que, apesar de os livros e professores falarem em diversidade e preconceito na língua, a ideia de
uma modalidade linguística superior ainda parece tão rotundamente massificada? Diante dessa realidade, propomo-nos, neste trabalho, analisar a presença de algumas crenças que ainda estão insidiosamente arraigadas – quiçá no inconsciente coletivo – de alunos da educação básica. Baseandose em cinco dos oito mitos discutidos por Bagno (2015), desenvolvemos um instrumento de coleta
de dados constituído de questões objetivas contendo vinte perguntas versando sobre crenças e
convicções a respeito da língua, da gramática e da norma culta. Para a análise dos dados, utilizamos
o software SPSS e para a discussão sobre preconceito e intolerância linguística, fundamentamo-nos
na noção de tolerância desenvolvida por Bobbio (2004) e Comte-Sponville (2009)
Palavras-chave: preconceito linguístico; crenças; língua portuguesa
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E O ENSINO DE LÍNGUA
MATERNA
Maria Edna Porangaba Do Nascimento (UNCISAL)
Tendo constatado que a língua varia e está em constante transformação e fluidez, o presente trabalho tem como propósito mostrar a importância da variação linguística para o ensino de língua
materna. O primeiro aspecto a apresentar é a teoria da variação, instrumento essencial para os
estudos da linguagem em uso na sociedade, e o segundo, quais as consequências dessa linguagem para o ensino de língua. Para Labov (1972), as línguas mudam no tempo porque variam no
espaço, já segundo Tarallo (1986), todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou
comunidade de fala que todos falem da mesma forma. No plano sincrônico, as variações na língua
são relacionadas a fatores diversos: dentro de uma mesma comunidade de fala, pessoas de origem
geográfica, de idade, de sexo falam distintamente. É importante destacar que os falantes adquirem
as variedades linguísticas próprias a sua região e a sua classe social. O trabalho com variação, entretanto não torna a língua melhor ou pior nem mais bonita. Simplesmente, aproxima o indivíduo de
uma melhor compreensão do mundo e sua relação no meio em que vive. O que percebemos ainda
hoje de mais relevante, é o conflito existente no âmbito da polarização entre a língua ensinada na
escola, que podemos chamar de variedade padrão, e o dialeto social que o falante domina de acordo com sua origem sociocultural.
Palavras-chave: Variação linguística; variedades; ensino; língua materna

A LÍNGUA EM VARIAÇÃO: PROPOSTA DIDÁTICA
Francielly Coelho Da Silva (UFRN)
Estudar a língua em uso é perceber sua dinamicidade, suas múltiplas faces. É essa a perspectiva adotada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa. Desse ponto de
vista, portanto, não há uma única e correta forma de falar e escrever, e sim, diversos modos, adequados ou não, a diferentes situações. Sendo, portanto, necessário aos professores e alunos que
entendam e se voltem para o estudo dos fenômenos da língua em uso, em seus mais variados
contextos. Dá-se aí o fenômeno da variação linguística. Um estudo de língua fundamentado pelo
estudo da variação é capaz de formar competentes usuários do discurso. Entretanto, apesar das
recomendações dos PCN, ainda é comum, em muitas escolas, encontrarmos práticas distantes do
que esse documento propõe. Almejando contribuir para reflexões acerca dessa problemática, me
proponho, neste trabalho, a apresentar: i) reflexões sobre o porquê de haver tamanho distanciamento entre o que se discute na academia e o que, de fato, se realiza em sala de aula (para isso,
apresento e discuto resultados de uma pesquisa que realizei com professores que ministram aulas
de língua portuguesa nos ensinos fundamental I e II); ii) os objetivos e os pressupostos teóricos que
embasaram a elaboração da proposta didática que elaborei com base em Görski e Freitag (2013),
Tavares (2013), Vieira (2013), Martins, Vieira e Tavares (2014) e Cyranka (2014) e, por fim, iii) a proposta
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didática, discutindo o porquê de ela ser relevante para o trabalho da variação linguística em sala de
aula. Acredito que esta comunicação interessa, especialmente, a discentes de Letras e Pedagogia
e a docentes de Língua Portuguesa, que podem utilizá-la como norte para um ensino de língua
reflexivo em que o texto não sirva apenas de pretexto e em que a língua estudada seja a língua
viva, em uso.
Palavras-chave: Sociolinguística; Variação; Ensino; Proposta Didática

IMPLICAÇÕES DO ESPACO RURAL/URBANO NA VARIAÇÃO
DA CONCORDÂNCIA VERBAL: DISCUTINDO UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
Maria Zélia Alves Nogueira (UESB)
Os diferentes modos de falar que configuram a realidade linguística brasileira estão intimamente relacionados à origem dos falantes (FARACO, 2008). Assim, acreditamos que os alunos urbanos
apresentam um repertório linguístico comum que os identificam enquanto falantes urbanos e, por
outro lado, os distanciam das características próprias do falar rural. Todavia, muitos docentes desconsideram a variação linguística realizada pelos estudantes na composição de seus discursos, perdendo de vista, assim, a oportunidade de propiciar um ensino reflexivo. Pautados na Sociolinguística Variacionista, investigamos, na presente pesquisa, a variação da concordância verbal de terceira
pessoa do plural, em textos de alunos do 6º e do 7º anos do Ensino Fundamental, do Colégio Municipal Eliza Teixeira de Moura, no município de Palmas de Monte Alto-BA. O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores que motivaram a ocorrência de tal fenômeno e desenvolver, a partir
da descrição realizada, uma proposta de intervenção pedagógica que contribua para o ensino de
língua portuguesa nas escolas. Consideramos as hipóteses: 1) a região de origem dos alunos reflete
diretamente sobre a variedade linguística que utilizam; 2) a escola em estudo, por ser composta
por uma clientela heterogênea que atende tanto alunos da zona rural como urbana, embora esteja cumprindo o seu papel de transmissora da tradição gramatical, enfrenta um enorme contraste
entre o que é ensinado e a realidade linguística desses falantes. Este estudo parte da metodologia
da análise quantitativa da pesquisa Sociolinguística Variacionista e, em relação à fundamentação
teórica, embasamo-nos, sobretudo em: Lucchesi (2000), Silva (2005), Franchi (2006), Labov (2008),
Faraco (2008) e Mollica (2013).
Palavras-chave: Variação; Ensino; Concordância verbal
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A CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO EM TEXTOS
ESCRITOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Cristiane Nogueira De Araújo (UESB)
A Concordância Nominal de Número em textos escritos de alunos do Ensino Fundamental II. O
ensino gramatical nas escolas é efetivado em uma perspectiva tradicional com regras consideradas
obrigatórias, portanto invioláveis, a gramática internalizada do aluno pouco é valorizada. Diante
disso, no trabalho A Concordância Nominal de Número em textos escritos de alunos do Ensino Fundamental II, temos como objetivo verificar: a) se uma análise pautada na língua escrita evidencia
que o fenômeno da concordância tende à aplicação da marca de plural; b) quais fatores linguísticos
e extralinguísticos favorecem o cancelamento da marca de plural; c) qual a relação ou influência da
escola quanto ao uso ou apagamento da marca formal de número; d) se há influência da origem
do aluno, em relação a marcação formal ou não de plural; e e) se os estudantes do sexo/gênero
feminino realizam mais a concordância formal. Para uma análise dessas questões, apresentamos,
inicialmente, as teorias estruturalista, gerativista e sociolinguística e apoiamos a nossa discussão na
Sociolinguística Variacionista. Em seguida, com o propósito de discutirmos o fenômeno da concordância nominal, apresentamos a visão prescrita pela Tradição Gramatical trazendo um referencial
teórico ancorado na literatura especializada da Tradição Linguística. Assim, discutimos ideias de autores como Naro e Scherre, (1994, 2005, 2008) Perini, (2006), Brandão e Vieira, (2009) Castilho, (2012)
Cunha e Cintra, (2013) dentre outros. O corpus analisado é composto por textos narrativos escritos
por estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II, do Colégio Municipal Eliza Teixeira de
Moura. Finalizamos o trabalho, com uma proposta sócio-educacional, que propõe uma intervenção pedagógica como uma alternativa de trabalhar a concordância nominal, de maneira significativa para o aluno como forma de levá-lo a internalizar as regras da gramática normativa refletindo
sobre a língua da qual faz uso.
Palavras-chave: Gramática; Língua; Norma; Variação; Concordância nominal

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM LIVROS DIDÁTICOS
DE PORTUGUÊS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E A FORMAÇÃO DE ATITUDES
LINGUÍSTICAS
Fabiana Ramos (UFCG)
Dentre as vertentes da Linguística que mais exerceram sua influência sobre o ensino da língua
portuguesa nos últimos tempos, encontra-se a Sociolinguística, que fornece importantes contribuições para a discussão sobre a diversidade linguística no país, enfocando a noção de variação
linguística e evidenciando a necessidade de os falantes não apenas conhecerem e respeitarem os
diferentes usos do português brasileiro, como também de adequarem à sua fala às diversas situa-
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ções comunicativas de sua vida. Nesse bojo, inclui-se a preocupação com a formação de atitudes
linguísticas no âmbito do processo de ensino-aprendizagem da língua, tendo em vista as posturas,
por vezes preconceituosas, manifestadas, por professores e alunos, em relação aos diversos usos da
sua língua. Considerando os fatos expostos anteriormente, pretendemos investigar o tratamento
dado à variação linguística em livros didáticos dirigidos aos anos iniciais do Ensino fundamental,
bem como discutir a contribuição desse trabalho para a formação de atitudes linguísticas dos alunos brasileiros já nos primeiros anos de escolarização. Para atingir nosso objetivo, analisamos três
coleções de livros didáticos de Português, com base em autores como Bagno (2002), Bortoni-Ricardo (2004) e Calvet (2002), entre outros. Detectamos avanços no que diz respeito ao trabalho com
a variação linguística nas coleções analisadas. É possível constatarmos tal fato na abordagem das
várias modalidades de variedades linguísticas, a partir do uso efetivo de tais variedades em textos
da língua portuguesa, ainda que esse trabalho não seja desenvolvido em todos os volumes das
coleções. Entretanto, destacamos a necessidade de inserção, nesses livros, de questões que propiciem uma contribuição efetiva para a formação de atitudes linguísticas respeitosas no que se refere
às variedades linguísticas.
Palavras-chave: Variação linguística; atitude linguística; livro didático

O ENSINO DO OBJETO DIRETO: AS REPRESENTAÇÕES
DO ACUSATIVO ANAFÓRICO DE TERCEIRA PESSOA NO
PORTUGUÊS BRASILEIRO
Juliana Magalhães Catta Preta de Santana (UFRJ)
Esta pesquisa parte de conhecimentos sociolinguísticos acerca do uso de pronomes no Português
do Brasil (PB), especificamente das variantes pronominais em função acusativa anafórica de terceira
pessoa, para correlacioná-la ao ensino do objeto direto e suas representações no ambiente escolar.
Ao considerar a interseção existente entre a orientação do livro didático, a atuação do professor e a
atividade de seus alunos, objetiva-se verificar como se concretiza essa “tríade” no ensino da língua
materna, com enfoque na compreensão da variação linguística no tratamento dado ao tema. Nesse
intuito, pauta-se no quadro teórico da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH, LABOV & HERZOG, [1968] 2006; LABOV, [1972] 2008) e na Sociolinguística Educacional de Bortoni-Ricardo (2004).
Busca-se averiguar (i) como o livro didático se comporta com relação à variedade existente no PB,
por meio de análise do capítulo de pronomes do livro referente ao 6º ano do Ensino Fundamental
utilizado em duas escolas do Rio de Janeiro, (ii) como os professores de tais escolas compreendem
o espectro da variação e de normas de uso no PB e (iii) quais as estratégias variantes em função
acusativa encontradas na produção escrita dos estudantes, a partir do corpus de redações escolares. Com isso, obtêm-se algumas considerações acerca dos valores atribuídos à variação linguística
no âmbito do ensino, no que concerne ao (re)conhecimento e uso das variantes pronominais em
abordagem; considerações estas que viabilizam a continuidade do estudo em desenvolvimento.
Palavras-chave: variação e ensino; ensino de pronomes; objeto direto
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O ACUSATIVO ANAFÓRICO DE 3ª PESSOA E NORMAS
DO PORTUGUÊS NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA
Alice Carla Marcelino Xavier (UFRN)
Fundamentados em uma perspectiva sociovariacionista (cf. LABOV, [1972]2008; WEINREICH, LABOV,
HERZOG, [1968]2006) e considerando a necessidade do ensino de gramática (MARTINS, 2013), apresentamos, neste artigo, uma proposta de intervenção para o ensino das formas acusativas anafóricas de 3ª pessoa no português brasileiro culto em ambiente escolar. A pesquisa foi realizada numa
escola da rede pública e considerou para o diagnóstico textos narrativos escritos por alunos de uma
turma regular do 9º ano – última etapa do ensino fundamental II, no ano de 2014.Considerando que
estudos anteriores apontam quatro formas possíveis para acusativos anafóricos de 3ª pessoa no
português brasileiro – o clítico acusativo, o pronome nominativo, o SN anafórico e o objeto nulo –,
primeiramente, apresentamos um diagnóstico do uso dessas formas em textos escritos pelos alunos com base na análise de duas narrativas escritas em ambiente escolar: uma de caráter mais formal – relato de filme – e outra de caráter menos formal – relato de experiência pessoal. Após essa
análise, conduzidos pelo diagnóstico inicial, apresentamos uma sequência didática (SD) pautada no
ensino de gramática. Na SD, o ensino do objeto direto e de suas formas de retomadas (acusativos
anafóricos) se deu com base em uma perspectiva científica da gramática da Língua Portuguesa.
Dessa forma, o ensino do clítico acusativo, forma que deveria ser recuperada pela escola, nas aulas
de gramática normativa, se deu junto ao reconhecimento das demais variantes que juntas coocorrem/concorrem nas diferentes normas do português brasileiro. O nosso intuito foi o de tornar
significativo o uso do clítico acusativo, já que este vem perdendo espaço, devido a um ensino de
gramática que vem produzindo nos alunos uma aversão à norma padrão e, ao mesmo tempo, uma
incompreensão da gramática da sua língua. Por fim, apresentaremos os resultados alcançados com
aplicação da SD.
Palavras-chave: ProfLetras; variação; gramática e ensino; ensino de gramática; a

(RE)PENSANDO O ENSINO DE GRAMÁTICA: O SUJEITO
ANAFÓRICO
Fernanda Medeiros (UFRN)
Analisando produções de sequências narrativas de alunos do 9º ano do ensino fundamental, observamos, dentre outros problemas, as dificuldades dos discentes em compreender a categoria
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gramatical do sujeito – especificamente, do sujeito anafórico – bem como sua utilidade na construção da coesão referencial. A partir daí, tomamos o sujeito anafórico no ensino fundamental como
nosso objeto de estudo. Além disso, verificamos como essa categoria gramatical é definida e ensinada tanto considerando as gramáticas tradicionais – como as de Bechara (1999), Cunha e Cintra
(1985) e Rocha Lima (1999) – quanto os livros didáticos, comparando-os às definições encontradas
nas gramáticas da tradição linguística. Como base teórica, nos fundamentaremos nos pressupostos
defendidos pela Sociolinguística Variacionista, seguindo Martins (2013) e Duarte (2008, 2015). Após
os estudos da referida categoria gramatical, pretendemos desenvolver, por meio de estratégias de
intervenção em sala de aula, a habilidade de reconhecer a função anafórica do sujeito e a relação
desta com a coesão textual, garantindo a progressão referencial e evitando o empobrecimento
léxico, sintático e semântico em textos de sequência narrativa. Sendo assim, este trabalho destaca
(e defende), inicialmente, o ensino de gramática nos bancos escolares, uma vez que, nas aulas de
língua portuguesa, surgiu uma tendência a se estudar a língua a partir de textos e gêneros textuais, desvinculando a gramática do processo de leitura e de escrita. Nessa perspectiva, fenômenos
gramaticais relevantes ao entendimento do funcionamento da língua dão lugar a, muitas vezes,
apenas aspectos linguísticos concernentes à leitura e produção de textos. O que se pretende aqui,
mais especificamente, é ressaltar a importância do ensino dos fenômenos gramaticais na tentativa
de aumentar o repertório teórico acerca dos fenômenos da língua, fazendo com que os alunos
desenvolvam a habilidade de se expressar em diversas variedades da língua além daquela que já
dominam.
Palavras-chave: Sujeito Anafórico; Sociolinguística Variacionista; Sequência Didática

PRONOMES RELATIVOS EM FOCO
Rimylles Fabrício Alves da Silva (UFRN)
Considerando a necessidade do ensino de gramática no ensino fundamental e a pesquisa que estamos desenvolvendo no Mestrado Profissional em Letras/Natal, este trabalho tem por objetivo
apresentar uma análise preliminar de como os pronomes relativos são ensinados no ensino fundamental. Nossa pesquisa parte da verificação de como esses pronomes estão apresentados em gramáticas tradicionais, em gramáticas “pedagógicas” da língua portuguesa, em gramáticas produzidas por linguistas e em coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa que foram aprovados no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para serem utilizados nas escolas públicas brasileiras
entre os anos de 2014 e 2016, com a finalidade de observar como se dá o ensino desses pronomes
no ensino fundamental. Nossa hipótese de trabalho é a de que as diferenças observadas no que
diz respeito aos diferentes usos dos pronomes relativos em diferentes normas do português não
são consideradas nos livros didáticos, e consequentemente nas aulas de língua portuguesa nas escolas. Nesse sentido, tais materiais e práticas de ensino refletem apenas uma norma – a de caráter
normativo - apresentada em gramáticas tradicionais como (Bechara 2009; Cunha e Cintra 2013) que,
obviamente, não estão preocupadas com o ensino da língua materna (e nem deveriam), mas em
apresentar a norma da tradição gramatical. As obras de caráter pedagógico aqui analisadas são as
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coleções de livros didáticos “Para viver juntos: português” (2012) e “Singular & Plural: Leitura, produção e estudos da linguagem” (2012) e “Português: linguagens (2012). Esse ensino não considera o
que propõem novas gramáticas pedagógicas como a “Pequena Gramática do Português Brasileiro”
(2012) e a “Gramática pedagógica do português brasileiro” (2011) e as gramáticas de tradição linguística como Perini (2011) e Castilho (2010).
Palavras-chave: Ensino de gramática; Pronomes relativos; Livros didáticos

A SINTAXE DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E O ENSINO
DE GRAMÁTICA: UMA AGENDA DE TRABALHO PARA O
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS/PROFLETRAS
Marco Antônio Martins (UFRN)
Um dos maiores desafios enfrentados pelo professor de português nos níveis fundamentais e médio no Brasil diz respeito a quais saberes gramaticais devem ser efetivamente acionados na escola.
Não raro, confunde-se ensino de português e ensino de gramática com ensino de uma norma padrão homogeneizadora e abstrata, que em nada se aproxima dos diferentes usos efetivos da língua
nas mais variadas situações de expressão sociocultural do país. Assumindo os pressupostos da teoria da variação e mudança linguística e considerando estudos sobre (a necessidade de) o ensino
de gramática e o reconhecimento das diferentes normas do português desenvolvidos no Brasil (cf.
VIERIA, BRANDÃO 2007; FARACO 2008; GORSKI; COELHO 2009; MARTINS 2013; MARTINS; VIERIA, TAVARES 2014), apresentamos nesta comunicação coordenada resultados de três pesquisas realizadas
no âmbito do Mestrado Profissional em Letras no Brasil/PROFLETRAS, vinculadas ao projeto “Gramática do português brasileiro e ensino de gramática” desenvolvido na UFRN/Natal. Essas pesquisas apresentam diferentes propostas de intervenção para o ensino de três fenômenos gramaticais
considerando a escrita de alunos dos últimos anos do ensino fundamental – o acusativo anafórico,
o sujeito anafórico e o usos do pronomes relativos. O objetivo mais amplo desta apresentação nessa sessão coordenada é sistematizar uma proposta de tratamento didático-pedagógica para um
ensino de gramática que considere a língua em uso.
Palavras-chave: Ensino de Gramática; PROFLETRAS; sintaxe e ensino
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AS FORMAS TRATAMENTAIS “TU E VOCÊ” NA POSIÇÃO
NOMINATIVA E A RELAÇÃO DE PROXIMIDADE/DISTÂNCIA
COMUNICATIVA NAS CARTAS PERNAMBUCANAS DOS
SÉCULOS XIX E XX
Elizabhett Christina Cavalcante Da Costa (UFRPE/SEDE)
Ao longo dos séculos houve muitas transformações no que diz respeito ao uso dos pronomes,
como a transformação do Vossa Mêrce em Você, o uso variado do pronome Tu e Você na posição de nominativo, dativo, ablativo ou oblíquo. Assim, pretende-se analisar o uso das formas
tratamentais Tu e Você na posição nominativa em cartas pessoais escritas por pernambucanos
dos séculos XIX e XX, procurando observar as mudanças e variações desses usos, além de investigar a relação que o uso variado dos pronomes do paradigma de segunda pessoa revela no
que diz respeito à proximidade/distância comunicativa entre os interlocutores, além das marcas
de proximidade/distância desse tipo de tradição missivista. Desse modo, o estudo intersecciona
a historicidade da língua e a historicidade do texto. Este trabalho apoia-se na perspectiva da
linguística sócio-histórica do português brasileiro(Castilho:2010), pois busca investigar a língua
em seu uso a partir de um recorte diacrônico, enfatizando-se, na observação da mudança e da
variação no uso dos pronomes Tu e Você nas cartas pessoais, o que se reflete da relação proximidade/distância comunicativa e do perfil dos escreventes. No que diz respeito às reflexões sobre
a historicidade do texto e da língua, apoia-se no conceito de Tradições Discursivas (TD), em que
KABATEK (2006:153). Com isso, observa-se no gênero carta pessoal, assim como em todo gênero,
uma estrutura pré-estabelecida que as pessoas culturalmente reconhecem: local e data; saudação(salutatio) captação da benevolência (captatio benevolentiae); corpo do texto(narratio), despedida(peroratio); entre outros. Essa tradição, retomada da retórica grega, pode ser atualizada e
apresentar mudanças, mas há determinados usos linguísticos que dizem respeito à natureza do
texto, e não à norma de uso vigente. Portanto, através da análise do uso Tu e Você, suas variações
e suas mudanças, nas cartas pessoais pernambucanas dos séculos XIX e XX, considera-se também a historicidade do texto. Orientador: Valéria Severina Gomes
Palavras-chave: Cartas pessoais; formas tratamentais; proximidade e distância.
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MUDANÇAS NOS PARADIGMAS DAS “RAINHAS DO LAR”: O
PAPEL DA MULHER NO COTIDIANO DAS FAMÍLIAS
Luanna Vaz Amaro (UFPB)
Este trabalho se fundamenta nas relações intertextuais e de vozes entre o gênero textual de receitas culinárias manuscritas e nos suportes impressos de jornais, revistas recortadas e coladas nos
cadernos de receitas de mulheres residentes na Paraíba, no século XX. Para entender esse entrecruzamento das vozes, é preciso levar em consideração a teoria da circularidade e da movência das
vozes de Zumthor (1993, 1997, 2001) e pesquisar que tradições discursivas e textuais podem estar
agregadas nos cadernos de receitas ora pelo manuscrito, ora pela recolha feita pelas escritoras dos
cadernos, das suas leituras de revistas e jornais apreendidos em colagens nos suportes dos cadernos de receitas. Procura-se as tradições e as inovações dos textos de receitas nas suas interfaces
com outros gêneros e como elas revelam os aspectos culturais, sociais, e históricos dando margem
às inovações ou à manutenção de estruturas linguísticas. Existem, assim, diferenças importantes
de conceitos, entretanto, sempre as discussões são iniciadas com a oposição bipolar básica entre
o presente e o não-presente como mostra Hobsbawn (1997, p.9), que fatores de natureza ritual e
simbólica partem de regras tácitas. A escritura das receitas nos cadernos permite a transmissão e a
conservação do texto, porém os recortes aparecem, para modernizar, modificar as receitas de acordo com a movência da sociedade analisando a influência dos contatos culturais entre um caderno
e outro, ou entre a receita manuscrita e impressa que se reflete na alimentação, na cultura e no
cotidiano das famílias da Paraíba no século XX.
Palavras-chave: Receitas Culinárias; Tradição discursiva; manuscritos
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