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PROGRAMAÇÃO GERAL DO CONELIN  
 

22/09/2014 - 2ª feira 

 
Manhã – Anfiteatro do PDE – Campus Universitário da UENP/CCP 
09h às 09h30min – Credenciamento e entrega de materiais 
 
09h30 – Abertura:  

GP: GETELIN: Líderes Eliane Segati Rios Registro e Eliana Merlin Deganutti de Barros e demais pesquisadores ligados 
aos grupos de pesquisas. 
 
10h - Bate-papo científico: apresentação e discussão das pesquisas em andamento 

Público alvo: alunos de iniciação científica 
 
Tarde - Bloco C – Campus Universitário da UENP/CCP 
14h - 15h30min: Credenciamento e entrega de materiais 
 
15h30min: Mesa-Redonda: O cinema como trampolim cultural para o entendimento e a consequente produção textual 

Leandro Aparecido dos Santos (PDE- Colégio Estadual Prof. Paulo Mozart Machado – EFM-Uraí-PR) 
Mediação: Profª. Drª. Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 
  
Noite - Anfiteatro do PDE – Campus Universitário da UENP/CCP 
19h15min – Abertura oficial 

Profa. Dra. Eliane Segati Rios Registro (UENP/CCP) 
 
19h30min – Apresentação cultural 
19h45min – Conferência de abertura: Argumentação, gramática e ensino 

Prof.ª Dr.ª Esther Gomes de Oliveira (UEL) 
Mediação: Profa. Me. Letícia Jovelina Storto (UENP/CCP) 
 
  
23/09/2014 - 3ª feira 

 
Manhã – Anfiteatro do PDE – Campus Universitário da UENP/CCP 
09h – Conversa entre pibidianos – UENP, UEL e UEM: metas e desafios 
 
Tarde - Bloco C – Campus Universitário da UENP/CCP 
13h30min-17h - Sessões de Comunicação 

  
Noite – Bloco C - Campus Universitário da UENP/CCP 
19h15min - 22h15min: Minicursos (simultâneos) 
 
 
24/09/2014 - 4ª feira 

 
Manhã – Anfiteatro do PDE – Campus Universitário da UENP/CCP 
09h-12h: Reunião dos membros do Grupo de Pesquisa GETELIN (CNPq /UENP) 
 

 
Tarde - Bloco C – Campus Universitário da UENP/CCP 
13h30min-17h - Sessões de Comunicação 

  
Noite: Anfiteatro do PDE – Campus Universitário da UENP/CCP 
19h15min: Atividades culturais 

  
19h45min: Conferência de encerramento: Promoção Digital e Justiça Social Face às Desigualdades: ensinando 
cegos a falar inglês 
Profa. Dra. Miriam Sester Retorta (UTFPR/Curitiba) 
Mediação: Profa. Dra. Edina Pereira Crunfli (UENP/CCP). 
  
Encerramento Oficial: Profª. Drª. Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 
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    RESUMOS DOS MINICURSOS     

MINICURSO 1 

 
ENVOLVENDO O CONSUMIDOR: ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS NA PROPAGANDA 

IMPRESSA 
 

Profa. Me. Ednéia de Cássia Santos Pinho (PG-UEL) 

Porfa. Me. Roberta Maria Garcia Blasque (PG - UEL) 

 

A publicidade ocupa um lugar significativo no cotidiano da sociedade, pois influencia comportamentos, 

propõe novos valores, manifesta ideias e, principalmente, vende marcas. Devido às inúmeras técnicas e aos 

diversos recursos linguísticos utilizados, intencionalmente, pelo texto publicitário, torna-se quase impossível 

resistir à linguagem sedutora desses anúncios. As campanhas publicitárias estão cada vez mais atentas ao 

que agrada ao público consumidor e utilizam os mais diversos elementos, visando à persuasão. O texto 

publicitário tem sido burilado de tal forma que deixou de ser apenas acessório, no processo de vendas, 

passando a ser capaz até de moldar a opinião pública, direcionando-a para um fim. A criação de uma 

propaganda, quando atenta às palavras e aos recursos argumentativos disponíveis na língua, torna-se um 

trabalho de excelência e as chances de alcançar o nível satisfatório aumentam consideravelmente, pois, 

caso o cliente estabeleça uma identificação com a mensagem anunciada, seja por meio das imagens, da 

linguagem verbal, da ideologia presente ou até mesmo do contexto em que está inserido, poderá manter-se 

fiel ao produto ou ao serviço e, por consequência, solidificar a marca em questão. Desse modo, para 

compreendermos o envolvimento argumentativo entre a propaganda e o consumidor, abordaremos o 

percurso da argumentação, as estratégias linguísticas e as características principais do gênero publicitário. 

A seguir, por meio da análise de propagandas impressas, verificamos a escolha e a atuação de 

determinadas estratégias indicadoras de relações de sentido e de orientações argumentativas na estrutura 

textual. 

  

MINICURSO 2 

 

REPENSANDO O ESTUDO DO LÉXICO: A CONSIDERAÇÃO DA PALAVRA EM SALA 
DE AULA 

 
Profa. Dra. Márcia Zamariano 

 

O interesse sobre o estudo da linguagem humana, em geral, e sobre o léxico, em particular, suas 

manifestações e alterações tem sido objeto de reflexão e discussão, desde a Antiguidade. São notáveis as 

contribuições de Platão, na distinção entre nomes e verbos; e, a Aristóteles deve-se o mérito da 

compreensão da gênese da linguagem, da mudança linguística e das funções da linguagem próprias da 

comunicação linguística, bem como a definição de categorias. Deve-se a Ferdinand de Saussure, fundador 

da Linguística, o primeiro estudo da língua como um sistema e a introdução de vários conceitos operatórios 

na descrição linguística. O léxico se relaciona com processo de nomeação e cognição da realidade: ao dar 

nome aos seres e objetos, o homem os classifica. Numa estratégia engenhosa ao associar palavras a 

conceitos, que simbolizam os referentes, o léxico torna-se objeto de estudo de disciplinas específicas e 

diversas, dentre as quais se destaca a Lexicologia e a Lexicografia, a Terminologia e a Terminografia. 
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Pode-se definir o léxico de uma língua como o amplo repertório de palavras dela, ou o conjunto de itens à 

disposição dos falantes para atender às suas necessidades de comunicação. Devido a esse caráter de 

repositório de palavras, é a parte da língua que está em constante movimento e renovação, enquanto que a 

gramática tem um caráter mais estável. O estudo do léxico em sala de aula é bastante produtivo, pois 

permite ao aluno conhecer a língua que usa mais profundamente; entretanto o que se tem visto é um estudo 

bastante superficial, que pouco contribui para a formação de leitores e escritores competentes. São poucos 

os trabalhos que têm questões de ensino de léxico como foco central de discussão. Na prática, as 

discussões ficam mais diretamente relacionadas a análises morfológicas e a estudos semânticos ou do 

discurso. Parece que os usos sociais de uma língua não requisitam, como condição de seu sucesso e de 

sua relevância, a utilização de um léxico, de um vocabulário específico, adequado a cada situação. Na sala 

de aula, as atividades com o léxico têm se limitado (com poucas exceções) à apresentação de glossários, a 

exercícios simplistas de substituição de palavras por sinônimos, quase sempre em pares de frases ou numa 

perspectiva descontextualizada. Hoje, um dos grandes problemas com que se debate o ensino do 

Português é, precisamente, o domínio vocabular da língua por parte dos alunos. Esta situação estende-se 

aos vários níveis de ensino, e se admitirmos que os alunos escrevem e lêem mal, é porque também 

podemos afirmar que eles apresentam uma determinada pobreza lexical. Muitas das dificuldades de leitura 

e compreensão de textos, manifestadas pelos alunos, derivam das reduzidas dimensões do vocabulário 

disponível. Julgamos que o papel da escola, no ensino do léxico, é de suma importância, se tivermos em 

conta que o aluno precisa desenvolver o seu vocabulário em duas dimensões: o desenvolvimento do léxico 

relacionado com uma determinada área específica do conhecimento (léxico de especialidade); e, o 

desenvolvimento do léxico diversificado relativo a diversas áreas do conhecimento, mas de usos correntes 

(léxico da língua corrente). Neste minicurso buscamos refletir a respeito de como tem sido feito o ensino do 

léxico em sala de aula apontando alguns problemas e apresentando algumas reflexões que julgamos 

relevantes para se repensar essa metodologia. 

 

MINICURSO 3 

 

“PASSANDO A LIMPO”: O PROFESSOR COMO MEDIADOR NO PROCESSO DE 
REESCRITA DE TEXTOS 

 
Profa. Me. Thais Priscilla Papa Jerônimo Duarte (PG-UEL) 

 

Poder “passar a limpo” um texto exige que uma série de etapas anteriores tenham sido percorridas. O 

rascunho inicial sofrerá sucessivas alterações até que uma das versões seja considerada a final. Durante o 

processo de reescrita, o professor tem papel fundamental de tornar conhecidos os padrões a serem 

seguidos e de oferecer ao aluno ferramentas concretas que o orientem nesta tarefa. Como mediador deste 

processo, é imprescindível que o professor liberte-se da maneira tradicional de avaliação dos textos e 

permita que o conteúdo figure em primeiro plano, entendendo que as normas linguísticas são 

complementos à boa escrita. Cabe ao professor elaborar atividades e instrumentos que permitam ao aluno 

identificar pontos de melhoria em seu próprio texto, questionando-se acerca da coerência que está sendo 

estabelecida. A reescrita também está ligada à correção de possíveis falhas no processo de construção 

textual. Se há falhas, há dificuldades por parte do aluno que deverão ser constatadas e sanadas pelo 

professor, desta forma, o aluno poderá se concentrar em outras questões do texto, além de sua estrutura. 

Além de trabalhar com a correção, é fundamental que durante o processo de reescrita o professor evidencie 

os acertos, apontando recursos utilizados que tornaram o texto mais interessante e coerente. Neste sentido, 

também é válido que os alunos tenham contato com textos clássicos de nossa literatura e sejam capazes de 

identificar os pontos positivos de cada obra. O professor não deve ser o único a corrigir um texto, 

lembrando-se que o maior crítico de um texto é seu autor, a ele cabe avaliar se os objetivos iniciais foram, 

ou não, atingidos. Entender a reescrita como um processo, e orientá-lo, é levar o autor a refletir sobre o que 
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está escrevendo. Analisar seu próprio texto possibilita ao aluno contextualizar os conteúdos apreendidos em 

sala de aula, proporcionando-lhe uma autonomia de aprendizado que vai muito além da norma culta. 

  

MINICURSO 4 

 

SABER OUVIR, SABER DIZER: ATOS DELIBERATIVOS EM LÍNGUA INGLESA 
 

Profa. Me. Carla Fabiana Barcaro (PPGEL-UEL) 

 

O objetivo deste minicurso é oferecer conteúdo teórico-metodológico para o desenvolvimento de um fórum 

deliberativo em aulas de produção oral em Língua Inglesa. Para tanto, revisamos o papel da deliberação em 

uma sociedade democrática. Em seguida, diferenciamos os gêneros discussão, debate e deliberação e, por 

fim, apresentamos os recursos linguísticos necessários para que um ato deliberativo seja realizado. Sua 

proposta está especialmente voltada à capacitação de alunos do curso de Letras-Inglês, tendo em vista 

importância dada à temática da cidadania nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (BRASIL, 2002). 

  

MINICURSO 5 

 

INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

Profa. Dra. Michele Salles El Kadri (UEL) 

Profa. Dra. Luciana Cabrini Simões Calvo (UEM) 

 

Neste minicurso, objetivamos (a) discutir o estatuto da língua inglesa como língua franca na atualidade; (b) 

abordar as implicações pedagógicas no ensino da língua inglesa no mundo contemporâneo e (c) praticar 

variedades de Lingua Inglesa do círculo externo e de expansão. Desse modo, nosso foco será discutir o 

estatuto do inglês como Inglês como língua franca, suas implicações pedagógicas e atividades pedagógicas 

para o seu ensino. Programa: Considerações sobre o estatuto da língua inglesa como língua franca; 

Atividades pedagógicas que contemplem a perspectiva do ILF. 

  

MINICURSO 6 

 

THE SOCIAL NETWORK: O USO DE REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
Prof. Me. Leonardo Neves Correa (UEL) 

 

Que atire a primeira pedra aquele professor nunca se deparou com a seguinte situação: está ministrando 

determinado conteúdo quando percebe que seus alunos trocaram a sua aula pelas telas de seus celulares, 

computadores, tablets ou outros gadgets. O que fazer quando o seu aluno prefere atualizar o seu status do 

Facebook a assistir a sua aula? Uma resposta comum a esse "problema" tem sido a proibição do uso 

desses aparelhos em ambientes escolares. Mas será que as novas tecnologias e as redes sociais, em 

específico, não têm nada a oferecer como recurso pedagógico? O objetivo desta oficina é rever o papel 

destas ferramentas sociais para o ensino de línguas estrangeiras e, nesse sentido, oferecer um espaço para 

a elaboração de atividades didáticas que incorporem esses gêneros virtuais. 
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   RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES   

(em ordem alfabética por título) 

 
234: A MINIFICÇÃO DE DALTON TREVISAN 

 
Samantha Isabela Pinto (G-UENP/CJ – IC) 

Adenize Franco (UENP/CJ)  
 

RESUMO: O presente trabalho visa analisar o livro 234 (1997),de Dalton Trevisan. Contendo 234 
ministórias, o livro aborda temas já associados ao autor: a decadência da cidade, violência, 
assassinatos, crimes passionais e a perversão sexual. O livro é estruturado de modo ritmado, 
podemos encontrar esse ritmo na alternância de histórias curtas e curtíssimas, os fragmentos de 
números ímpares estão grafados em itálico e a continuação de algumas histórias revela a riqueza 
das poucas palavras. Porém, as características aparentemente simples são armadilhas para o 
leitor que julga ter em mãos uma leitura fácil. Para fundamentar nosso trabalho, utilizaremos os 
estudos sobre ficção contemporânea de Schollhammer para quem a escrita de Dalton Trevisan é 
“a concisão minimalista e a objetividade desafetada” (2009, p.97) e, também, as discussões 
teóricas sobre a minificção.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Contemporânea. Minificção. Dalton Trevisan. 

 

A ALTERAÇÃO DA LINGUAGEM DA PRODUÇÃO MUSICAL BRASILEIRA DAS DÉCADAS DE 

1970 A 2010, CONSIDERANDO-SE A FIGURA FEMININA, NUM ENFOQUE DA ESTILÍSTICA 

LÉXICA 

Diná Tereza de Brito (CLCA-UENP/CCP)  

RESUMO: Buscou-se levantar as mudanças no discurso daquela área da expressão humana que 

trata da emoção mostrada pelas letras de músicas brasileiras, desde a década de 1970 até os 

dias de hoje, numa investigação que viesse comprovar que o rigor métrico e a expressão velada 

dos sentimentos presentes naquelas letras que embalaram as várias gerações desde então, 

deram lugar a uma construção textual mais solta, desprendida de qualquer romantismo e/ou pudor 

linguístico, muitas vezes depreciando a mulher e o próprio amor, numa apologia ao sexo e até 

mesmo às drogas. A produção do discurso musical e o grau de atenuação ou intensificação 

presentes na construção desse gênero foram analisados, nas referidas décadas, a fim de 

acompanhar a caminhada do próprio indivíduo, que incorporou discursos menos românticos 

referentemente à mulher, desvalorizando-a como ser, reduzindo-a a mero objeto. Conceitos de 

análise do discurso, bem como os de Estilística e de Linguística, dentre outros, foram utilizados 

para a análise proposta, sem se descuidar, entretanto, da caracterização do discurso musical, de 

seu aspecto literário, voltado ao belo, na expressão da emoção, que lhe são peculiares.    

PALAVRAS-CHAVE: Discurso musical. Visão estilístico-semântica. Alteração linguística. 
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A CARTA DO LEITOR: UM GÊNERO JORNALÍSTICO COM VÁRIAS MODALIDADES 

DISCURSIVAS 

Juliana Helena De Grande (G-UENP-CCP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP-CCP) 

 
RESUMO: Este trabalho vincula-se ao trabalho de conclusão do curso de Letras da Universidade 

Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus Cornélio Procópio. O trabalho em questão tem 

como objeto norteador a "carta do leitor", gênero textual da esfera jornalística. O objetivo 

é identificar e analisar “tipos/modalidades” de cartas do leitor que circulam em alguns jornais e 

revistas, com o intuito de elaborar um modelo teórico do gênero que sirva de suporte para 

elaboração de materiais didáticos. Para tanto, selecionou-se como corpus de investigação o jornal 

Folha de Londrina, a revista Nova Escola e a revista Veja. Esta pesquisa pauta-se nos estudos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), sobretudo no seu modelo de análise de textos/gêneros. 

Espera-se, assim, contribuir para as pesquisas voltadas para o estudo dos gêneros jornalísticos e 

para aquelas que têm como objetivo dar sustentação à didatização de tais objetos discursivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Carta do leitor. Modelo teórico do gênero. Interacionismo Sociodiscursivo. 

 
A CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM UM TRIÂNGULO AMOROSO: “THE END” E “A 

PRÓXIMA LINHA”, DUAS VERSÕES DE UMA MESMA HISTÓRIA 
 

Letícia Thayná Barboza (G-UENP/CCP-ICV)  
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

 
RESUMO: Este trabalho está inserido nas pesquisas do projeto A representação da violência na 
produção contística brasileira contemporânea, coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile 
Brandielone, que visa analisar como se dá a representação da violência, a partir de um conjunto 
de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 e 2010, do mesmo modo que visa 
contribuir para produção de fortuna crítica sobre os autores a serem analisados. O trabalho tem o 
objetivo de analisar como a representação da violência se configura em dois contos do autor 
Amílcar Bettega Barbosa, “The End” e “A Próxima Linha”, inseridos no livro Os Lados do Círculo 
(2004), a partir de referencial teórico sobre a literatura brasileira contemporânea e a produção 
literária pós-moderna e contemporânea, bem como material bibliográfico que lance luz sobre a 
temática da violência. Em oposição à maioria dos contos que tomam a violência como objeto de 
análise e, portanto, causam o impacto pela especularização e espetacularização da violência, os 
contos aqui em questão “agridem” o leitor pelas soluções alternativas promovidas na sequência da 
narração, tirando o leitor de sua passividade. 
PALAVRAS-CHAVE: Representação da violência. Literatura brasileira contemporânea. Os Lados 
do Círculo (2004). Amilcar Bettega Barbosa. 

 
A ELABORAÇÃO DE VERBETES PORTUGUÊS-INGLÊS PARA APOIO NA PRODUÇÃO 

ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA 
 

Daniele Trevelin Donato (UNESP/Assis – Bolsista FAPESP) 
Regiani Aparecida Santos Zacarias (UNESP/Assis)  

 
RESUMO: Estudos recentes em Metalexicografia definem o dicionário como uma ferramenta que 
deve ser elaborada para atender às necessidades de um determinado público-alvo, em 
determinada situação ou função de uso (Tarp, XXXX). Sendo assim, a compilação de dicionários 
bilíngues escolares deve considerar as possíveis dúvidas dos estudantes e fornecer equivalentes 
apropriados. Em especial, no desenvolvimento da produção escrita em língua estrangeira, o aluno 
precisa de atividades que o possibilitem aprimorar o conhecimento linguístico, o repertório léxico-
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semântico e conscientizar-se das construções sintáticas no idioma. Neste contexto, nos 
deparamos com estudiosos que defendem o uso do dicionário bilíngue como apoio às tais 
atividades; Herbst (1985 apud WELKER, 2008, p. 56) observou, por exemplo, que 30% ou 40% 
dos erros cometidos em redações poderiam ser evitados se o aluno tivesse consultado um 
dicionário. Sendo assim, o presente trabalho situa-se no campo da Linguística Aplicada e 
Lexicografia e tem como objetivo a elaboração de verbetes que atendam às necessidades do 
estudante brasileiro de inglês. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de aplicação, uma vez que 
se caracteriza pelo encaminhamento de solução. O resultado apresenta verbetes português-inglês 
de verbos, adequados para atender às necessidades dos alunos e auxiliarem na produção escrita 
em língua inglesa.  
PALAVRAS-CHAVE: Dicionário. Escrita. Lexicografia. 

 
A FIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM “AS FOMES DE SETEMBRO” E “ENCONTRO”, DE 

MARÇAL AQUINO 
 

Hellen Renata da Silva (G-UENP-CCP-IC) 
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
RESUMO: Esta comunicação está inserida no projeto “A representação da violência na produção 
contística brasileira contemporânea”, coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula F. N. Brandileone, e 
tem o objetivo de analisar como a representação da violência se configura em dois contos de 
Marçal Aquino, “Impotências” e “Encontro”, publicados no livro As fomes de setembro (1991), a 
partir de referencial teórico ligado à teoria da narrativa, à literatura brasileira contemporânea e à 
produção literária pós-moderna e contemporânea, bem como a material bibliográfico vinculado à 
temática da violência. O conto “Impotências” aponta para o recolhimento da vivência, gerado pelas 
implicações da vida pós-moderna que produz indivíduos incapacitados da faculdade de 
intercambiar experiência (HALL, 2006), e pouco afeito às relações interpessoais (BAUMAN, 2001). 
Já o segundo conto, “Encontro”, representa a violência na sua mais notória figuração, a violência 
física, que se manifesta por uma situação de disputa, isto é, de ciúme, o que concorre para 
afirmarmos, como querem René Girard (1998) e Roger Dadoun (1998), que a violência é 
intrínseca ao homem, uma característica primordial da vida social desde o homem pré-histórico ao 
contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: Conto brasileiro contemporâneo. Representação da violência. As fomes de 
setembro (1991). 

 
A FIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM LETRAS FINAIS (2005), DE LUÍS DILL: LETRAMENTO 

LITERÁRIO EM SALA DE AULA 
 

Alini Francielli Jussiani (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 
Danivia Cassiano Feliciano (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 

Julia Alves da Silva (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 
Vanderléia da Silva Oliveira (UENP/CCP-FA - CAPES-PIBID) 

 
RESUMO: Este trabalho deriva das atividades realizadas junto ao subprojeto intitulado 
Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textual, no eixo Letramento Literário, 
desenvolvido na UENP-CCP e vinculado ao PIBID -  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência-CAPES. Trata-se de análise sobre a figuração da violência na obra Letras Finais 
(2005), de Luís Dill, considerando que ela é o corpus literário selecionado para o desenvolvimento 
de sequência didática de leitura literária, tendo como referência a Sequência Expandida proposta 
por Cosson (2007). Aborda-se aqui o modo como a violência é figurada na narrativa sob diversos 
aspectos, representando-a sob a perspectiva da força física, da manipulação psicológica e da 
esfera social. A obra, destinada ao público juvenil, oportuniza a discussão sob diversos temas a 
partir da ficcionalização de fatos extraídos da realidade que circunda os adolescentes, abrindo 
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espaço, pois, para a ampliação dos horizontes de expectativas do leitor pela mediação do 
professor. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento literário. Violência. Luís Dill. 

A FIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA OBRA HOTEL HELL, DE JOCA REINERS TERRON 
 

Priscila Batista do Nascimento (G-UENP-CCP)  
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

 
 
RESUMO: A diversidade é apontada como marca registrada da literatura brasileira 
contemporânea, que se revela na linguagem, nos formatos, nos diversos tons, temas. Ainda assim 
é possível delinear algumas forças atuantes nas produções literárias atuais, como sugere Beatriz 
Resende (2008). Uma dessas constantes da narrativa contemporânea é a violência, 
principalmente tendo como cenário os grandes centros urbanos. Considerando estes 
pressupostos, esta comunicação tem por objetivo explicitar como a violência é representada em 
Hotel Hell (2003) de Joca Reiners Terron, a partir de referencial teórico ligado à teoria da 
narrativa, à literatura brasileira contemporânea e à produção literária pós-moderna e 
contemporânea, bem como a material bibliográfico vinculado à temática da violência. A figuração 
da violência está inscrita em diferentes instâncias da obra, no título, na linguagem direta, em 
diversos momentos escatológica, na representação caótica da cidade de São Paulo figurada no 
hotel que dá título a obra, e pela presença de imagens grotescas, como fusão homem/máquina, 
homem/animal.  
PALAVRAS-CHAVE: Conto brasileiro contemporâneo. Representação da Violência. Hotel Hell. 
Joca Reiners Terron. 

 
A FORMAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

NO ESTÁGIO DO DOCENTE 
 

Bruna Daniele Ambrósio (G-UENP/CCP)  
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP)  

 
RESUMO: Este trabalho está inserido nas pesquisas do trabalho de conclusão de curso, 
coordenado pela Profa. Dra. Eliane Segati Rios Registro, que visa analisar como se dá o processo 
de formação, bem como a construção da identidade profissional do professor de língua inglesa, 
durante o estágio obrigatório presente na grade curricular do curso de letras da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná. O trabalho tem o objetivo de analisar como as crenças e as 
bagagens dos alunos, influenciam em sua formação como professor de língua inglesa, de modo 
que constitua sua própria identidade. Trazendo como referencial teórico o levantamento temático 
de Jean-Paul Bronckart (1999) e outros autores que discutem e fazem apontamentos sobre 
formação de docente e construção de identidade, bem como material bibliográfico que lance luz 
sobre a temática apresentada. De acordo com as análises feitas por questionários aplicados, os 
diferentes gostos pela língua inglesa e domínio ou não sobre a mesma causam um impacto 
gritante durante o período do estágio supervisionado da língua em questão. 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professor. Construção de identidade. Estágio do docente. 

 
A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Ana Helena Dell’Anhól Daniel (PIBID-UENP/CP) 

 
RESUMO: O trabalho em questão visa relatar uma experiência pessoal, como aluna do primeiro 
ano de letras, e pibidiana de língua portuguesa, do subprojeto Letramento na escola: Práticas de 
leitura e produção de textual, eixo: gêneros textuais, projeto que tem como orientadora a 
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professora Dra. Eliana Merlin Deganutti de Barros. O objetivo dessa comunicação é relatar a 
importância do PIBID na formação profissional inicial, colocando o profissional em atuação desde 
a sua formação. Frisando ainda, a necessidade de ampliação do projeto para as demais áreas de 
formação que a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abrange. Focando na 
necessidade de profissionais educadores das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, com vistas a 
suprir os cursos do novo programa do governo federal Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC).  
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. UENP. Formação Profissional. 

 
A INTERAÇÃO ENTRE FORMADOR DE PROFESSORES 

E PROFESSORES EM FORMAÇÃO 
 

 Maria Ilza Zirondi (UEL) 
 

RESUMO: Neste trabalho, apresentaremos dados de pesquisa-ação realizada na formação 
continuada de um grupo de 20 professores das séries iniciais do EF I de uma Rede Municipal de 
Ensino. Adotamos como base teórico-metodológica abordagens do interacionismo sociodiscursivo 
relativo ao agir de linguagem (BRONCKART, 1999, 2006 e 2008) e ao trabalho docente 
(MACHADO, 2004; 2009; 2011). Baseados nesse quadro teórico, de vertentes epistemológicas 
sócio-histórico e cultural, embasar-nos-emos em Vygotsky (2001/2002); Leontiev (1998; 2004). 
Nossa hipótese é a de que a interação entre Formador de Professores e Professores em 
Formação possa nos conduzir à compreensão dos Cursos de Formação (CF) como propiciadores 
do desenvolvimento de capacidades docentes. Esperamos contribuir para a revisão dos planos de 
ação formativa para que os CFs partam das reais necessidades e dificuldades docentes com 
acompanhamento feito por tutores e formadores de professores, evitando as contradições entre 
teoria e prática, entre trabalho prescrito e trabalho real. 
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada de professores; Professor formador; ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa. 

 
A INTERTEXTUALIDADE NA OBRA TERRA PAPAGALLI: LETRAMENTO LITERÁRIO NA 

SALA DE AULA 
 

Cristiane da Silva (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 
Juliana Aparecida de Abrantes (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 

Rayara Aparecida Pereira (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 
Ana Paula F.Nobile Brandileone (UENP/CCP- CAPES-PIBID) 

 
RESUMO: Este trabalho está vinculado ao eixo 1 do subprojeto PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência/CAPES), intitulado LETRAMENTOS NA ESCOLA: PRÁTICAS DE 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL e desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, campus de Cornélio Procópio, em parceria com professores da rede pública de ensino. O 
subprojeto em questão tem como objetivo produzir sequências didáticas a partir da proposta de 
letramento literário (2006), de Rildo Cosson, em duas escolas públicas no município de Cornélio 
Procópio. Nesta comunicação, objetiva-se apresentar a presença da intertextualidade na obra 
Terra Papagalli, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, a qual é objeto de análise e 
sistematização de leitura em sequência didática expandida elaborada para alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, da Escola Estadual Monteiro Lobato, por bolsistas de iniciação à docência e 
bolsista supervisor. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento literário. Intertextualidade. Terra Papagalli. 
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A OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA E O ENSINO DE/POR MEIO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS 

 
Juliana Aparecida de Abrantes (G-UENP/CP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CP) 

 
RESUMO: A presente comunicação está vinculada ao trabalho de conclusão do curso de Letras 
da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus Cornélio Procópio. Tem o objetivo 
de apresentar o resultado de uma pesquisa realizada com professores da rede pública de ensino, 
visando depreender as representações dos professores em relação: ao ensino da língua pautado 
em gêneros textuais, à metodologia das sequências didáticas (SD) e à Olimpíada de Língua 
Portuguesa (OLP). Este trabalho é fundamentado na vertente didática do Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), a qual embasa teórico e metodologicamente o material didático fornecido 
pela OLP. Espera-se que este trabalho exploratório possa auxiliar as pesquisas que tomam a SD 
como ferramenta de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, além de dar subsídios para os 
organizadores da OLP, no que se refere à recepção do Programa pelos professores da Rede 
Básica de Ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: Olimpíada de Língua Portuguesa. Gênero Textual. Sequência Didática. 

 
A POESIA CONCRETA NO CONTEXTO LITERÁRIO BRASILEIRO E AS DIFERENTES 

POSSIBILIDADES DE LEITURA DO POEMA-OBJETO: TRABALHO APLICADO AO 4º ANO 
DO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES 

 
Edimarães Silvestre (SEED/PR) 

Diná Tereza de Brito (CLCA-UENP/CCP) 
 

RESUMO: Esta proposta de trabalho busca estudar a Poesia Concreta no contexto literário 
brasileiro e as possíveis formas de leitura do poema-objeto. Esse movimento literário é um marco 
divisor na Literatura Brasileira a partir de meados do século 20, pois estabelece a ruptura definitiva 
com o passado ao propor novas formas de expressão experimental. Surgida na Literatura, essa 
forma de expressão avançou para outras formas de arte. Assim, pretende-se aprofundar os 
estudos sobre o referido movimento literário, por entender que nem sempre os livros didáticos 
tratam o tema a contento. O trabalho será desenvolvido com uma turma de 4º ano de Formação 
de Docentes porque são futuros professores que em breve estarão atuando em suas próprias 
salas de aula e as possibilidades de leitura do poema-objeto lhes proporcionarão exercícios 
práticos de compreensão de texto. Referidas atividades de leitura ajudarão esses alunos em sua 
formação para o seu trabalho de formar novos leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira. Poesia Concreta. Leitura e Interpretação. 

 
 

A PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENEM: UMA ANÁLISE À LUZ DA NOVA 
CONCEPÇÃO DE ENSINO DA LÍNGUA 

 
Rogério Costa (G-UENP/CCP) 

Karen Alves de Andrade (PG-UEL) 
 
Resumo: Esta comunicação apresenta o pré-projeto de pesquisa que será realizada para o 
Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Ensino da Língua Portuguesa da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná. O objetivo da pesquisa será analisar até que ponto a 
prova de Língua Portuguesa do ENEM está de acordo com as propostas curriculares dos 
principais documentos oficiais que orientam o processo de ensino da língua portuguesa, esses 
pautados nas novas concepções de língua e ensino.  Dessa forma, tomando como objeto as três 
últimas provas do ENEM, a pesquisa parte do confronto da análise dessas provas com as 
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diretrizes norteadoras do ensino da produção textual na atualidade, seja do ponto de vista oficial 
(PCN, OCEM e DCE-Paraná) ou científico – pesquisadores da área de estudos da linguagem. 
Espera-se que ao fim da pesquisa os resultados possam evidenciar a importância e o real objetivo 
do principal sistema de avaliação do Ensino Médio em nosso país. 
PALAVRAS-CHAVE: ENEM. Nova concepção de Ensino. Ensino da Língua Portuguesa. 

A RELAÇÃO AFETIVA COM O LIVRO: UM ESTUDO NAS SÉRIES INICIAIS 
 
RAYARA APARECIDA PEREIRA (G-UENP/CCP) 

THIAGO ALVES VALENTE (UENP/CCP/CRELIT/FA) 
 

RESUMO: Esta pesquisa, em fase final, como trabalho de conclusão de curso, é parte das 
investigações do projeto “A leitura e os jovens leitores: práticas de letramento no Norte Pioneiro”, 
financiado pela Fundação Araucária (PR). Tendo em vista o baixo índice de leitura entre jovens e 
adultos, o foco da pesquisa se deu sobre crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, 
buscando estabelecer alguns dados de análise sobre a recepção do objeto “livro” entre crianças 
em processo inicial de alfabetização e letramento no ambiente escolar.  
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura infantil. Recepção. 

 
A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM “O PÂNICO”, “BRINCAR COM ARMAS” E “A 

ROSA ENCARNADA”, DE PEDRO RODRIGUES SALGUEIRO 
 

Flávia Eloísa dos Santos (G-UENP/CCP – aluno IC) 
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

 
RESUMO: Este trabalho está inserido em um projeto maior de pesquisa intitulado “A 
representação da violência na produção contística brasileira contemporânea”, o qual analisa um 
conjunto de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 e 2010, coordenado pela 
Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP/CCP), e tem por objetivo analisar como se dá 
a representação discursiva da violência nos contos “O Pânico”, “Brincar com Armas” e “A rosa 
encarnada”, publicados no livro de Pedro Rodrigues Salgueiro(2000), Brincar com armas. A 
metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica, realizada a partir de referenciais teóricos sobre 
a literatura brasileira contemporânea, produção literária pós-moderna e contemporânea, bem 
como material bibliográfico sobre a temática da violência. A violência em Pedro Salgueiro, 
especificamente nos contos analisados, dá-se de maneira menos brutal e realista. De um lado 
porque se vale de elementos da narrativa policial para narrar a história e a sucessão dos 
acontecimentos, bem como pela linguagem econômica e, de outro, porque é expressa com 
lirismo, dada a ambiguidade e o caráter metafórico dos contos, sobretudo em “A Rosa 
Encarnada”.  
PALAVRAS-CHAVE: Contos Brasileiros Contemporâneos. Representação da violência. Brincar 
com armas (2000). 

 
A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CONTOS CRUÉIS: AS NARRATIVAS MAIS 

VIOLENTAS DA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
 

Josiana Aparecida de Oliveira (UENP/CCP-IC/FA)  
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

 
RESUMO: Esta comunicação está inserida em um projeto maior de pesquisa intitulado “A 
representação da violência na produção contística brasileira contemporânea”, coordenado pela 
Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP/CCP), que tem por objetivo analisar um 
conjunto de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 e 2010, a fim de investigar 
como os autores absorvem a temática da violência e elaboram em seus escritos, bem como 
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contribuir para a produção de fortuna crítica sobre os autores e as obras a serem analisados. Esta 
proposta de estudo, em andamento, toma como objeto de análise a antologia de contos Contos 
cruéis: as narrativas mais violentas da literatura brasileira contemporânea, organizada por Rinaldo 
de Fernandes, publicado em 2006. São os objetivos, metodologia, assim como os resultados 
esperados por este subprojeto de pesquisa, o que se propõe a apresentar. 
PALAVRAS-CHAVE: Representação da Violência. Conto brasileiro contemporâneo. Contos 
cruéis: as narrativas mais violentas da literatura brasileira contemporânea. 

 
A TERMINOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS TÉCNICAS 

 
Priscilla Teixeira Mamus (PG-UEM) 
Tatiane Monteiro Ré (UTFPR – CM) 

 
RESUMO: Os novos conceitos, surgidos com o desenvolvimento científico e tecnológico, possuem 
termos próprios para os designar, fundamentais na comunicação entre profissionais. O conjunto 
desses termos específicos é denominado terminologia. Um estudante de um curso técnico precisa 
dominar a terminologia específica para que saiba se comunicar com eficiência e contribuir com o 
desenvolvimento da área. Quando inicia seus estudos, depara-se com termos não habituais, 
podendo ocasionar redução no aproveitamento escolar e até mesmo desistência, por não 
conseguir decodificar os textos especializados. Assim, o professor da disciplina específica tem 
papel fundamental na ambientação dos alunos com os termos. Mas ele tem consciência disso? 
Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo entrevistar docentes do curso técnico em Informática, 
da UTFPR - Campo Mourão, a fim de observar o seguinte: os professores têm consciência e 
sabem identificar a terminologia? Consideram que falta de conhecimento em relação à 
terminologia prejudica o desempenho dos alunos? Consideram o domínio dos termos específicos 
importante para boa formação profissional? Espera-se, com base na Teoria Comunicativa da 
Terminologia, colaborar na busca por soluções para melhor aproveitamento e aprendizado em 
disciplinas específicas. 
PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Ensino técnico. Informática. 

A TRANSFORMAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS: UMA NOVA PROPOSTA PARA ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Osnir Branco (G-UENP/CCP ) 

Cínthia Morelli (UENP/CCP)  
 

RESUMO: Esta pesquisa objetiva analisar a evolução dos gêneros textuais após o avanço 
tecnológico e propor a inserção desses novos gêneros no ensino de Língua Portuguesa. Tendo 
como pressupostos materiais teóricos de Bakhtin, Marcuschi, Dolz e Scheneuwly, que se ocupam 
do estudo dos gêneros e de suas contribuições para o ensino. A partir de leituras e convergência 
das ideias propostas pelos teóricos, comparar os “novos gêneros” com os “gêneros tradicionais” e 
analisar as transformações ocorridas tanto na linguagem como as possíveis transformações 
ocasionadas pela transposição de suporte, viabilizando demonstrar as alterações que os gêneros 
sofreram após esse fenômeno e quais as contribuições desses novos gêneros para o ensino de 
Língua Portuguesa. 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Ensino. Língua Portuguesa. 
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A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EXTERNA DE GÊNEROS DO JORNAL: UMA EXPERIÊNCIA 
PIBIDIANA NA FORMAÇÃO DOCENTE  

 
Ágila Nunes de Araújo (UENP/CCP – Bolsista PIBID) 

Emanuelle Cricia Oliveira da Silva (UENP/CCP – Bolsista PIBID) 
Gabriela Martins Mafra (UENP/CCP – Bolsista PIBID) 

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 
 

RESUMO: Este trabalho é parte integrante do Subprojeto PIBID (Financiado pela CAPES) 
“Letramento na escola: práticas de leitura e produção textual” desenvolvido na Universidade 
Estadual do Norte do Paraná em parceria com colégios estaduais da cidade de Cornélio Procópio.  
O objetivo desta comunicação é apresentar o processo de elaboração de sequências didáticas, 
em fase aplicação, voltadas para a didatização de gêneros que farão parte do jornal escolar a ser 
construído colaborativamente por um grupo de pibidianos. O foco são a seleção do gêneros do 
jornal, as estratégias e dificuldades do processo. O aporte teórico desse trabalho são os estudos 
desenvolvidos pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) que, em sua vertente didática, 
disponibiliza dois instrumentos que viabilizam o trabalho com os gêneros textuais: modelo didático 
e sequência didática. Almejamos fomentar os trabalhos em torno dos gêneros jornalísticos para o 
ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Sequência Didática. Gêneros Jornalísticos. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: O USO DA FÁBULA COMO SUPORTE PARA A 

PRODUÇÃO DE DIFERENTES GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Giselda Morais de Alencar Militão (UEL/ ProfLetras) 
Silvia Helena de Freitas Ruiz (UEL/ ProfLetras) 

Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 
 
 

RESUMO: Letrar um aluno é fazer com que ele compreenda o mundo por meio da leitura e da 
escrita apropriando-se das ferramentas de comunicação para interagir no grupo social no qual 
está inserido.  O estudo dos gêneros discursivos e a produção textual forma leitores e escritores 
competentes que estabelecem uma relação entre o uso social da leitura, da escrita e das práticas 
de letramento.  O objetivo desta comunicação é relatar um projeto de alfabetização e letramento, 
mediante o estudo da fábula A raposa e o bode de Esopo para leitura e produção dos gêneros 
discursivos: carta pessoal, notícia e manual de instrução conforme o agrupamento dos gêneros 
baseado em Dolz e Schneuwly (1996). Este projeto teve seu desenvolvimento em uma escola da 
rede Municipal de Londrina com a participação de 47 alunos de 1º e 3º ano do ensino 
fundamental. Finalizando o projeto, percebemos que os alunos do 3º ano obtiveram o 
entendimento e a apropriação de cada gênero estudado como um mecanismo fundamental de 
reflexão e inserção dessa prática em suas atividades comunicativas sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: Fábula. Letramento. Gêneros Textuais.  

ALIANÇA DE SENTIDOS EM LAVOURA ARCAICA: AS MARCAS DO DISCURSO 
 

Tania Regina Montanha Toledo Scoparo (PG/UEL) 
 

RESUMO: Neste trabalho, realizaremos um estudo analítico dos gêneros literário e fílmico, mais 
especificamente “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar e Luiz Fernando Carvalho, 
respectivamente, pelo viés teórico-metodológico da Semiótica de orientação francesa. Esses 
textos serão estudados observando os mecanismos que os produzem e que os constituem como 
um todo significativo, a fim de reconhecer a importância da ficção na cultura humana, tanto na 
formação das identidades culturais e individuais como na constituição de valores e 
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comportamentos aceitos e difundidos numa coletividade. Para tanto, penetraremos na Sintaxe 
Discursiva, nível mais concreto de percepção do sentido. A significação discursiva em um texto 
corresponde às relações entre sujeito enunciador e enunciatário, ou seja, o sentido do texto é 
construído na decodificação do enunciatário, pelo modo como o texto é percebido por ele. A 
sintaxe discursiva analisa as marcas da enunciação no enunciado. No ato de produção do 
discurso, a enunciação deixa suas marcas e, conduzida pelo enunciador, busca persuadir o 
enunciatário, realizando sobre ele um fazer persuasivo que o transporta ao fazer interpretativo, 
assumindo o ato manipulador. 
PALAVRAS-CHAVE: Romance. Filme. Sintaxe Discursiva. Semiótica. 

 
ANÁLISE COMPARATIVA DAS LETRAS DE MÚSICAS BRASILEIRAS DOS GÊNEROS: MPB 

(DÉCADAS DE 70 A 90) X FUNK, RELATIVAMENTE AOS TERMOS UTILIZADOS PARA 
REPRESENTAR A FIGURA FEMININA, NUM ENFOQUE ESTILÍSTICO-SEMÂNTICO 

 
Danivia Cassiano Feliciano (G-UENP/CCP – IC) 

Diná Tereza de Brito (UENP/CCP)  
 

RESUMO: Este trabalho está inserido na pesquisa: “A Alteração da linguagem da produção 
musical brasileira das décadas de 1970 a 2010, considerando-se a figura feminina, num enfoque 
da Estilística Léxica”, desenvolvida pela professora Doutora Diná Tereza de Brito. Com base nas 
teorias da Linguística e da Estilística Léxica, fiz o meu trabalho de Iniciação Científica, cujo 
objetivo maior foi verificar o tratamento que vem sendo dado à mulher nas composições musicais 
do gênero MPB, em oposição ao Funk, para constatar a desvalorização moral daquela figura 
neste último gênero. Observou-se que, apesar de o gênero Funk representar as tendências dos 
jovens da periferia, criticando certas formas de sociabilidade, referido gênero, por si só, expõe a 
figura feminina como desprovida de qualquer liame moral e/ou ético, sem a graça da elaboração 
que lhe é dada pelas composições da MPB, por exemplo. Este trabalho valorizou os aspectos da 
Estilística Léxica, demonstrando sua importância na compreensão e reflexão sobre um texto, em 
especial o musical. 
PALAVRAS-CHAVE: Figura Feminina. Estilística Léxica. Gênero MPB e Funk. 

 

ANÁLISE DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA: O PIBID TRABALHANDO A LÍNGUA INGLESA POR 

MEIO MUSÍCA 

  
Maísa Gabriela Fuzeto (UENP/CP – PIBID/CAPES) 

Nathalia Savano (UENP/CP – PIBID/CAPES) 
Alana Froes (UENP/CP – PIBID/CAPES) 

Angélica Aparecida de Sousa (C. E. CASTRO ALVES) 

 

RESUMO: Esta análise tem por objetivo mostrar o trabalho da Língua Inglesa com música na sala 

de aula desenvolvido o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). A série 

escolhida para a aplicação da sequência didática (SD) foi o 8º ano A do Colégio Estadual Castro 

Alves localizado no centro da cidade de Cornélio Procópio. A referida  SD foi proposta com base 

no Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKAR, 2009) na proposta didática de Dolz, Noverraz e 

Schnewly (2004) de Bronckart e no preconizado pelas Diretrizes Curiculares da Educação Básica 

de Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 2008)Estaduais. Durante o processo de aplicação, 

objetivamos instigar o espírito de competição dos alunos para que esses sejas motivados 

intrinsicamente para a aprendizagem de uma língua estrangeira.  

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Sequência didática. Música. 
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS GÊNEROS DO PRIMEIRO CADERNO DA FOLHA DE LONDRINA 
 

Rithielle Aparecida Castellani (PIBIC/CNPq-UENP/CP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CP) 

 
RESUMO: Esse trabalho é resultado de pesquisas realizadas para a concretização do projeto de 
Iniciação Científica “Inventário dos gêneros do Primeiro Caderno da Folha de Londrina para fins 
de transposição didática” vinculado ao projeto de pesquisa “Gêneros da mídia jornalística como 
objeto de transposição didática externa”, coordenado pela Profa. Dra. Eliana Merlin Deganutti de 
Barros. Como fundamentação teórica o projeto pauta-se nos estudos dos Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), especialmente em sua vertente didática. O objetivo da pesquisa de IC foi 
elaborar o modelo teórico do Primeiro Caderno da Folha de Londrina para fins de transposição 
didática. Para a elaboração desse modelo fez-se necessário um inventário descritivo dos gêneros 
que compõem esse caderno, que teve como respaldo as categorias de análise do ISD – contexto 
de produção e plano global – e a adaptação feita da categorização de Bonini (2003) para os 
gêneros do jornal. Para esta comunicação o objetivo é apresentar a síntese do contexto de 
produção do Primeiro Caderno. Espera-se com essa pesquisa auxiliar nos estudos voltados para 
os gêneros jornalísticos, especialmente os veiculados na Folha de Londrina.  
PALAVRAS-CHAVE: Modele teórico. Primeiro Caderno. Transposição didática. 

 
ANÁLISE DO PERFIL IDEOLÓGICO FEMININO DELINEADO NAS MÚSICAS DO ROCK 

BRASILEIRO DA DÉCADA DE 1980, SOB A ÓTICA DA ESTILÍSTICA LÉXICA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 
                 André Garcia Martins (PICV/UENP)  

Diná Tereza de Brito (CLCA/UENP-CCP) 
 
RESUMO: Este subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto da professora Dra. Diná Tereza de 
Brito “A alteração da linguagem da produção musical brasileira das décadas de 1970 a 2010, 
relativamente à figura feminina, num enfoque da Estilística Léxica”, analisa como os autores e/ou 
intérpretes das músicas do gênero Rock, na década de 80, construíram suas ideologias referentes 
à mulher, numa época em que a sociedade brasileira passava por intenso período de mudanças 
socioculturais, refletidas pela abertura política pós-ditadura militar. Essa proposta também se 
configura como sequência à pesquisa iniciada em 2012, referente às críticas veladas ao regime 
ditatorial, tendo a figura feminina como artifício estilístico para driblar a censura vigente à época. A 
análise é pautada na teoria linguística, abordada pelo viés da Estilística Léxica, considerando-se a 
questão semântica das expressões utilizadas nessa referência, revelando – através das músicas - 
as ideologias que eram disseminadas no período delimitado, concernentemente à figura da 
mulher.  
PALAVRAS-CHAVE: Estilística Léxica. Ideologia sociocultural. Gênero Rock. 

 
ANÁLISE DO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO EM TEXTOS JORNALÍSTICOS 

SOBRE OS MOVIMENTOS POPULARES DE 2013 
 

Rosineide Aparecida Policarpo (G-UENP/CP) 
Lívia Maria Turra Bassetto (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Este trabalho visa à análise discursiva de textos jornalísticos, tendo como objetivo a 
compreensão de como se dá esse discurso e qual a sua interpretação diante das diversas 
perspectivas acerca dos movimentos populares ocorridos em junho de 2013. Além disso, busca-
se discutir como os fatos podem ser mostrados pela mídia sob diferentes pontos de vista. Assim 
sendo, esta pesquisa pautou-se na pesquisa interpretativa de textos jornalísticos a partir da 
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Linguística Textual sócio-cognitivo-interacionista que visa responder a questionamentos como: o 
que está por trás do discurso apresentado pela mídia sobre um acontecimento polêmico como os 
movimentos populares, e também como a escolha da seleção lexical revela muito do discurso ao 
se construir uma notícia do ponto de vista da mídia. Para tanto, essa comunicação objetiva 
apresentar parte da análise dos textos jornalísticos selecionados e demonstrar como se dá a 
argumentatividade por meio da referenciação.  
PALAVRAS-CHAVE: Referenciação. Movimentos populares. Argumentatividade. 

ANÁLISE E PROPOSTA DE EQUIVALÊNCIA LEXICAL DE VERBOS PORTUGUÊS-INGLÊS 
EM DICIONÁRIOS ESCOLARES 

 
Mirian Pereira Bispo - Unesp/Assis (PG-UNESP/FAPESP) 

Regiani Aparecida Santos Zacarias (UNESP) 
 
RESUMO: Este estudo enquadra-se na área de Linguística Aplicada, com enfoque na Lexicologia, 
análise de equivalentes e Lexicografia, elaboração de informações lexicográficas. Nosso objetivo 
é buscar e propor equivalentes de verbos português-inglês que tenham como referência a língua 
portuguesa, língua materna dos estudantes consulentes. Os verbos são palavras importantes na 
oração e podem ter diferentes relações polissêmicas em uma e outra língua que não 
necessariamente se mantém em uma equivalência interlínguas. Da mesma forma, o uso 
adequado dos verbos na língua-alvo pressupõe conhecimento não apenas de natureza léxico-
semântica, mas também morfológica e sintática que, em geral, diferem da referência em língua 
materna. Esta é uma pesquisa de aplicação que visa propor equivalentes lexicais de verbos sob a 
perspectiva da análise de verbetes e da análise contrastiva das línguas. Quanto à abordagem do 
problema, classifica-se como qualitativa porque realiza o estudo de informações lexicográficas e 
contribui para melhorá-las. Os procedimentos metodológicos envolvem a análise comparativa das 
equivalências dadas aos verbos em dois dicionários escolares, posteriormente confrontadas com 
as acepções presentes em dois dicionários monolíngues de língua portuguesa. Os resultados 
apresentam propostas de equivalência lexical, com a inclusão de informações sintático-
semânticas relevantes ao aprendiz brasileiro.  
PALAVRAS-CHAVE: Dicionários bilíngues. Equivalência. Língua Inglesa. 

 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
Marcos Antonio Travello Renno (UEL- aluno Profletras) 

Roberto Mariano (UEL - aluno Profletras)  
Suzete Silva (UEL - coautora)  

 
RESUMO: O gênero anúncio publicitário, com sua linguagem argumentativa e atraente, oferece 
ao aluno a oportunidade de desenvolver habilidades de leitura crítica e reflexiva. O presente 
trabalho descreve uma atividade aplicada a alunos do ensino fundamental por meio de uma 
sequência didática com o gênero discursivo anúncio publicitário. A sequência didática teve por 
base metodológica o modelo elaborado pelo grupo GRAPHE – Grupo de Assessoria, Pesquisa e 
Formação em Escrita, coordenado pela professora Dra. Roxane Rojo. Os resultados alcançados 
foram muito satisfatórios, pois houve um grande envolvimento por parte dos alunos na produção 
dos trabalhos propostos, e a finalidade de exposição à comunidade escolar e externa dos textos 
teve êxito. Pode-se concluir que a atividade reitera a abordagem utilizada como um modo eficiente 
e atrativo para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas, proporcionando a superação de uma 
leitura superficial, e a identificação, por parte dos alunos, de discursos ideológicos e sociais 
presentes nos textos publicitários, além de promover a veiculação de seus textos em situação 
real, segundo uma perspectiva de linguagem enquanto prática social. 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros do discurso. Anúncio publicitário. Sequência didática. 



 
Caderno de Resumos 

 

In: CONGRESSO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, 2, 2014, Cornélio Procópio. Caderno de resumos. Cornélio Procópio: UENP, 2014.| 19 
 

 

AQUISIÇÃO DE ESCRITA: ORALIDADE E DESVIOS  
 

Marjorie Agre Leão (UNESP - Assis/PROFLETRAS) 
Juliana Bertucci Barbosa (UNESP – Assis)  

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar a influência da oralidade no processo de 
escrita em crianças de séries iniciais do Ensino Fundamental I que apresentam algumas 
dificuldades de aprendizagem e apresentar alguns dos principais desvios de escrita recorrentes 
nesse processo. Além disso, enfatizar o papel da consciência fonológica como ferramenta auxiliar 
nesse processo. Para tanto, utilizaremos autores como: Bortoni-Ricardo (2005, 2013, 2014), 
Cagliari (2007), Lemle (2006), Knobel e Nascimento (2010). A partir do conhecimento teórico, da 
identificação desses desvios e do trabalho com a consciência fonológica promover reflexões que 
contribuam no sentido de minimizar a ocorrência desses desvios na escrita do aluno, uma vez 
que, há uma necessidade emergencial da escola considerar o “falar” do aluno no processo de 
ensino/aprendizagem e sua influência na escrita que, muitas vezes é estigmatizada e 
marginalizada. 
PALAVRAS-CHAVE: Oralidade. Aquisição de escrita. Desvios Fonológicos. 

 
ARGUMENTAÇÃO E LÍNGUA FALADA NO DISCURSO RELIGIOSO MIDIÁTICO 

 
Letícia Jovelina Storto (UENP/CCP) 

Lívia Maria Turra Bassetto (UENP/CCP)  
 

RESUMO: O aumento do número de programas de televisão religiosos e a influência que o 
discurso religioso midiático tem sobre a sociedade despertaram o interesse em analisar as 
estratégias argumentativas nele empregadas. Assim, fundamentado nos estudos da Análise da 
Conversação e da Nova Retórica, analisamos pregações religiosas disponíveis na internet. O 
corpus de análise é formado de 4h de pregações. O material foi transcrito de acordo com as 
normas do projeto Norma Urbana Culta de São Paulo (NURC/SP). Como o objeto de análise é um 
evento real de comunicação, a metodologia configura-se como empírico-indutiva, apresentando-se 
com natureza qualitativa e interpretativa. Espera-se colaborar para o desenvolvimento de 
pesquisas a respeito do discurso religioso sob o olhar linguístico e estudos acerca da língua falada 
no Norte do Paraná. 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso Religioso. Argumentação. Língua Falada. Mídias.  

 

ARTIGO DE OPINIÃO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS: UM RECORTE DA PRÁTICA 

Hellen T. Braga Pereira (PG-UENP/CCP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

RESUMO: Nossas interações relacionadas ao uso da linguagem são divididas em esferas de 
atividades, como: cotidiano-familiar, religião, escola, trabalho, política, etc. As esferas, por sua 
vez, dividem-se em grupos que dividem-se em gêneros discursivos, como orienta Bakhtin (2000). 
Cada gênero tem suas características e capacidades de linguagem dominantes dentro das 
interações sociais. Este trabalho propõe uma reflexão sobre o gênero textual artigo de opinião, 
que pertencente ao grupo argumentativo e a esfera jornalística. A pesquisa é um recorte sobre a 
produção e aprendizado deste gênero no ensino médio da rede pública de ensino. Será feita uma 
análise dos textos produzidos para Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP) 
2014. Para isso serão utilizados textos de artigo de opinião inscritos para a OLP produzidos por 
uma turma de 40 alunos do 2º ano do ensino médio de um Colégio Estadual localizado em 
Cornélio Procópio - Pr. O material será analisado com base nos pressupostos teórico-
metodológicos que orientam a Olimpíada (BAKHTIN 2000; DOLZ 2004 e 2011 e NOVERRAZ e 
SHENEUWLY 2004). 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Artigo de opinião. Olimpíada de língua portuguesa.  
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AS FÁBULAS NUMA PRÁTICA INTERACIONISTA EM UM TRABALHO COM GÊNEROS 
DISCURSIVOS 

 
Andreia Juliana André FULANETTO (ProfLetras/UEL) 

Araceli STRASSACAPA (ProfLetras/UEL) 
Wérica Dias MICHELETTI (ProfLetras/UEL) 

Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 
 
RESUMO: Esta comunicação pretende abordar, dentre os inúmeros gêneros discursivos, um 
trabalho realizado com as fábulas, pertencentes à ordem do narrar, conforme agrupamento de 
Dolz e Schneuwly (1996). O desenvolvimento do trabalho ocorreu por meio da aplicação de uma 
sequência didática baseada no Grupo Graphe, em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental 
da rede pública estadual, com objetivo de analisar e intervir nas práticas de leitura, produção e 
análise linguística, Para tanto, voltou-se para a teoria interacionista baseada em Bakthin (1997) e 
os gêneros discursivos, relacionando-os, com as ideias de Dolz e Schneuwly (1996) e Perfeito 
(2005). O trabalho caracterizou-se, metodologicamente, como uma pesquisa-ação. Assim, 
primeiramente, ocorreu a contextualização da produção, depois a leitura de diversas fábulas, 
seguida pelo estudo da forma composicional e das marcas linguístico-enunciativas, finalizando 
com a escrita/reescrita do gênero e sua publicação. Como resultado, verificou-se um 
direcionamento específico em relação à dinâmica em sala de aula, um maior envolvimento por 
parte dos educandos e uma considerável melhoria no processo de ensino e de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: Fábulas. Gêneros Discursivos. Sequência Didática. 

 
AS VARIANTES PARA SEMÁFORO: UMA ANÁLISE PLURIDIMENSIONAL NO CENTRO-

OESTE BRASILEIRO 
 

Amanda Chofard (G-UEL-IC) 
Vanderci de Andrade Aguilera (UEL) 

 
RESUMO: A língua é parte integrante da cultura de um povo, de tal maneira que, no Brasil, as 
variações do português, em relação ao léxico, mostram as possíveis influências dos povos que 
contribuíram para a sua formação. Com base nos pressupostos da Geolinguística 
Pluridimensional, este estudo, vinculado ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB – , traz como 
objetivos: verificar quais são as variantes para semáforo registradas nas localidades do interior da 
região Centro-Oeste brasileira; analisar as variáveis extralinguísticas que contribuem para a 
utilização de determinada variante; mapear a distribuição diatópica das variantes e, se possível, 
traçar isoléxicas. Para tanto, a pesquisa constitui-se de um corpus que compreende as cidades 
interioranas dos estados que integram a região Centro-Oeste do Brasil, nas quais os informantes, 
quatro por localidade, possuem nível fundamental de escolarização e são estratificados segundo 
variáveis extralinguísticas e sociais, sendo elas: diassexual (feminino e masculino) e diageracional 
(faixa etária I 18-30 e faixa etária II 50-65 anos). Assim, almeja-se com a realização deste trabalho 
contribuir para o mapeamento dos falares brasileiros, além de evidenciar a diversidade linguística 
existente no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Variantes lexicais. Semáforo. Região Centro-Oeste. 

 
AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO: MECANISMOS REFLEXIVOS NA APRENDIZAGEM DE LE-

INGLÊS NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA 
 

Autor: Claudinei Aparecido Canazart (PG-UEL) 
 

RESUMO: O objetivo desta apresentação é o de contribuir com alunos futuros professores, 
professores e demais pesquisadores da área de Ensino de Língua Inglesa que se interessam pelo 
campo da Avaliação em língua estrangeira. O intuito é o de socializar a elaboração e utilização de 
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material didático construído pelo professor durante sua participação no PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O 
material didático relaciona-se à área de Ensino de Língua Inglesa e foi construído no sentido de 
propor movimentos e/ou possibilidades diferenciadas para um grupo de alunos da 1ª série do 
ensino médio na área urbana de Londrina. A expectativa da proposta foi a de oportunizar 
situações de ensino e aprendizagem que garantissem aos alunos oportunidades de 
desenvolvimento das capacidades linguístico-discursivas por meio do gênero textual depoimento, 
para o engajamento em atividades que sustentassem um aprendizado mais significativo e termos 
de reflexão e critica pela utilização da língua (gem) frente a temas propostos, o que ficou 
evidenciado pela referida proposta em seus efeitos práticos de aprendizagem.  
PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Avaliação. Aprendizagem. 

 
BEING HAPPY AT PIBID: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA ORALIDADE 

 
Amanda Simão (G-UENP-CCP/ PIBID/CAPES) 

Edson Salviano Nery Pereira (G-UENP-CCP/ PIBID/CAPES)  
Ísis Manesco (G-UENP-CCP/ PIBID/CAPES)  

Valquíria Pereira Dias Faustino (G-UENP-CCP/ PIBID/CAPES) 
Miriam Andrade da rocha (PIBID/CAPES) 

 
RESUMO: Dentre as habilidades requeridas para o aprendizado de uma língua está a oralidade, 
talvez umas das mais valorizadas e buscadas pelos alunos em geral visto que toda comunicação 
se dá mais no nível da oralidade que na escrita. No entanto, na escola pública, o trato com as 
habilidades linguísticas a serem desenvolvidas acaba por focar o ensino gramatical, destacando a 
norma culta e a modalidade escrita do idioma, como aponta o PCNEM (2000, p.28) fortalecendo a 
crença de que apenas o instituto de línguas pode fornecer o conhecimento necessário para o 
aprendizado do idioma (PCNEM, 2000, p. 26-27).   Conhecendo a realidade do ensino de língua 
Inglesa e os pressupostos de ensino segundo os PCNEM (2000), nos propusemos a elaborar uma 
sequência didática com base no Interacionismo Sociodiscursivo, (ISD) uma corrente teórica e 
metodológica  que propõe o ensino de línguas por meio de gêneros textuais (BRONCKART, 2009; 
DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) enfocando, sobretudo, a oralidade e as demais 
competências linguísticas. Desse modo, essa comunicação objetiva apresentar o processo de 
preparação da sequência didática e sua aplicação. 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Pública. Sequência didática. Oralidade. 

 
CARRETEL E LUCICREIDE: O ESTEREÓTIPO DO NORDESTINO E O PRECONCEITO 

LINGUÍSTICO 
Vanessa Aline Lopes (G-UENP/CCP) 

Lívia Maria Turra Basseto (UENP/CCP)  
 

RESUMO: O presente trabalho objetiva fazer uma análise sociolinguística de um quadro do 
programa humorístico “Zorra Total”, que tem como protagonistas um casal de nordestinos. 
Justifica-se esta opção pelo fato de que o programa representa um estereótipo de nordestino e 
também de sua fala, e considera-se, neste trabalho, que essa representação não condiz com a 
realidade, reforçando, assim, uma visão preconceituosa, não apenas do nordestino em si, mas em 
especial de sua variedade linguística. Por isso, acredita-se que a linguagem transmitida por este 
programa possa vir a representar uma visão preconceituosa, denominada de “preconceito 
linguístico”. Para a análise de alguns dos episódios, o trabalho teve como base teórica, 
especialmente, obras de Bagno ((2007.2011.2014),), Camacho (1998. 2001.2011), Castilho (1998) 
e Travaglia (2006). Para a análise, foi realizada pesquisa bibliográfica e a transcrição de dez 
capítulos do referido quadro. Após a análise, chegou-se a conclusão de que a linguagem utilizada 
pelos personagens é carregada de variações esperadas e não esperadas pela teoria da variação 
linguística utilizada com a finalidade de provocar humor e, assim, difundindo o preconceito 
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linguístico. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. “Zorra Total”. Preconceito linguístico. 

 
CARTA DE RECLAMAÇÃO E DE SOLICITAÇÃO: O USO DO DISCURSO  

ARGUMENTATIVO COMO PRÁTICA SOCIAL  
 

Cecília Pope Guerra (UEL/PROFLETRAS) 
Neide Alves Gonçalves da Silva (UEL/PROFLETRAS) 

Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre uma sequência didática 
fundamentada na proposta do grupo GRAPHE e aplicada no 6ª ano do Ensino Fundamental. A 
escolha do gênero carta de reclamação e solicitação relaciona-se com os resultados do SAEP – 
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná –, que mostraram a dificuldade dos alunos 
na organização do discurso argumentativo. Ancorado nos pressupostos teóricos de Bakthin e seus 
seguidores referentes ao sociointeracionismo e dialogismo, a produção textual teve como 
propósito o uso do gênero como prática  social. Por meio de atividades de compreensão, 
produção e análise linguística fez-se o reconhecimento do gênero, de sua finalidade, das marcas 
linguísticas e enunciativas até chegar na produção de texto. Mediante a aplicação dessa 
sequência, foi observado a preocupação dos alunos em empregar a linguagem escrita 
considerando a situação comunicativa. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero discursivo. Produção textual. Grupo GRAPHE. 

 
CEMITÉRIO SEM CRUZES: A CRÍTICA SOCIAL PRESENTE NA OBRA DE MARIA ADELAIDE 

AMARAL 
 

 Bianca Dias da Rocha (PG-UENP/CCP ) 
Marilu Martens Oliveira (UENP – UTFPR)   

  
RESUMO: O seguinte artigo tem como objetivo analisar a obra Cemitério sem Cruzes de Maria 
Adelaide Amaral visando verificar a notável presença de um discurso ideológico e social engajado 
em preocupações do momento em que foi escrita a obra – década de 70. Para isso a metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, sobressaindo-se um texto de Elza Cunha de Vicenzo sobre o 
teatro da mulher, e biográfica com a obra de Tuna Dwek viabilizando a produção de um breve 
apanhado à respeito da vida da autora Maria Adelaide Amaral, do contexto histórico em que viveu 
e principalmente do momento em que se firmou como escritora dramaturga e as influências que 
recebeu; momento este de plenos conflitos ideológicos e movimentos feministas durante a 
ditadura militar. Pois vale ressaltar que a análise de Cemitério sem Cruzes exige um breve 
conhecimento histórico e cultural para que se possa compreender o texto literário como uma das 
expressões intelectuais de maior peso da época, por meio do qual eram produzidas peças de teor 
crítico e de denúncia social. 
PALAVRAS-CHAVE: Maria Adelaide Amaral. Crítica social. Cemitério sem Cruzes. 

 

CONTO DE FADAS EM SALA DE AULA: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM 
A ORALIDADE, LEITURA E PRODUÇÃO/REFACÇÃO TEXTUAIS  

 
Eliane Nunes Silva Maciel (PG-UENP-CCP) 

Eliza Adriana Sheuer Nantes (UNOPAR/PG-UEL) 
 
RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de trabalho viabilizada, didaticamente, por meio do 
Plano de Trabalho Docente/PTD (GASPARIN, 2007), cuja proposta de trabalho fundamenta-se na 
pedagogia histórico-crítica, a partir das ideias de Saviani (2008) e da teoria de Vygotsky (1999), 
sobretudo nos conceitos de mediação. Após diagnóstico prévio da turma na qual o trabalho será 
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realizado, optou-se pela pesquisa colaborativa, por meio de um trabalho integrado entre oralidade, 
leitura, análise linguística e produção/refacção textuais, via gêneros discursivos, pertencentes ao 
enunciado concreto “Contos de fadas", sendo delimitados os contos João e Maria e A donzela 
sem mãos, de autoria dos irmãos Grimm. Os pressupostos teóricos que sedimentam a análise 
provém de Bakthin (2010) e seus caudatários, com aportes da Linguística Aplicada (MOITA 
LOPES, 1996) e de pesquisadores do gênero selecionado (COELHO, 1987; CARVALHO, 1985; 
BETTELHEIM, 2002). Dessa forma, pretende-se criar e experimentar uma didática capaz de 
promover uma aprendizagem significativa que venha ao encontro das práticas sociais do 
educando.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Contos de fada. Plano de trabalho docente.  

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A VARIÁVEL “APRESENTAÇÃO FORMAL” NA 

CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES DISCURSIVOS DA GRAMÁTICA TEXTUAL-
INTERATIVA 

 
Eduardo Penhavel (UNESP) 

 
RESUMO: Na área da Gramática Textual-Interativa, vertente particular da Linguística Textual, um 
dos principais objetos de estudo é representado pelos chamados Marcadores Discursivos (MDs). 
Nessa área, para se identificar se uma expressão linguística constitui um MD, consideram-se dez 
parâmetros de análise linguística. A inclusão de uma dada expressão na classe dos MDs depende 
dos traços linguísticos que a expressão manifesta em relação a esses dez parâmetros. Um 
desses parâmetros consiste na “apresentação formal” das expressões, parâmetro que inclui a 
possibilidade de uma expressão constituir uma forma linguística única ou uma forma variável, 
fonológica ou morfossintaticamente. No presente trabalho, discutimos duas questões sobre esse 
parâmetro relativo à apresentação formal dos MDs. Primeiramente, procuramos mostrar que tal 
parâmetro não apresenta relevância definicional, devendo, portanto, ser excluído da definição de 
MDs, podendo ser adotado apenas para fins de descrição de unidades particulares. Num segundo 
momento, argumentamos que MDs basicamente interacionais (itens como “né?”, “sabe?”, 
“entende?”, “tá certo?”), dada a natureza da função que exercem, devem ser sempre entendidos 
como formas únicas (invariáveis).  
PALAVRAS-CHAVE: Marcadores Discursivos. Conectivos. Partículas Discursivas.  

 
CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA CONTRASTIVA NO ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS/ADICIONAIS SOB O VIÉS DOS MATIZES CULTURAIS 
 

Cláudia Cristina Ferreira (UEL) 
 

RESUMO: A aquisição da competência comunicativa é o fim de todo e qualquer aprendiz de 
línguas e, com esse intuito, esta pesquisa visa a apresentar as contribuições teórico-práticas da 
Linguística Contrastiva (BARALO OTTONELLO, 2004; BREINTENSTEIN, 1978; CORDER, S. P., 
1973, 1974; DURÃO, 1999, 2002a, 2002b, 2004a, 2004b, ERES FERNÁNDEZ, 2004; 
FERNÁNDEZ, 1997; FERREIRA, 2005; JAMES, 1969; LADO, 1957/1973; PINILLA GÓMEZ, 2002; 
ROMERO GUILLEMAS, 2004; SANTOS GARGALLO, 1993, 1999, 2002; SCIARONE, 1970; 
SELINKER, 1974; VEZ JEREMÍAS, 2004) no desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais, em especial, no que tange à língua inglesa sob 
a perspectiva da interculturalidade. Nessa perspectiva, iremos nos pautar no construto teórico, 
sobre a associação da língua e cultura, apregoado pelos seguintes autores: Cook (1985), Durão 
(1999, 2002a, 2002b), Ferreira (2005, 2007, 2012), Liddicoat; Crozet (1999, 2000), Iglesias Casal 
(1999), Kramsch (2001, 2004), Lo Bianco Liddicoat; Crozet (1999), Miquel López (2004), Miquel; 
Sans (1992) e Sánchez Lobato (1999, 2002). 
PALAVRAS-CHAVE: Línguas estrangeiras/adicionais. Linguística Contrastiva. Matizes culturais. 
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CONVERSANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXISTA NA ESCOLA POR MEIO DO GÊNERO 

TEXTUAL NOTÍCIA DE JORNAL 

Adriana Aparecida Degan Cuareli (UEL/ProfLetras)  
Georgette Vanessa Janaina Carneiro Chaves (UEL /ProfLetras)  

Ivone Volpe Vieira (UEL /ProfLetras) 
Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 

 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo refletir sobre a aplicação de um projeto 
pedagógico que discutiu a violência sexista presente na sociedade contemporânea em uma 
escola da rede estadual da região norte do Paraná e analisar se é possível, depois dos estudos 
realizados, categorizar em violência sexista ou violência comum os crimes ocorridos e relatados 
nas notícias selecionadas para este estudo. Esta pesquisa qualitativa valeu-se dos pressupostos 
teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo e propôs-se a utilizar o aporte jornal com 
o gênero textual notícia, por meio da sequência didática com base no modelo apregoado por 
Schnewly e Dolz (2004) que oferece os subsídios necessários para a intervenção no contexto 
escolar. E, por fim, pretende-se também, neste trabalho, refletir sobre a construção da ideia de 
linguagem como fenômeno social e ideológico – instrumento de interação – na expectativa de 
contribuir para a melhoria da leitura crítica dos alunos e, consequentemente, do ensino-
aprendizagem em Língua Portuguesa. 
PALAVRAS-CHAVE: Violência Sexista. Gênero Textual. Notícia de Jornal. 

 
CRENÇAS DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA SOBRE/E NO ESPAÇO-TEMPO DA 

HORA-ATIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA 
 

Nilceia Bueno de Oliveira (SEED-PR/UEL- PG) 
 

RESUMO: A hora-atividade hoje faz parte do processo de ensino-aprendizagem, pois nestes 
momentos os professores se reúnem para rever suas práticas pedagógicas e direcionar o seu 
trabalho em sala de aula. Portanto, um momento de extrema importância para a qualidade na 
educação. A pesquisa visa conhecer as crenças dos professores sobre a hora-atividade 
concentrada, pois com levantamento de tais crenças será possível  traçar rumos e significações 
para este espaço-tempo. Os dados foram coletados através de questionário, pois acreditamos que 
o discurso sobre e na prática da hora-atividade nos poderá fornecer pistas das ideologias, das 
relações de poder, de seus valores, pois entender a linguagem dos professores durante esta 
prática social situada, constituída socialmente. Os dados analisados segundo os pressupostos da 
Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) demonstraram que as ações dos professores 
estão muito mais no campo individual que no coletivo e que as relações de poder são assimétricas 
entres o grupo. As atividades estão muito mais relacionadas ao campo do fazer que do intelecto, 
portanto atividades como formação continuada dentro deste espaço tempo são praticamente 
deixadas de lado. 
PALAVRAS-CHAVE: Hora-atividade. Crenças. Análise Crítica do Discurso. 

 
DUAS FACETAS POÉTICAS DE ANA CRISTINA CÉSAR 

 
André Henrique Dassie (PG-UENP/CCP) 

César Augusto Martin de Souza (PG-UENP/CCP)  
Miguel Heitor Braga Vieira (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar duas facetas líricas de Ana Cristina 
Cesar - poetisa que começou a publicar os seus trabalhos na década de 70 e foi um dos principais 
nomes da chamada geração mimeógrafo, a qual ganhou muita força naquela época – analisando 
dois poemas representativos da sua obra, ressaltando seu estilo confessional e intimista. O estilo 
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confessional de Ana Cristina imprimia um estilo de conversa com o leitor, pela qual ela discorria 
sobre o momento histórico vivido pelo Brasil (a ditadura), bem como seus sentimentos mais 
íntimos. Por meio das influências e características de sua poética, tais como a temática, recursos 
formais e notadamente o apreço e o resgate do Modernismo, pretende-se destacar sua 
importância, qualidade e contribuição à literatura brasileira contemporânea. O aporte teórico se 
ampara na ideia de estudiosos como Hollanda (1975), Serpa (2009), dentre outros. Espera-se, ao 
final, ter contribuído para a compreensão das facetas íntimas e confessionais presentes na poesia 
de Ana C. Cesar, especificamente nos poemas estudados. 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia contemporânea brasileira. Geração mimeógrafo. Década de 70. 

 
ELES SABEM DO QUE ESTÃO FALANDO? POLÊMICA NA RELAÇÃO DE GÊNEROS: UMA 

PROPOSTA DIDÁTICA COM O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 
 

Isandra Cristiane Ramalho de Aquino (PG-UEL) 
 

RESUMO: A juventude atual tem consciência dos problemas da sociedade e se compromete com 
eles? E dos temas relacionados à tão discutida relação de gêneros? Sabem expressar suas ideias 
e opiniões em questões polêmicas? O gênero Artigo de Opinião possibilita ao seu redator 
questionar e argumentar quaisquer temas. A partir desta possibilidade, foi pensada e elaborada 
uma proposta didática para discutir um tema controverso da relação de gêneros: posturas 
comportamentais femininas. Este artigo apresenta os resultados obtidos de uma prática de 
produção textual com o gênero Artigo de Opinião envolvendo alunos do Ensino Médio com 
respeito à pesquisa do IPEA, Tolerância social à violência contra as mulheres, na qual foram 
apresentadas e confrontadas as percepções femininas e masculinas juvenis quanto às 
informações expostas na pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: Juventude. Artigo de opinião. Questões de gênero. 

 
EMBRULINHO BRANCO: A MULTIPLICIDADE DA LINGUAGEM LITERÁRIA E A 

MARGINALIDADE NO CONTO FRIO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA FILHO 
 

Lethicia Julio de Oliveira Ferreira (G – UEL) 
Cláudia Cristina Ferreira (UEL) 

 
RESUMO: O conto Frio (1977), do autor paulistano João Antônio Ferreira Filho, apresenta-nos a 
história de um sofrido menino, de apenas dez anos, que não mereceu nem sequer ter um nome. A 
obra gira em torno de um narrador heterodiegético ou onisciente que se encontra desprotegido 
física e emocionalmente, por isso a metáfora, inclusive no título da narrativa. O protagonista 
caminha “pelas beiradas” para entregar, em um ferro velho de São Paulo, um misterioso embrulho 
branco a seu amigo, pelo qual nutre um sentimento de admiração e subserviência, denominado 
Paraná. O objetivo, portanto, que pretendemos alcançar com esta pesquisa é abordar a 
multissignificação da linguagem contida na obra, bem como analisar os personagens, o espaço e 
o tempo sob o olhar, por exemplo, dos seguintes teóricos: Proença (2007) e Genette (1995).  
PALAVRAS-CHAVE: Análise literária. João Antônio Ferreira Filho. Frio. 

 
ENSINO DE ORALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANÁLISE DE UM LIVRO DIDÁTICO 

 
Roberta Dolores Bento Granado Martins Nogueira (G-UENP/CCP) 

Célia Regina Capellini Petreche (UENP/CCP) 
 
RESUMO: Segundo Menezes (2003), o ensino da oralidade em língua inglesa nas escolas 
públicas tem sido discutido e evidenciado em diversos estudos que apontam sua precariedade. 
Desse modo o presente trabalho objetiva analisar se as atividades de produção oral estão 
presentes em um livro didático de Língua Inglesa e de que modo são propostas essas atividades.  
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Neste estudo, recorreu-se a metodologia de pesquisa documental qualitativa. Para tanto, 
selecionamos um volume do 8º ano do Ensino Fundamental da coleção Vontade de Saber Inglês 
(KILLNER; AMANCIO, 2012). Após levantamento bibliográfico sobre o assunto (MENEZES, 2003; 
POLACZEC, 2003), realizamos um levantamento de atividades que envolvem oralidade nas oito 
unidades do volume selecionado, a fim de identificarmos a presença dos tipos de tarefas que 
envolvem oralidade. Analisando livros didáticos do Ensino Fundamental II foi possível verificar que 
eles trazem atividades de compreensão oral e, por conseguinte podem ser considerados 
instrumentos importantes para a realização de trabalhos voltados para a produção oral. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção oral. Gêneros orais. Livro didático.  

 
ESTUDO DE GÊNERO EPISTOLAR DA ESFERA JORNALÍSTICA: A CARTA AO LEITOR 

 
Amanda Martins dos Reis (PG-UEL) 

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 
Letícia Jovelina Storto (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Este trabalho, fundamentado nos estudos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da 
Semântica Argumentativa, apresenta resultados parciais da elaboração de um modelo teórico do 
gênero carta ao leitor, como potencial ferramenta para a elaboração de sequências didáticas para 
o ensino de língua materna. Para tanto, são analisadas vinte cartas publicadas nas revistas Saúde 
e Superinteressante, ambas da Editora Abril. A relevância deste trabalho está, sobretudo, na 
descrição da carta ao leitor como gênero distinto do editorial e na sua modelização para o ensino, 
pois, na perspectiva dos principais documentos oficiais da educação, no contexto do ensino 
linguístico, o gênero, além de ser ferramenta para a comunicação, também deve instrumentalizar 
o ensino da língua. É por meio da apropriação de uma prática de linguagem – essa sempre 
configurada em um gênero textual – que o aluno se apropria das formas de estruturação e 
funcionamento de uma língua materna.  
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Interacionismo Sociodiscursivo. Semântica  
Argumentativa. 

 
EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS SOB O PONTO DE VISTA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 
 

Regina de Fátima Garcia de Souza (PIBID/Colégio Estadual Monteiro Lobato) 
Roseli Peres Almeida (PIBID/Colégio Estadual Wiliam Madi) 

 
RESUMO: O presente trabalho visa relatar experiências de dois professores de Português dos 
Colégios Estaduais Monteiro Lobato e Willian Madi, da cidade de Cornélio Procópio, como 
supervisoras do PIBID/UENP (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), no 
desenvolvimento do Subprojeto “Letramentos na Escola: Práticas de Leitura e Produção Textual”, 
eixo “Gêneros do jornal e sequências didáticas”, coordenado pelo Profa. Dra. Eliana Merlin D. de 
Barros. O programa é financiado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) e desenvolvido numa parceria com universidades e escolas públicas.  Tem por 
objetivo articular teoria e prática e, dessa forma, contribuir para melhorar a formação de docentes. 
A experiência relatada diz respeito ao processo envolvido na formação teórico-metodológica para 
a elaboração coletiva de sequências didáticas de gêneros jornalísticos que subsidiarão a 
construção de um jornal escolar. A participação dos professores supervisores em todo processo 
de elaboração das sequências didáticas é de extrema importância, pois somente esses conhecem 
a realidade de cada turma, além disso, a troca de experiências é enriquecedora tanto para os 
acadêmicos quanto para os alunos-pibidianos, futuros professores de Português. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Formação docente. Jornal escolar. 
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GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO: UMA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO PARA FINS DE 
ADAPTAÇÃO SEGUNDO OS CONCEITOS TEÓRICOS DO ISD 

 
Lidiane Escaravaco Borges Rosa (PG-UENP/CP)  

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CP) 
 
RESUMO: Essa comunicação é fruto do nosso projeto de Trabalho de Conclusão de Curso da 
Especialização em Ensino de Língua Portuguesa realizado pela UENP campus de Cornélio 
Procópio e coordenado pela Profa Dra. Eliana Merlin D. de Barros. Nosso projeto tem como 
objetivo adaptar uma unidade de um livro didático voltado para o primeiro ano do Ensino Médio 
que trabalha com a produção textual do gênero artigo de opinião. Tal adaptação terá com base 
teórica a metodologia de transposição didática do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONKCART, 
DOLZ, SCHNEWLY e demais pesquisadores de Genebra). Para essa comunicação trazemos a 
primeira etapa do nosso projeto de TCCPG, ou seja, a análise da unidade 24 do livro didático 
Língua Portuguesa 1, escrito por  Roberta Hernandes e Vima Lia Martin, publicado em 2013, pela 
editora Positivo. 
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Artigo de opinião. Interacionismo Sociodiscursivo. 

 
GÊNERO CANÇÃO: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM A LEITURA, PRODUÇÃO 

TEXTUAL E ANÁLISE LINGUÍSTICA, EM SALA DE AULA, VIA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

Antônio Vítor Pôrto (PG-UENP-CCP) 
Eliza Adriana Sheuer Nantes (UNOPAR/PG-UEL)  

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é investigar o gênero canção, enquanto ferramenta didático-
pedagógica, via sequência didática, por meio da aplicação de um Plano de Trabalho Docente 
(PTD), elaborado por Gasparin (2007), ancorado no quadro epistemológico da Pedagogia 
Histórico-crítica, conforme indicam as Diretrizes Curriculares do Paraná/DCE (PARANÁ, 2008). 
Enquanto encaminhamento metodológico, busca-se promover, vigostkianamente, a articulação 
entre teoria e prática, tendo como corpus a canção “Anjos de plantão” de autoria de Ivo Mozart. 
Os aportes teóricos que sedimentam o estudo estão ancorados em Bakthin (2010), elegendo os 
gêneros discursivos enquanto objeto de ensino, pois os mesmos adquiriam força com a 
publicação dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997; 1998) e ganharam 
espaço considerável, devido às contribuições teórico-metodológicas contundentes junto ao 
processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Buscamos, com essa pesquisa e 
intervenção didática, melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) do 
Colégio investigado (3.6 em 2011) por meio da metodologia já apontada.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero discursivo. Canção. Plano de trabalho Docente. 

 
GÊNEROS TEXTUAIS: UMA FERRAMENTA ESSENCIAL AO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 
Rosana Peres (PG-UEL) 

 
RESUMO: A presente comunicação tem como eixo temático um olhar reflexivo que visa elucidar a 
importância de adequação das propostas pedagógicas em relação aos gêneros textuais, tendo 
como recurso de interação às práticas de leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa. 
Ressaltando a importância de estabelecer a funcionalidade deles nas práticas escolares para o 
desempenho do processo sócio discursivo dos alunos. Deste modo, estamos compreendendo 
“esferas de atividade humana” no sentido bakhtiniano: contextos sociais em que os usos de 
linguagem se processam. (BAKHTIN, 2000), pois, é imprescindível considerar as particularidades 
de cada esfera de atividade humana na produção e recepção dos gêneros discursivos que de 
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cada uma delas emana. Para isso é importante que os educandos se preparem para compreender 
a dinâmica dos gêneros que circundam a nossa sociedade e, estejam aptos a interagir com os 
mais diferentes tipos de gêneros textuais. 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Prática social. Ensino- Aprendizagem. 

 
I WANT TO HOLD YOUR HAND: APRENDIZAGEM E MÚSICA 

 
Amanda Parpinelli (G-UENP/PIBID) 

Amanda Yuri Kaneko Pontes (G-UENP/PIBID) 
Bruna Luiza Tolentino (G-UENP/PIBID) 

 
RESUMO: O ensino de língua inglesa, como língua estrangeira, se faz extremamente necessário 
nos dias atuais. Assim, com objetivo antecipar o vínculo entre futuros professores e a sala de aula 
da rede pública bem como tornar o ensino mais efetivo e prazeroso, escolhemos o gênero 
música uma vez que é um gênero presente no cotidiano do nosso público alvo. A partir do exposto 
e com base no referencial teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART,2009) e da 
sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEWLY, 2004) escolhemos a música “I want to hold 
your hand”, da banda britânica The Beatles para propor atividades a partir das capacidades de 
linguagem com teor competitivo. Como resultado parcial, podemos identificar a ampliação do 
vocabulário, aperfeiçoamento da pronúncia, além de outras algumas aptidões específicas da 
turma do 9º ano do Colégio Castro Alves. 
PALAVRAS-CHAVE: Sequência didática. Música. Língua inglesa. 

 
INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA NA SALA DE AULA: SUGESTÕES DIDÁTICAS 

 

Luciana Cabrini Simões Calvo (UEM) 

Michele Salles El Kadri (UEL) 

Telma Gimenez (UEL) 

 
RESUMO: A expansão da língua inglesa no mundo e o seu uso para diversificados propósitos e 
por diferentes pessoas ao redor do mundo têm contribuído para a sua caracterização como uma 
língua franca (ILF). Tal caracterização traz repercussões para seu ensino, pois há diferenças 
significativas entre ensinar inglês como língua estrangeira e como língua franca global (McKAY, 
2003; GRADDOL, 2006; GIMENEZ, 2009; SIQUEIRA, 2009; GIMENEZ; CALVO; EL KADRI, 2011; 
dentre outros). Com base nessas premissas, o presente trabalho apresenta alguns exemplos de 
atividades didáticas elaboradas de modo a promover conscientização sobre um dos aspectos 
decorrentes do ILF com implicações para o ensino da língua inglesa: a “descentralização” do 
falante nativo na questão da variedade linguística e cultural. Espera-se que as reflexões 
realizadas, a partir das sugestões didáticas apresentadas, contribuam para a discussão do ensino 
de inglês na atualidade.  
PALAVRAS-CHAVE: Inglês como língua franca. Sugestões didáticas. Sala de aula. 

 
JOGOS ELETRÔNICOS E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: UMA AÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO CRÍTICO 
 

Felipe Sousa Adati (G-UEL-IC) 
Vera Lúcia Lopes Cristóvão (UEL) 

 
RESUMO: Vivemos em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais inserida no nosso dia-a-
dia, desenvolvendo-se de forma estrondosa. Muito vem sendo abordado nas pesquisas sobre 
jogos eletrônicos e se eles podem proporcionar desenvolvimento linguístico. Segundo Gee (2003), 
um grande interesse vem sendo levantado, no fato de que bons jogos ajudam na aprendizagem 
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dentro e fora das escolas e de que os jogos eletrônicos agregam bons princípios de 
aprendizagem, princípios estes que se fundamentam em pesquisas de ciência cognitiva. Dessa 
forma, o desafio e a aprendizagem são o que tornam bons jogos motivadores e divertidos (GEE, 
2003, 2004, 2005, 2008). Desta forma este trabalho objetiva mostrar um panorama sobre os 
trabalhos já desenvolvidos os quais abordam a temática de ensino de línguas inglesa por meio de 
jogos eletrônicos. Esperamos contribuir com esse panorama em prol do desenvolvimento de 
novas pesquisas acerca do tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos eletrônicos. Mapeamento. Língua inglesa.    

 
LEITURA E ENSINO – GÊNERO CRÔNICA: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

COM ÊNFASE NA TEMÁTICA “AMOR” 

Angélica Faversani (UENP/PDE) 
Diná Tereza de Brito (CLCA/ UENP-CCP) 

 
RESUMO: Este projeto pretende discutir a importância das práticas de leituras no Ensino 
fundamental II, e tem como objetivo propor reflexões sobre a importância do ensino de leitura com 
o intuito de motivar e desenvolvê-la de forma humanizadora e significativa em sala de aula, 
utilizando o gênero textual – Crônica. Propor uma sequência didática utilizando este gênero, com 
ênfase na temática: Amor. Terá como suporte para elaboração da Sequência Didática os 
referenciais: Bronckart (1999), Dolz e Schneuwly (2004), Bakhtin (2003), Marcuschi (2005). A 
metodologia utilizada obedecerá à concepção de leitura chamada sociointeracionista preconizada 
pelas DCE – Diretrizes Curriculares de Educação Básica do Estado do Paraná (2008), nas quais 
“entende-se a leitura como um processo de produção de sentido que se dá a partir de interações 
sociais ou relações dialógicas que acontecem entre o texto e o leitor” (DCE, 2008). Espera-se 
despertar e ampliar o horizonte de expectativas dos alunos, enquanto leitores reflexivos em busca 
de sua formação social e crítica. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura e Ensino. Sequência Didática. Crônica. 

 
LEITURA NA SALA DE AULA: INSTRUMENTO CONTRA PRECONCEITO 

 
Alta Teixeira Leite (PG-UENP/CCP) 

 
RESUMO: Este projeto nasceu da necessidade de trabalhar dentro das escolas com temas 
polêmicos, mas muito presente em várias situações do dia a dia e que ocorrem em diferentes 
espaços sociais: preconceito e discriminação. As escolas têm perdido espaços para a violência 
física e moral, os nossos alunos estão cada dia mais descomprometidos com os ideias que 
envolvem este espaço, dando prioridade as atitudes preconceituosas e discriminatórias que geram 
na vida deles prejuízos incalculáveis. A escola que é uma encubadora do saber busca lutar contra 
estas práticas negativas que existem em seu espaço e uma das armas que podemos utilizar é a 
leitura onde podemos de forma lúdica resgatar em nossos alunos o respeito com os que é tido 
como diferente ou seja o negro, o índio, o gordo, o magro, o mais ou menos inteligente da turma. 
O presente projeto foi elaborado para ser trabalhado com as séries iniciais do ensino fundamental 
II, podendo ser aprofundado também para o ensino médio.  
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura. Preconceito na sala de aula. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA EXPANDIDA COM A OBRA TERRA 

PAPAGALLI 

 
Vanessa Aline Lopes (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 

Roberta Dolores Bento Granado Martins Nogueira (G-UENP/CCP – CAPES-PIBID- ID) 
Ana Paula F.Nobile Brandileone (UENP/CCP- CAPES-PIBID) 

 
RESUMO: Esta comunicação faz parte das atividades do subprojeto PIBID - Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/CAPES -, no eixo Letramento Literário, intitulado 
LETRAMENTOS NA ESCOLA: PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL e 
desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio. A 
proposta integra-se ao projeto institucional da UENP, cujo objetivo é valorizar a integração entre 
escolas públicas da educação básica e cursos de licenciatura. O presente trabalho objetiva 
apresentar o desenvolvimento de sequência didática de leitura literária, tendo como referência a 
Sequência Expandida proposta por Rildo Cosson (2007), cujo corpus literário é a obra Terra 
Papagalli, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. Esta sequência foi elaborada para 
alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Monteiro Lobato, município de Cornélio 
Procópio, e por bolsistas de iniciação à docência e bolsista supervisor. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento literário. Sequência Didática Expandida. Terra Papagalli. 

 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PESQUISAS SOBRE AUTISMO PUBLICADAS 

ENTRE 2007 E 2014 NA REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Angélica Aparecida de Moraes Evaristo (G-UEL) 

Letícia Jovelina Storto (UENP/CCP)  
 

RESUMO: Temos por objetivo apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico de 
pesquisas sobre autismo publicadas na Revista Brasileira de Educação Especial entre 2007 e 
2014. Cumpre dizer que a revista foi fundada em 1992, mas somente a partir de 2006 ela foi 
indexada à Plataforma Scielo, de que retiramos os artigos analisados. No período elencado para 
estudo, foram publicados 12 trabalhos sobre autismo. Logo, o nosso corpus de análise é formado 
por esses 12 (doze) textos. Os resultados apontam uma baixa produção de artigos na área de 
Educação. Além do mais, verificamos que a produção dos artigos contempla diferentes áreas do 
conhecimento (Educação, Educação Especial, Psicologia e Saúde) e que a maior parte dos 
trabalhos é de relato de pesquisa (83% dos artigos analisados). Os artigos apresentam objetivos 
variados e os métodos de análise empregados são distintos; a coleta dos dados deu-se, em geral, 
por meio de pesquisa bibliográfica, documental, análise de interações e de questionários; nenhum 
trabalho apresentou de maneira clara o problema de pesquisa e apenas o artigo apresentou os 
seus objetivos específicos; a bibliografia utilizada é bastante diversificada, mas se destacam entre 
os autores citados Assumpção, Kanner e Klin. 
PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Revista Brasileira de Educação Especial. Levantamento 
bibliográfico. 

 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PESQUISAS SOBRE LÍNGUA FALADA 

REALIZADAS DE 2010 A 2014 
 

Mariane Cristina Ferraz Gomes (G-UENP/CP) 
Letícia J. Storto (UENP/CP) 

 
RESUMO: Esse trabalho tem por objetivo observar, catalogar e analisar resumos de teses de 
mestrado e doutorado sobre “Língua Falada” contidos no banco de dados da CAPES. Os 
trabalhos coletados datam de janeiro de 2010 a maio de 2014. Em um primeiro momento, foi 
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realizada uma busca na página eletrônica da CAPES, em que coletamos trinta e oito resumos de 
teses de mestrado e doutorado no período de tempo que determinamos. Após a coleta dos dados, 
realizamos a catalogação dos resumos em uma tabela. Para melhor analisarmos os conteúdos, a 
tabela consta com as seguintes categorias em que dividimos os artigos: título e autores, área de 
conhecimento, linha de pesquisa, palavras-chave, metodologia, data, objetivo e conclusão. Ao 
catalogarmos os textos, percebemos que, em alguns casos, faz-se necessária a leitura do 
trabalho completo para melhor compreensão da pesquisa realizada. Observamos também que o 
descritor “Língua Falada”, embora nos remeta a um estudo sobre o discurso, que 
consequentemente está vinculado à área da Linguística (58% dos trabalhos), pode estar 
relacionado a trabalhos realizados em outras áreas de conhecimento, como Psicologia, 
Fonoaudiologia e Comunicação. 
PALAVRAS-CHAVE: Língua falada. Levantamento bibliográfico. Pesquisas. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO RELIGIOSO: UMA ANÁLISE DA PRÁXIS DISCURSIVA 

DOCENTE DA DISCIPLINA À SÉRIES FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Delba Tenorio Lima Patriota Villela (PG-UENP-CCP) 
Letícia Jovelina Storto (UENP-CCP) 

 
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar um ensaio do projeto de pesquisa de 
pós-graduação em Língua Portuguesa e Ensino (UENP-CP), o qual intenciona fazer uma análise 
da práxis discursiva docente, no que tange à disciplina de Ensino Religioso das séries iniciais (5º 
e 6º Anos) da educação básica. Tal investigação terá como base de estudos as Diretrizes 
Curriculares de Educação Básica de Ensino Religioso-Pr., que se apoiará nos aportes teóricos da 
Análise do Discurso (AD), no Interdiscurso e na Dialogia existentes no programa das DCEER. 
Assim, ao refletir sob a perspectiva da AD, levantar-se-á a seguinte questão: Como trabalhar as 
práticas discursivas do ensino religioso em um contexto multiétnico, multicultural e multi-religioso, 
sem levar em conta os vieses dos discursos institucionais acadêmicos e eclesiásticos incrustados 
no ideário da sociedade brasileira? 
PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso. Vozes Discursivas. Ensino Religioso. 

 
LINGUAGEM DA PROPAGANDA – ENFOQUE ESTILÍSTICO 

 
Raphael Fogare (G-UENP/CCP)  

Diná Tereza de Brito (CLCA-UENP/CCP)  
 

RESUMO: A linguagem é mais do que as palavras que pronunciamos ou escutamos, pois essas 
palavras e/ou símbolos utilizados na comunicação estão sempre carregados de conteúdos 
ideológicos ou vivenciais. A publicidade empregada por determinada empresa                                               
utiliza-se de meios linguísticos ardilosamente colocados, como uma frase, imagens, etc. para 
convencer seus possíveis consumidores, seduzindo-os sobre produtos que eles (os 
consumidores) gostariam de ter. Em função da globalização, as propagandas estão em todos os 
lugares: jornais, revistas, outdoors, seduzindo o público para adquirir produtos ou serviços de 
determinada empresa. Quais os recursos utilizados para isso? De que artimanhas os publicitários 
lançam mão para tornar o seu produto desejável? Este trabalho tem como objetivo explorar a 
elaboração das propagandas, analisando sua estrutura linguística, seus recursos semântico-
estilísticos, buscando entender o peso de cada palavra ou expressão utilizadas para convencer o 
provável consumidor. Isso tudo irá comprovar como a Estilística garante o sucesso (ou mesmo o 
fracasso) do texto.  
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem da Propaganda. Publicidade. Estilística. 
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LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS EM QUESTÃO: TEORIA E ANÁLISE  
 

 Victor Fregatti Isepam (PG-UEL)  
 Claudia Cristina Ferreira (UEL) 

 
RESUMO: Ao analisar os recursos de que o professor de línguas estrangeiras/adicionais possui 
ao seu dispor, constatamos que o livro didático é a principal, se não única, fonte de consulta e 
leitura de alunos e professores (SOUZA, 1995), assumindo papel crucial no processo de ensino e 
aprendizagem. No intuito de contribuir para o labor docente, esta pesquisa tem por objetivo propor 
um modelo de ficha de critérios de análise de livro didático e analisar a coleção English for all, 
aprovada no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2013, à luz da produção e 
expressão oral, onde se averiguará se as atividades com foco na oralidade são de fala 
espontânea ou não espontânea; expressão natural ou de produção formal. Para realizar esta 
pesquisa, pautamo-nos nos preceitos teóricos apregoados por Ravera Carreño (1990), Moreno 
Fernández (2000), Fernández López (2004) e Ferreira (2014). 
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Língua inglesa. Modelo de fichas de critérios de análise. 

 
LIVRO DIDÁTICO: OBSERVAÇÕES DO TRABALHO COM A ORALIDADE 

  
Elizabete Rodrigues Fernandes de Souza (PG-UENP/CP – PPG) 

Juliana Alves Sthorc (PG-UENP/CP – PPG) 
Tuanny Gomes Siqueira Amaral (PG-UENP/CP – PPG) 

Letícia Jovelina Storto (UENP/CP) 
  

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar breves observações a respeito do trabalho 
com a oralidade presente em livros didáticos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Tal 
estudo surgiu a partir de discussões geradas nas aulas de “Oralidade e Ensino”, no curso de 
especialização em Ensino de Língua Portuguesa (UENP-CP), e justifica-se, sobretudo, pela 
dificuldade que professores encontram para analisar e escolher o melhor material didático para 
seus alunos, procurando aquele que aborde de forma satisfatória as habilidades de leitura, escrita, 
oralidade e análise linguística. As coleções elencadas para análise foram as ofertadas para 
escolha no PNLD 2013-2014, de modo que se busca examinar como estão dispostas, nos livros, 
as atividades que envolvam a oralidade, principalmente em referência aos gêneros textuais orais. 
Espera-se contribuir para o ensino apresentando reflexões que auxiliem o professor a agir de 
forma crítica perante o material à sua disposição, para que possa avaliar também o quesito 
oralidade, muitas vezes encarado como menos importante em relação aos demais aspectos. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Livro didático. Oralidade. 

 
MAPEAMENTO DE TRABALHOS: O USO DE FANFICTIONS NO ENSINO DE LÍNGUAS 

 
Felipe Trevisan Ferreira (G-UEL–IC) 

Vera Lúcia Lopes Cristóvão (UEL)  
  

RESUMO: A cultura de convergência tem expandido cada vez mais as possibilidades alcançadas 
pelos ícones midiáticos (JENKINS, 1992), principalmente na sociedade tecnológica em que 
vivemos, dando vida às chamadas narrativas transmídias. Exemplo disso são as fanfictions: textos 
literários criados por fãs de determinado ícone midiático que circulam em meio eletrônico e que, 
apesar de sua despretensão, configuram grandes possibilidades à educação, seja como forma de 
novo letramento (BLACK, 2005), seja como produção literária, haja vista que essa que é produto e 
produtora do meio social (CÂNDIDO, 2000). Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar um 
panorama de trabalhos desenvolvidos que lancem o olhar sobre este fenômeno como ferramenta 
de educação ou de participação social, de modo a proporcionar um estado da arte e oferecer 
subsídio para vindouras pesquisas. 
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PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. Vulnerabilidade Social. Fanfiction. 

 
MATIZES CULTURAIS E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL: REFLEXO E 

REFLEXÃO   
 

Gustavo Correia (G-UEL) 
 Claudia Cristina Ferreira (UEL) 

 
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 
de línguas estrangeiras/adicionais sob a luz e relevância dos aspectos culturais na 
(trans)formação do aprendiz. Nessa perspectiva, advogamos pela inclusão de matizes culturais 
nas aulas de línguas, uma vez que a aquisição da competência comunicativa vai além do domínio 
de aspectos linguísticos (gramática, léxico e pronúncia). Entendemos que caberia ao professor 
possibilitar espaços de reflexão e diálogo sobre outras culturas, contrastando a nacional com a(s) 
estrangeira(s), cuja língua é objeto de estudo, visto que o aluno estará exposto a amostras que 
contemplam variações linguísticas, modos de agir, pensar e sentir de outros povos.  A pesquisa 
em questão, portanto, procura trazer à tona o ponto de vista de teóricos (DURÃO, 1999, 2002a, 
2002b; FERREIRA, 2005, 2007, 2012; LIDDICOAT; CROZET, 1999, 2000; IGLESIAS CASAL, 
1999; KRAMSCH, 2001, 2004; LO BIANCO LIDDICOAT; CROZET, 1999; MIQUEL LÓPEZ, 2004; 
MIQUEL; SANS, 1992; SÁNCHEZ LOBATO, 1999, 2002) que sugerem a indissociabilidade entre 
língua e cultura, justificando os benefícios, para docentes e discentes, advindos dessa união.  
PALAVRAS-CHAVE: Processo de ensino e aprendizagem. Língua estrangeira. Matizes culturais.  

 
MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO TEXTUAL ORAL ENTREVISTA TELEJORNALÍSTICA 

 
Letícia Carneiro Bastos (G-UENP/CCP) 

Letícia Jovelina Storto (UENP/CCP)  
 

RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar os resultados da construção de um modelo didático 
do gênero textual oral entrevista telejornalística. O intuito é construir um modelo que possa servir, 
posteriormente, como objeto de transposição didática. O corpus de pesquisa é formado por cinco 
entrevistas divulgadas no Jornal Hoje, produzido e exibido pela Rede Globo de Televisão, de 
segunda a sábado a partir das 13h20min. As entrevistas foram transcritas conforme as 
recomendações do projeto NURC/SP. Este estudo está fundamentado em pesquisas do 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da Análise da Conversação. Espera-se dar suporte à 
realização do projeto de pesquisa ao qual este trabalho se vincula, contribuindo para o processo 
de transposição didática externa dos gêneros que circulam em telejornais. 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais orais. Esfera jornalística. Telejornal. Entrevista. 

 
MULTIMODALIDADE E GÊNEROS MULTIMODAIS EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO 

MÉDIO: UM OLHAR CRÍTICO-REFLEXIVO 
 

Rosivaldo Gomes (G-UNIFAP-UNICAMP)  
 

RESUMO: Na conjuntura atual, o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa tem sido 
direcionado para um ensino escolar que tem tomado o texto, materializado em algum gênero do 
discurso, como objeto central na prática escolar. A área de Linguística Aplicada (LA), como um 
campo interdisciplinar, indisciplinar ou multidisciplinar (MOITA-LOPES, 2006, CAVALCANTI, 
1986), tem apresentado contribuições significativas para que tal perspectiva de ensino se 
concretize no fazer do letramento escolar. Sob essa perspectiva, esta comunicação apresenta 
resultados de análises iniciais da tese de doutorado em andamento - Gêneros multimodais em 
livros didáticos de português de ensino médio e no letramento escolar (Programa de Pós-
graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP/IEL) - sobre 
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o processo de transposição e didatização de gêneros multimodais em LDP de ensino médio, em 
especial do gênero discursivo anúncio. O estudo conta com discussões sobre os estudos recentes 
a respeito dos multiletramentos e multimodalidade (NEW LONDON GROUP, 1996; COPE & 
KALANTZIS, 2000, 2008; KRESS, 2003; DIONÍSIO, 2005, ROJO, 2013; 2012, LEMKE, 2012). 
Considerando a participação em práticas sociais contemporâneas, marcadas pela diversidade 
cultural, linguística e tecnológica, nas quais nossos alunos estão inseridos hoje, e a partir dos 
gêneros multimodais que exigem múltiplos saberes, cada vez mais especializados e importantes 
na reavaliação dos letramentos, principalmente o escolar, os resultados iniciais apontam que os 
comandos de explicação sobre o gênero anúncio e as atividades de leitura relacionadas a esse 
gênero, desconsideram a diversidade cultural, bem como a multimodalidade constitutiva do 
gênero, não favorecendo desse modo ao aluno a mobilização de capacidades leitoras multimodais 
para a compreensão da estrutura e sentidos que esse gênero pode sugerir. 
PALAVRAS-CHAVE: Multimodalide. Gêneros. Livro diático. 

 
MUSIC AND COMPETITION: UMA NOVA PERSPECTIVA DE ENSINO. 

 
 Maria Izabel Alves de Oliveira Belchior (G: UENP; PIBID/CAPES) 

Rosineide Aparecida Policarpo (G: UENP; PIBID/CAPES) 
Miriam Andrade da Rocha (SEED; PIBID/CAPES) 

 
RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBID) em parceria com 
universidades e escolas públicas configura-se como uma ponte entre tais contextos de modo a 
levar novas perspectivas de ensino para a educação básica. Tendo isso em vista, desenvolvemos 
uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), do gênero literário música 
(BATISTA-SPIRLANDELI, 2008), visto que o referido gênero incentiva o aprendizado de língua 
inglesa através do gênero musical desenvolvendo as quatro habilidades: de ouvir, oralidade, 
escrita e leitura (listening, speaking, writing and reading). Com isso, essa comunicação objetiva 
apresentar a referida SD no contexto em que nos inserimos por meio do PIBID e da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP). Como corpus de análise foi escolhido através da 
preferência dos alunos, uma banda musical e sua música para desenvolver as atividades 
utilizadas em sala de aula. Concluímos que o desenvolvimento de uma SD sob a perspectiva 
teórico metodológica adotada pode não só viabilizar a apreensão do gênero contemplado em sala 
de aula, bem como incentivar a interação entre os alunos e outros contextos escolares através de 
competições.  
PALAVRAS-CHAVE: Música. Sequência didática. Competição. 

 
MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EXPLORAÇÃO DO 

CONHECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA 
 

Wanderléia Maria Curan (SEED) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

 
RESUMO: A finalidade desse trabalho é desenvolver atividades em sala de aula utilizando a 
música em inglês como um recurso prazeroso para o ensino da língua inglesa, aplicando uma 
sequência didática que auxilie o professor na sua prática pedagógica, assim como no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da oralidade do aluno. Uma garantia de maior solidez na 
continuidade será assegurada pela intertextualidade, que irá corroborar na formação de um leitor 
crítico, ilustrando a importância do conhecimento de mundo e como esse fator interfere no nível de 
compreensão do contexto em que é inserida a música. A escolha do trabalho com música leva em 
consideração as dificuldades dos estudantes, formados quase que exclusivamente por adultos e 
adolescentes que necessitam trabalhar durante o dia. Por meio de observações realizadas ao 
longo das atividades docentes, percebe-se que a escola pública recebe alunos advindos de 
diferentes realidades sócios culturais e econômicas, com objetivos e interesses diversos. Estas 
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desigualdades são claramente refletidas no aprendizado da língua inglesa, prejudicado por 
preconceitos e interesses desconexos que fazem a maior parte dos alunos enxergarem a 
disciplina como difícil e inacessível. História do homem. O poder da música vai além da nossa 
razão e tem a capacidade de alterar nosso comportamento e consequentemente nossos destinos. 
Este trabalho pretende que a música traga um retorno no aprendizado tão marcante quanto às 
lembranças, emoções e sentimentos que ela tão comumente grava em nossa memória 
associativa. 
PALAVRAS-CHAVE: Música. Sequência didática. Língua inglesa. 

 
NARRATIVIDADE PERFORMÁTICA EM SÉRGIO SANT´ANNA 

 
Edson Salviano Nery Pereira (G-UENP) 

Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/ CRELIT/ FA) 
 
RESUMO: Na contemporaneidade, realismo é a palavra de ordem na produção literária. A busca 
por retratar o agora impulsiona o escritor brasileiro a produzir uma narrativa muito próxima daquilo 
que se vive, traduzindo na escrita ficcional a experiência particular. Esta comunicação tem como 
objetivo apresentar os resultados finais do Trabalho de Conclusão de Curso, no qual foi analisado 
“A pianista”, capítulo primeiro de O livro de Praga, narrativas de amor e arte, de Sérgio Sant´Anna 
(2011). Tomados como bases teóricas os estudos de Resende (2008), Schollhammer (2011) e 
Dealtry (2013), a respeito da escrita contemporânea e, particularmente, das narrativas de 
Sant´Anna, objetiva-se compreender de que maneira o texto em análise apresenta uma 
narratividade performática (cf. Raventti, s.d.) seja na relação entre autor versus personagem, ou 
mesmo na relação das personagens da obra, utilizando-se para esta análise os pressupostos de 
Zygmunt Bauman (2001, 2001). Verifica-se, ainda, que maneira a performance age, também, 
como reforço estético para a imposição de um novo realismo literário.  
PALAVRAS-CHAVE: Realismo. Performance. Sérgio Sant´Anna. 

  
O (NÃO) PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM UNIVERSITÁRIOS DO NORTE DO 

PARANÁ 
 

Patrícia de Lima Luiz (G-UENP/CCP ) 
Lívia Maria Turra Bassetto (UENP/CCP) 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo investigar se existe ou não o preconceito 
linguístico em universitários do norte do Paraná, em especial sobre alguns dialetos brasileiros, e 
como ele pode ser apresentado a partir de preferências ou opiniões acerca das variedades 
dialetais. Para isso, foram aplicados questionários aos alunos do 1º ano do curso de Letras – 
Português/ Inglês de uma universidade do Estado do Paraná. Pretende-se analisar, através de 
suas respostas, em que medida um indivíduo na fase inicial do curso superior, especificamente do 
curso de Letras, apresenta ou não resquícios de preconceito linguístico de modo geral e observar 
a maneira com que lida com algumas das variedades linguísticas regionais presentes no Brasil. 
Como aparato teórico para análise dos dados, valer-se-á da concepção de língua/linguagem 
apresentada pela Sociolinguística. Através da pesquisa de campo realizada, pode-se constatar 
que há, entre os universitários, certo preconceito linguístico quanto à forma peculiar da fala de 
algumas regiões. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Dialetos. Preconceito linguístico. 

 
O CINEMA COMO TRAMPOLIM CULTURAL PARA O ENTENDIMENTO E A CONSEQUENTE 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
  

Leandro Aparecido dos Santos (PDE- Uraí-PR) 
Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 
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RESUMO: O presente trabalho está embasado na possibilidade de utilizar o cinema como apoio 
às aulas de língua portuguesa, compreendendo-o como um gênero que tem sua própria 
linguagem, mas que dialoga com as outras áreas do conhecimento, visto que o cinema constitui-
se em um dos variados modos de expressão cultural da sociedade contemporânea. Esta 
produção está inserida no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/SEED/PR) sendo 
desenvolvida em forma de unidade didática, fundamentada nos estudos sobre o uso do cinema na 
sala de aula, apoiados nos trabalhos de Napolitano (2003), Duarte (2009), Xavier (2008), Jullier e 
Marie (2009), Metz (1980), e estruturada na perspectiva do Método Recepcional de Bordini e 
Aguiar (1993), tendo como proposta a abordagem de um tema pré-estabelecido que, para a 
unidade, optou-se pelo “Carpe Diem”. A intenção é desenvolver e criar através do tema proposto, 
tendo o gênero fílmico como fio condutor, situações em que os alunos do Ensino Fundamental 
tenham oportunidade de refletir sobre as suas leituras numa perspectiva intertextual como forma 
de ampliar os conhecimentos linguísticos, possibilitando o aprimoramento das próprias leituras e 
da escrita. 
PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Cultura. Produção de textos.  

 
O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO CADERNO FOLHA ECONOMIA DA FOLHA DE 
LONDRINA: UM ESTUDO SOCIODISCURSIVO PARA FINS DE DIDATIZAÇÃO DOS 

GÊNEROS DO JORNAL 
 

Thalita Cristine Jóia (G-UENP/CCP – IC) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

  
RESUMO: Esta apresentação traz resultados das análises realizadas no subprojeto de iniciação 
cientifica voluntária intitulado “Um estudo do Caderno “Folha Economia” da Folha de Londrina: os 
gêneros jornalísticos como objeto de transposição didática“ vinculado ao projeto “Gêneros da 
mídia jornalística como objetos de transposição didática externa” (UENP/CP) coordenado pela 
profa. Eliana Merlin Deganutti de Barros. O estudo apoia-se no Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) e em trabalhos que privilegiam o ensino através dos gêneros textuais/jornalísticos. Nesta 
comunicação apresentamos o contexto de produção do Caderno Folha Economia da Folha de 
Londrina, com a finalidade de elaborar um modelo teórico do Caderno que possa ser utilizado 
como ferramenta da transposição didática dos gêneros do jornal. Almejamos contribuir para os 
estudos voltados que privilegiam a transposição didática dos gêneros jornalísticos para que eles 
possam, assim, transforma-se em objeto de ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: Modelo teórico. Gêneros jornalísticos. Transposição didática. 

 
O ESTILO SERTANEJO RAIZ X O ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, SOB O 

ENFOQUE ESTILÍSTICO 
 

Amanda Yamashita (G-UENP/CCP) 
Diná Tereza de Brito (CLCA-UENP/CCP)  

 
RESUMO: Este projeto de pesquisa orientado pela professora Doutora Diná Tereza de Brito, cuja 
temática é a análise da linguagem musical sertaneja, constando de uma comparação entre os 
estilos raiz e universitário, constitui o meu Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo maior é a 
análise das letras dos dois gêneros, especificamente focada na seleção e escolha das palavras 
das referidas letras, observando-se a questão da sensibilidade expressa nas mesmas pelos 
arranjos semânticos estilísticos utilizados pelos seus autores. Através da comparação entre o 
sertanejo de raiz e o sertanejo universitário, as análises comprovam o fato de que este último se 
distanciou consideravelmente em relação ao primeiro, passando a ser irreconhecível pela geração 
mais antiga (os fãs do sertanejo de raiz, principalmente). Em contrapartida, a maioria dos jovens 
de hoje não reconhecem o sertanejo caipira, apesar de serem fãs do sertanejo universitário. 
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Assim, apesar de ser mundialmente famoso como estilo musical brasileiro (SANTOS, 2012), o 
sertanejo universitário não representa as ideologias postuladas pelo histórico pregresso da música 
sertaneja. 
PALAVRAS-CHAVE: Estilística Léxica. Música sertaneja. Estilos Raiz e Universitário. 

 
O GÊNERO „ARTIGO DE OPINIÃO‟: SEQUÊNCIA DIDÁTICA E A PRÁTICA EM SALA DE 

AULA 
 

Laiz Auriglietti (PG-UENP/CCP) 
Eliana Merlin Deganutti (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Esta comunicação visa apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido na 
Especialização em Ensino da Língua Portuguesa (UENP/CCP), o qual guia-se pela dificuldade 
que os professores de língua portuguesa esbarram ao inserir em sala de aula o gênero textual 
“artigo de opinião”. O objeto de pesquisa em questão foi motivado pela experiência vivenciada em 
três turmas de 9º ano, em uma escola pública da rede estadual de ensino. Neste período, foi 
trabalhado com os alunos o gênero “artigo de opinião”, com o uso único do livro didático (LD). A 
finalidade do trabalho em pauta é analisar a unidade “Artigo de opinião” do LD “Tudo é linguagem: 
Língua Portuguesa”, a fim de investigar como ele didatiza o gênero; comparar o método utilizado 
pelo LD com a metodologia que embasa o procedimento “sequência didática” criado pelo 
Interacionismo Sociodiscursivo – base teórica da pesquisa –  na didatização de um gênero textual, 
bem como confrontar a definição de artigo de opinião trabalhada pelo LD com definições da área 
de estudos da linguagem/comunicação, para conferir se há divergências quanto ao rótulo “artigo 
de opinião”.  
PALAVRAS-CHAVE: Artigo de opinião. Livro didático. Sequência didática. 

 
O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NO 

DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE ARGUMENTATIVA 
 

     Angélica Faversani (UEL/ProfLetras) 
    Fernanda Izidório Valadão (UEL/ProfLetras) 

   Gislayne Marques Tombolin (UEL/ProfLetras) 
Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 

        
RESUMO: A sequência didática proposta neste trabalho foi desenvolvida a partir do gênero 
textual “artigo de opinião” com o objetivo de tornar o aluno capaz de identificar e produzir de forma 
concisa e estruturada um texto opinativo. O desenvolvimento desta sequência visou proporcionar 
várias discussões a respeito do tema maioridade penal. Foram utilizados vários referenciais 
teóricos para dar suporte na produção da sequência didática e das reflexões sobre os gêneros 
textuais como, BRONCKART (1999), DOLZ e SCHNEUWLY (2004), BAKHTIN (2003), 
MARCUSHI (2005). Os seguintes documentos educacionais oficiais foram utilizados para a 
fundamentação do trabalho: os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e as Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná (2008). Como resultado, as atividades desenvolvidas no 
Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado, em Uraí-PR, com a turma de 9º ano, 
possibilitaram aos alunos identificar e (re)conhecer de forma gradual o gênero, desenvolvendo 
assim, a capacidade de leitura, da escrita, da oralidade, dos aspectos linguísticos, da 
argumentação e do desenvolvimento crítico e social.  
PALAVRAS-CHAVE: Artigo de Opinião. Gênero Textual. Sequência Didática. 
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O GÊNERO CONTO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NA SALA DE AULA 
 

Elayne Christina Rodrigues (UENP/CCP – aluna PDE) 
Eliane Segati Rios-Registro (UENP/CCP)  

  
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta para o ensino de Língua 
Inglesa, tendo por base o gênero short story. Elegemos o gênero como um motivador para 
despertar o interesse e o gosto pela leitura. A proposta é desenvolver uma sequência didática 
elaborada para o segundo ano do ensino médio de uma escola pública localizada no Norte do 
Paraná. Por fim, esse projeto busca mostrar que as sequências didáticas atreladas ao gênero 
conto é uma excelente ferramenta para que os professores possam motivar e contextualizar suas 
aulas de inglês, tornando-as mais interessantes.   
PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Gênero literário. Short story. Sequência didática. 

 
O GÊNERO DISCURSIVO LENDA NA AQUISIÇÃO E NO ENSINO DA ESCRITA 

 
Aparecido de MELO(UEL /ProfLetras) 

Josiane KIERAS (UEL /ProfLetras)  
Silviane Cabral da CUNHA (UEL /ProfLetras) 

Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 
 

RESUMO: Esta comunicação objetiva apresentar e analisar uma Sequência Didática (SD) 
elaborada para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual Ana Divanir 
Boratto, em Ponta Grossa, Paraná. Tal SD focaliza, dentro da esfera literária, o gênero discursivo 
lenda.  A audição e leitura de lendas proporcionam e exigem conhecimentos linguísticos possíveis 
de subsidiar a leitura, a produção oral e a produção textual dos estudantes do Ensino 
Fundamental.  O que se busca é a valorização à cultura local e o respeito a outras culturas e 
tradições. A Sequência Didática trabalhada nessa pesquisa segue a linha do Grupo GRAPHE 
(Grupo de Assessoria, Pesquisa e Formação em Escrita) e define o trabalho na seguinte ordem: 
contexto de produção, leituras de diversos textos do mesmo gênero, forma composicional, marcas 
linguístico-enunciativas, escrita e reescrita do gênero. As atividades propostas enquadram-se nos 
eixos de ensino “análise de língua e de linguagens” e “compreensão e produção de textos escritos 
e orais”. Tal proposta  levou os alunos a identificarem algumas características comuns presentes 
nos textos trabalhados e estimulou  a leitura ,  “contação” e  reescrita de lendas. 
PALAVRAS-CHAVE: Sequência Didática. Gênero Discursivo. Lenda. 

 
O GÊNERO FOLHETO EM SEQUÊNCIA DIDÁTICA: TRABALHANDO GÊNERO NO ENSINO 

DE LÍNGUA INGLESA 
Antonio Carlos Rizzi (UEL/EELE) 

Thalita Aguiar Molin Miguel (UEL/EELE)  
André Luís Miranda da Silva (UEL/EELE)  

 
RESUMO: Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a noção de gênero como 
instrumento de ensino-aprendizagem passou a ser base para o aprimoramento da compreensão 
leitora e produção escrita no ensino de língua, tanto estrangeira como materna, e uma das formas 
de realizar esta tarefa é por meio de sequências didáticas, com um conjunto de atividades 
elaboradas em torno de um gênero textual com objetivos específicos no qual se desenvolve uma 
noção do gênero como um instrumento de comunicação e sentido de um determinado grupo 
social. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de uma sequência didática 
realizada com o gênero folheto informativo para o ensino de língua inglesa, no qual visa 
proporcionar uma nova  estratégia para a mediação de seu ensino.   
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua inglesa. Sequência didática. Gênero Folheto. 
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O GÊNERO MÚSICA E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 
 

Patrícia de Lima Luiz (G-UENP/CCP) 
Eloin Camila da Silva (G-UENP/CCP) 

Renan William S. de Deus (G-UENP/CCP) 
 

RESUMO: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência de Língua Inglesa da 
UENP, tem como objetivo estabelecer vínculo direto entre a universidade e algumas escolas da 
educação básica da cidade de Cornélio Procópio. Além disso, através desse vínculo, objetiva-se 
dar oportunidade aos alunos de Letras ampliarem sua capacitação por meio de pesquisas e 
elaborações de atividades para serem aplicadas na prática com a instrução dos professores 
coordenadores do programa e de professores supervisores da rede básica de ensino. No ano 
2014, com o intuito de elaborar atividades voltadas ao desenvolvimento da audição e da oralidade, 
o foco do projeto de língua inglesa é no aproveitamento do gênero música como ferramenta em 
sala de aula, sem deixar leitura e escrita de lado. 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros emergentes. Gêneros tradicionais. Ensino. 

 
O LADRÃO DE RAIOS 

 
Thaís Céli Carvalho Guimarães Endo (SEED/PR – PDE 2014) 

    
RESUMO: De acordo com pesquisa recente do Instituto Pró-livro (2012), Retratos da Leitura no 
Brasil, os estudantes muito pouco lêem dentro e fora da escola, principalmente obras literárias. 
Muitas têm sido as iniciativas para melhorar a formação leitora de nossa população. A mais 
recente é a da Biblioteca na Escola, desenvolvida pelo PNBE. Na qual, acervos riquíssimos têm 
sido distribuídos para as escolas - mas que muitas vezes mal saem das caixas - entre tantas 
outras obras adquiridas pelas instituições públicas escolares. Logo, o propósito principal deste 
projeto é o de trabalhar a leitura escolar para a formação e identificação própria  dos 
estudantes/leitores como seres-no-mundo (MARTHA, 2008, p. 10). Visto que, de acordo com 
Bordini e Aguiar (1988, p.13) “Todos os livros favorecem a descoberta de sentidos.” Logo, nesta 
proposta, para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, será trabalhada a leitura dirigida da 
obra O Ladrão de Raios (2008), de Rick Riordan, sob o viés da análise narrativa para a ampliação 
de leitura com outros textos relacionados aos intertextos presentes na trama, tendo como apoio as 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação presentes no ambiente escolar. Ainda, no 
sentido de ampliar as expectativas de leitura de outras obras literárias de valor estético mais 
elevado. Esta proposta será desenvolvida em quinze encontros semanais, de aulas geminadas, 
com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Nesta comunicação, abordam-se alguns aspectos 
da estrutura linguística da obra O Ladrão de Raios, procurando apontar elementos que tendem 
aproximar a obra do público leitor. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem. Leitura. Literatura. 

 
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO ARTIGO DE 
OPINIÃO: UMA EXPERIÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO PIBIDIANO  
 

Ana Carolina de Sousa (G-UENP-CCP/PIBID) 
Rithielle Aparecida Castellani (G-UENP-CCP/PIBID) 

Tais Gomes (G-UENP-CCP/PIBID) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Este trabalho é fruto da participação no Subprojeto PIBID/UENP-CP (financiado pela 
CAPES) “Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textual”, do eixo pautado nos 
Gêneros Textuais. O projeto objetiva promover o letramento em duas escolas estaduais parceiras 
do programa a partir da ferramenta Sequência Didática (SD), tendo como base teórica os estudos 
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do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Para esta comunicação a proposta é apresentar uma 
reflexão sobre o processo de construção de uma SD, cujo objeto de ensino é o artigo de opinião, o 
qual fará parte de um jornal escolar elaborado em parceria entre as duas escolas envolvidas no 
projeto. O foco dessa reflexão são as estratégias de elaboração de atividades, as dificuldades 
encontradas no percurso e a formação docente dos alunos e professores pibidianos. Pretende-se 
contribuir, assim, com os estudos focados na transposição didática de gêneros do jornal no 
contexto da profissionalização do professor.  
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Sequência Didática. Artigo de opinião 

 
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA A PRODUÇÃO DE 

UM JORNAL ESCOLAR, NO CONTEXTO DE UM PROJETO PIBID 
  

Edvânia Ernesto Ferreira (UENP/CCP – PIBID) 
Juliana Alves Sthorc (UENP/CCP – PIBID) 
Thalita Cristine Jóia (UENP/CCP – PIBID) 

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 
  

RESUMO: Esta apresentação está vinculada ao subprojeto PIBID financiado pela CAPES 
“Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textuais” (UENP), no eixo gêneros textuais, 
coordenado pela profa. Eliana Merlin Deganutti de Barros. A fundamentação teórica do trabalho 
apoia-se no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e em estudos que abrangem o ensino através 
dos gêneros textuais. Nesta comunicação expomos o processo de seleção dos gêneros 
jornalísticos que farão parte do jornal escolar a ser construído por alunos do ensino fundamental 
II, dentro do projeto de ensino organizado por um dos grupos pibidianos. Também analisamos o 
processo de elaboração das sequências didáticas produzidas colaborativamente pelos alunos de 
iniciação à docência, supervisores e coordenador do subprojeto. Esperamos contribuir para o 
ensino que privilegia os gêneros jornalísticos e pretendemos, dessa maneira, divulgar nossos 
estudos para que possam servir de aporte para trabalhos que tenham o jornal como objeto de 
ensino.  
PALAVRAS-CHAVE: Sequência Didática. Gêneros jornalísticos. Ensino. 

 
O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA FRENTE ÀS NOVASTECNOLOGIAS DE ENSINO: 

UMA PARCERIA EM PROL DO DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

Jéssica Romano (PG/UENP-CCP) 
Raquel Gamero (UENP-CP) 

 
RESUMO: Esta comunicação visa socializar meu projeto de pesquisa vinculado ao trabalho de 
conclusão do curso de especialização em Língua Portuguesa e Ensino, pela Universidade 
Estadual do Norte do Paraná. A pesquisa parte de questionamentos, aplicados a professores de 
Língua Portuguesa de quatro instituições de ensino pertencentes ao Núcleo Regional de Cornélio 
Procópio, sobre o tema o uso de novas tecnologias no ensino básico. Deste modo, o trabalho tem 
como objetivo contribuir na compreensão de como os docentes de Língua Portuguesa se portam 
diante das novas tecnologias de ensino, como elas são recebidas no contexto educacional público 
e quais os benefícios e os malefícios que esses novos meios de ensino podem gerar à educação 
básica. Essa pesquisa se fundamenta nos estudos de Bozato (2006), Telles (2002), Soares 
(2002), além dos documentos oficiais, como: Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação 
(2000) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), dentre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: Novas Tecnologias. Ensino de Língua Portuguesa. Representações dos 
professores. 
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O PROJETO DE LETRAMENTO COMO DISPOSITIVO DIDÁTICO PARA O 
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Thassiana Reis Félix (PG-UEL) 

Maria Ilza Zirondi (UEL) 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como foco compreender o funcionamento dos Projetos de 
Letramento, considerado em documentos oficiais como PCN (BRASIL, 1998) e por alguns autores 
(KLEIMAN, 2007; TINOCO, 2008) como um dispositivo didático capaz de (inter)mediar o ensino-
aprendizagem, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa.  Para isso, traremos, como 
aporte teórico, autores como Lev Vigotsky (1987) – com o intuito de abordarmos como 
aprendizagem é concebida dentro da concepção sociointeracionista – e Jean-Paul Bronckart 
(2012), grande estudioso que apresenta o conceito de gênero de texto, assim como a análise de 
um Projeto de Letramento organizado e trabalhado por uma professora de Ensino Fundamental I 
em uma escola municipal da cidade de Londrina-Pr. Esperamos, desta forma, buscar reflexões de 
como esse dispositivo pode, além de organizar o trabalho pedagógico, contribuir para 
desenvolver, nos alunos, capacidades em relação à leitura, à escrita e à oralidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Projetos de Letramento. Dispositivos Didáticos. Língua Portuguesa. 

 

O TEXTO TEATRAL NA SALA DE AULA 
 

Amanda Micheletti Tavares (UEL- IC)  
Leonardo Capeletti Ferreira (UEL- IC) 

Cláudia Lopes Nascimento Saito (UEL)  
 

RESUMO: Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na Educação, já que a arte como 
uma forma humana de expressão e de interação permite ao aluno seu protagonismo frente ao 
ambiente escolar e social. Apesar desse fato, ainda são encontradas, nas práticas pedagógicas e 
nos materiais didáticos de Língua Portuguesa (LDP), propostas insipientes de trabalho com o 
texto teatral e sua dramatização, em que a ênfase maior é dada às atividades de leitura que 
contemplam o estudo dos elementos composicionais desse gênero e o reduzem a mero texto 
narrativo. A presente pesquisa objetiva demonstrar como os livros didáticos das séries finais do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio pouco contribuem com o Letramento Artístico dos alunos. 
Para isso, serão examinadas coleções de LDP que foram recomendadas pelo Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD e PNLEM) e que trazem atividades com esse gênero da esfera artística.  
PALAVRAS-CHAVE: Letramento artístico. Livro didático. Texto teatral 

 
O TRABALHO PEDAGÓGICO COM O GÊNERO “CARTA DO LEITOR” EM LIVROS 

DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Éverson Rafael Paes (PG-UENP/CCP) 
Cláudia Lopes Nascimento Saito (UEL)  

  
RESUMO: O presente trabalho consiste em um projeto de pesquisa de pós-graduação que tem 
como propósito abordar os gêneros textuais/discursivos presentes nos livros didáticos de Língua 
Portuguesa, visto que estes continuam sendo um instrumento específico de ensino e 
aprendizagem. Para tal, tem-se a escolha do gênero carta do leitor, que se apresenta como um 
gênero acessível aos alunos, como objeto de análise.  O trabalho ancora-se nos princípios 
epistemológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), na Teoria da Enunciação e na proposta 
de trabalhos com gêneros textuais, advindo do Grupo de Genebra (Bronckart, Dolz, Schneuwly e 
outros), ainda, é válido ressaltar que se tem como base os documentos prescritivos de Língua 
Portuguesa, os Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Básica (PCN), bem como o 
Manual do Livro Didático deliberado pelo Programa nacional do Livro Didático (PNLD). 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua portuguesa. Livro didático. Gênero textual. Carta do leitor. 
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OS CONTOS DE FADAS NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES 

 E PRODUTORES DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

Marcia Baby de Lima Gasquez (UEL/ProfLetras) 
Valdineia Aparecida dos Santos Oliveira (UEL/ProfLetras) 

Suzete Silva (UEL/CLCH/LET/ProfLetras) 
 

RESUMO: Conforme a Diretriz Curricular da Educação Básica de Língua Portuguesa (PARANÁ, 
2008) é papel da escola criar estratégias de ensino que contemplem as práticas de leitura, 
oralidade, escrita e análise linguística, para que os educandos encontrem sentido no estudo da 
Língua Portuguesa. Assim, com o apoio dos pressupostos bakhtinianos e do Interacionismo 
Sociodiscursivo, esta comunicação traz os resultados de um Projeto de Intervenção Pedagógica 
(PIP) realizado por meio de uma sequência didática, com o intuito de contribuir para o processo do 
ensino, da aprendizagem e da construção de estratégias de leitura e de escrita, com alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental, por intermédio do gênero textual Conto de Fadas. Este gênero 
privilegia o diálogo entre o real e o imaginário, fornecendo subsídios para a formação de leitores 
capazes de interagir com as obras lidas e de aperfeiçoar a produção textual com a exploração dos 
textos mediante o estudo das características próprias do gênero narrativo, comum ao conto de 
fadas. Conclui-se que esse PIP levou os alunos ao domínio satisfatório, em todas as suas 
especificidades, do referido gênero estudado.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero textual. Conto de fadas. Sequência didática. 

 
OS CURTA-METRAGENS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: 

(RES)SIGNIFICANDO IDENTIDADES 
 
 

Natália Araújo da Fonseca (PG-UEL) 
Cláudia Cristina Ferreira (UEL)  

 
RESUMO: O atual processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (LE)/adicionais 
vem se transformando todos os dias com o advento de recursos cada vez mais tecnológicos e 
com as diversas produções acadêmicas relacionadas à este processo. Deste modo, nosso 
trabalho tem como escopo propor sugestões didáticas para que os professores possam utilizar os 
curta-metragens como recurso otimizador em suas aulas. Assim, para corroborar este estudo, 
apresentamos uma revisão literária sobre alguns autores que nortearam nossa pesquisa, a saber: 
Moita Lopes (1998, 2003) e Coracini (2003, 2007) que advogam em prol da importância das aulas 
de LE/adicionais na (res)significação da identidade do aprendiz; apoiamo-nos também nos 
documentos oficiais que regem o ensino de línguas (1998, 2006) que destacam a abordagem da 
transversalidade neste processo e, por último, nos debruçamos em Cobo Piñero (2010) e Soriano 
Fernández (2009) para discorrer sobre a utilização dos curta-metragens como ferramenta 
motivadora no ensino de línguas. Por conseguinte, almejamos fomentar espaços que impulsionem 
profícuas discussões na língua objeto de estudo e, desta maneira, desenvolvam as habilidades 
orais em consonância com a formação crítico-reflexiva do estudante. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino e aprendizagem de espanhol. Identidade. Proposta didática. 

 
OS GÊNEROS DO CADERNO FOLHA 2 E O CONTEXTO DE PRODUÇÃO 
 

Samandra de Andrade Corrêa (IC- CNPQ/ UENP/CP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CP) 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de pesquisas realizadas no projeto 
de iniciação científica: “Um estudo dos gêneros do caderno Folha 2 da Folha de Londrina: primeira 
etapa da transposição didática externa” (Fundação Araucária/UENP), o qual encontra-se 
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vinculado ao projeto de pesquisa “Gêneros da mídia jornalística como objetos de transposição 
didática externa”, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Eliana Merlin Deganutti de Barros. A 
fundamentação teórica que norteia a pesquisa são os estudos do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD). Para esta comunicação nosso foco é apresentar um recorte de nossas pesquisas: a análise 
do contexto de produção do caderno FOLHA 2,  com o intuito de que ele possa ser usado como 
objeto de ensino da Língua Portuguesa em projetos didáticos de escolas da região de Londrina.  
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros jornalísticos. Caderno Folha 2 da Folha de Londrina. Contexto de 
Produção. 

 
OS SENTIDOS DO PDE-PR: RECONTEXTUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA POR 

FORMADORES DE PROFESSORES DE INGLÊS 
 

Alexandre Stein (PG-UEL) 
Telma Nunes Gimenez (UEL) 

 
RESUMO: Neste estudo investigo o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE-
PR), tomando como referência os princípios e pressupostos políticos-pedagógicos sobre formação 
de professores contidos no documento-síntese (2013). Busco investigar como esses pressupostos 
e princípios foram recontextualizados pedagogicamente pelos formadores da área de inglês da 
UEL, considerando as turmas de 2012 e 2013. Subsidiam teoricamente a pesquisa a teoria de 
recontextualização de Bernstein (1996) e abordagens de formação continuada de professores de 
base sócio-histórico-cultural (Johnson, 2009), bem como estudos realizados no contexto brasileiro 
e internacional. Os dados foram coletados por meio de um grupo focal e analisados 
qualitativamente, com vistas a oferecer contribuições para melhor entendimento sobre como o 
PDE-PR vem sendo implementado. 
PALAVRAS-CHAVE: PDE-PR. Formação continuada. Formadores de professores de inglês. 

 
PERFIL LEXICAL DA LINGUAGEM DE ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DE 

DOURADOS/MS: UMA ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA 
 

          Ioneide Negromonte de Vasconcelos Rocha (PPGEL/IBILCE/UNESP) 
  
RESUMO: No campo dos estudos da língua falada, este trabalho foi embasado nos pressupostos 
teórico-metodológicos da Teoria da Variação e das Ciências do Léxico, com o objetivo apresentar, 
por amostragem, alguns aspectos peculiares sobre as escolhas lexicais e de sua variação na 
linguagem oral utilizada por acadêmicos do curso da graduação em Agronomia de Dourados/MS. 
O corpus é composto de 74 (setenta e quatro) lexias mais frequentes, utilizadas pelo grupo, 
extraídas de 32 (trinta e duas) entrevistas orais, gravadas e transcritas, realizadas na 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Faculdade Anhanguera de Dourados, com 
um grupo de acadêmicos do 1º e 5º anos de graduação do curso de Agronomia. Na descrição 
apresentamos o uso das variantes mais recorrentes (quanto à maior frequência) na comunidade 
acadêmica e os grupos de fatores linguísticos e sociais que influenciam no uso da fala, que 
permeia o universo de estudantes. Os resultados mostram que linguagem se configura como a 
norma por se apresentar modo peculiar e funcional na comunicação entre os acadêmicos, 
identificando-os como comunidade linguística. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação linguística. Norma. 
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PESQUISAS SOBRE O PROFESSOR-PESQUISADOR: O ESTADO DA ARTE 
 

Marilice Zavagli Marson (G-UENP/CCP-IC) 
Raquel Gamero (UENP/CCP)  

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um levantamento sobre o estado 
da arte em trabalhos voltados para a investigação científica da constituição identitária de 
professores-pesquisadores, com foco na área de língua inglesa. Deste modo, partimos do 
pressuposto de que por meio da pesquisa o docente começa a produzir conhecimentos junto com 
os discentes, visto que ela (a pesquisa) deveria ser a base da educação escolar (DEMO, 2011). 
Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e conta com uma análise qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 
1986). As análises desenvolvidas a partir do levantamento bibliográfico ressaltam 62 trabalhos, 
dos quais 6 foram considerados pertinentes ao objetivo deste estudo, tornando-se nossos objetos 
de análise. Com os resultados obtidos almejamos contribuir para que novas pesquisas 
relacionadas à área de linguística aplicada possam ser desenvolvidas e também destacar a 
necessidade de novos trabalhos referentes a este tema e contexto de atuação do professor.  
PALAVRAS-CHAVE: Professor-pesquisador. Pesquisa bibliográfica. Identidade docente. 

 
PIBID: EXPERIÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA EM SALA DE AULA 

 
Bruna Daniele Ambrósio (G-UENP-CCP-PIBID) 

Josiana Aparecida de Oliveira (G-UENP-CCP-PIBID) 
Priscila Batista do Nascimento (G-UENP-CCP-PIBID) 

Renato Francisco de Paula (G-UENP-CCP -PIBID)   
 
RESUMO: O presente Projeto de Iniciação à Docência – PIBID almeja analisar a temática de 
gêneros, diante de concepções teóricas do ensino da língua inglesa, tendo como objeto de estudo 
o gênero música, dentro da proposta da Sequência Didática - SD. A proposta de trabalho era o 
aperfeiçoamento tanto a aprendizagem da língua inglesa quanto as metodologias didáticas dos 
graduandos, e foi aplicada com alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio em parceria com 
escolas da rede estadual de ensino, sob orientação das professoras Eliane Segatti Rios Registro e 
Célia Regina Capellini Petreche. Para tanto, foram utilizadas referências básicas de inglês, as 
quais, atualmente, tem contemplado contextos educacionais das escolas parceiras, 
especialmente, as músicas escolhidas como base de trabalho das SD’s. Desse modo, o projeto 
busca, ainda, contribuir com o educação básica, no ensino de inglês, pontuando as considerações 
sobre a problemática do ensino em questão. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Língua Inglesa. Música.  

 
PIBID INGLÊS COM MÚSICA: ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM ENFOQUE 

NO BULLYING 
 

Gabrielle Yukie Aizawa (G-UENP/CCP) 
Laís Cristina Gonçalves (G-UENP/CCP)  

Eliane Segatti (UENP/CCP) 
Célia Regina Capellini Petrechi (UENP/CCP) 

 
RESUMO: O intuito deste trabalho é expor a música como instrumento de ensino-aprendizagem 
da Língua Inglesa. Considerando a hipótese de que a música é um elemento motivacional para a 
maioria dos alunos, este projeto foi proposto pelo PIBID de Língua inglesa, da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Cornélio Procópio. Partindo de tal pressuposto, 
foi elaborada uma sequência didática baseada na canção “Black and White”, do cantor Michael 
Jackson para o nono ano de um determinado colégio estadual da cidade de Cornélio Procópio, 
Paraná. Para escolha de tal música foi aplicado um questionário aos alunos sobre suas 
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preferências quanto aos cantores e gêneros musicais. O cantor Michael Jackson não constou 
como uma das predileções dos alunos. Contudo, após nosso primeiro contato com a turma, houve 
uma preocupação com o comportamento e o respeito entre eles. Isso nos levou a escolher uma 
música que retratasse um tema recente na escola, o Bullying. Esperamos que nosso projeto 
venha a contribuir e facilitar o aprendizado da Língua Inglesa de forma contextualizada e 
dinâmica.   
PALAVRAS-CHAVE: Sequência Didática. Música. Língua Inglesa. 

 
PIBID LEM: SEQUÊNCIA DIDÁTICA BASEADA NO GÊNERO MÚSICA 

 
Gilmara Schiavo Duarte Martinho (G-UENP/CCP-IC) 

Poliana Rodrigues de Souza (G-UENP/CCP)  
Sabrina Valeriana do Carmo (G-UENP/CCP)  

 
RESUMO: O presente trabalho está incluso as atividades do PIBID de Língua Inglesa, realizado 
em parceria com a UENP e o Colégio Estadual Zulmira Marchesi da Silva – EFM.  Este ano a 
proposta é trabalhar o gênero “Música”, para tanto foi elaborada uma Sequência Didática, tendo 
como eixo principal a música Stronger “What doesn’t kill you”, da cantora Kelly Clarckson, cujo 
tema norteador é a superação das dificuldades e dos problemas pessoais. A Sequência Didática 
foi elaborada tendo como base os pressupostos teóricos dos autores Schneuwly; Dolz. As 
atividades da SD estão na fase de aplicação em sala de aula, cuja proposta é culminar com uma 
apresentação coletiva dos alunos das várias escolas envolvidas no projeto. 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Gênero textual. Música. Língua Inglesa.  

 
PLAYING: OS JOGOS COMO APOIO AO ENSINO DO INGLÊS PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA SALA DE RECURSOS 
 
 

Angela Maria Rufino de Azevedo (PDE-2014-2015) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP/CCP)  

 
RESUMO: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica visa propor atividades através de Jogos 
Pedagógicos adaptados para o apoio do ensino da Língua Inglesa na Sala de Recursos, a fim de 
que os alunos com necessidades educacionais especiais, sendo nosso público alvo o Deficiente 
Intelectual, possam rever conteúdos que às vezes não foram assimilados dentro da sala de aula, 
devido suas dificuldades. Assim, acreditamos que o aluno que apresenta tais dificuldades e com o 
diagnóstico para essa deficiência, poderá ter mais chances de aprender uma língua estrangeira – 
inglês – se estiver imerso na Sala de Recursos, tendo os jogos como método de aprendizagem. 
No que se refere à importância do aprendizado da Língua Inglesa, temos que esta é uma língua 
universal, comercial e social, e que todos tem o direito de aprendê-la, inclusive os alunos com 
necessidades educacionais especiais. Para que se alcancem os objetivos traçados, elaborou-se 
uma estratégia de ação que se baseia em entrevistas informais, análises de resultados, 
elaboração dos Jogos Pedagógicos, desenvolvimento de atividades com os alunos DI e avaliação 
dos resultados sobre a aprendizagem. Esperamos que a realização desse projeto contribua para a 
inclusão do DI, no sentido de que esse tenha de fato um aprendizado próximo, se não 
semelhante, aos dos demais alunos das classes comuns da rede regular de ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Jogos. Deficiência Intelectual. Sala de Recursos. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL E ESTILÍSTICA LÉXICA: ESTUDO DE CASOS COM ESTUDANTES DE 
LETRAS 

 
Diná Tereza de Brito (CLCA-UENP/CCP) 

 
RESUMO: O trabalho com a leitura e a escrita continua sendo o “nó” no grande objetivo do curso 
de Letras que é formar cidadão críticos, capazes de escrever algo com consistência e 
argumentação, com base em teorias de análise do discurso e da conversação, emitindo opiniões 
próprias que sejam resultado de suas emoções, assumindo o seu papel de sujeito do próprio 
discurso. Nesse sentido, considera-se que a escrita está vinculada à leitura e vice-versa, como as 
duas faces da moeda, implicando um processo de interação, em que o autor se torna recebedor e 
este, ao mesmo tempo, co-produtor do texto. Assim, o interesse em descobrir os problemas que 
existem na aprendizagem da língua e que estejam impedindo o aluno do referido curso de se 
apropriar da diversidade de vozes presentes no discurso, que podem garantir o sucesso da 
construção de seu enunciado. Busca-se verificar a evolução da produção textual do aluno do 
curso de Letras, analisando-se suas produções em Língua Portuguesa durante todo o referido 
curso, com o enfoque nos aspectos estilístico-semânticos que enriquecem um texto e diferenciam 
um estilo. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção Textual. Evolução Linguística. Estilística Léxica. 

 
PROFESSOR-PESQUISADOR: DEFINIÇÃO DE CONCEITOS, ANÁLISE E FORMAÇÃO DO 

PERFIL DOS PROFESSORES DE LETRAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO 
PARANÁ 

  
Mariana Iório Castanheiro (g-UENP/CCP) 

Raquel Gamero (UENP/CCP)  
  

RESUMO: O presente trabalho analisa através de um questionário os professores do curso de 
Letras da UENP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio. O 
objetivo do mesmo é definir alguns conceitos sobre o professor-pesquisador, e em seguida 
analisar o trabalho dos professores, formando um perfil desses educadores. O trabalho justifica-
se, pois, há uma recente fomentação sobre esse tema, mesmo seus conceitos sendo antigos. O 
que acontece é que nos documentos oficiais é apresentado como perfil ideal aquele que é 
professor e ao mesmo tempo um pesquisador de sua própria pratica. O que se espera é mapear o 
trabalho realizado pelos professores de um curso de licenciatura para a formação de alunos com 
esse perfil pesquisador. 
PALAVRAS-CHAVE: Professor-Pesquisador. Professores de letras. Questionário. Perfil. 

 
PROJETO PIBID E A ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O JORNAL 

ESCOLAR: A CRÔNICA NARRATIVA HUMORÍSTICA COMO OBJETO DE ENSINO  
 
Samandra de Andrade Corrêa (PIBID-UENP/CP) 
Ana Helena Dell’Anhól Daniel (PIBID-UENP/CP) 

Ana Carolina Bueno (PIBID-UENP/CP) 
Regimara Maria de Souza (PIBID-UENP/CP) 

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CP) 
 
RESUMO: Este trabalho faz parte do subprojeto PIBID/UENP “Letramento na escola: práticas de 
leitura e produção textual”, que se insere no eixo 2, Língua Portuguesa, coordenado pela Prof.ª 
Dr.ª Eliana Merlin Deganutti de Barros. Este ano, este eixo está focando o letramento por meio de 
gêneros do jornal, com a mediação da ferramenta “sequência didática”, fundamentada nas 
pesquisas do grupo genebrino filiado ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). O objetivo desta 
comunicação é apresentar o processo de elaboração colaborativa da sequência didática do 
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gênero “crônica narrativa humorística”, que está sendo desenvolvida em um 7º ano de uma escola 
pública de Cornélio Procópio. A proposta do subprojeto é construir de forma conjunta – alunos das 
duas escolas filiadas –, um jornal escolar que será distribuído para a comunidade. Com isso, 
pretende-se contribuir com os processos que envolvem tanto o ensino-aprendizagem da Língua 
Portuguesa, como a formação docente, nível inicial e continuado. 
PALAVRAS-CHAVE: ISD. Sequência didática. Gêneros Textuais. 

 
RELEITURAS DE EDGAR ALAN POE: UMA PROPOSTA DE MULTIMODALIDADE 

 
 Amanda Parpinelli (G-UENP/ICV) 

Eliane Segatti Rios Registro (UENP- CCP) 
 
RESUMO: A tecnologia nos proporciona uma gama de possibilidades e tem apresentado avanços 
gradativamente passíveis de serem vistos a olho nu. A evolução digital tornou possível a mudança 
do suporte da leitura, considerando que páginas impressas tem cedido lugar a telas de tablets, 
celulares e computadores. Dentro dessa perspectiva, a nossa proposta de pesquisa tem como 
objetivo submergir no mundo da leitura e analisar um dos contos presente no mais recente 
aplicativo interativo relacionado às obras do escritor Edgar Allan Poe: o IPOE. Nesse aspecto, 
pretende-se analisar o processo de adaptação (NITRINI, 2010) do conto The tell tale heart  bem 
como o contexto de produção da obra e do aplicativo (BRONCKART, 2009) cultivando e 
fomentando o diálogo com a multimodalidade (ROJO, 2011). Além disso, refletimos sobre as 
possíveis contribuições do uso dessa ferramenta no ensino e outros  caminhos. 
PALAVRAS-CHAVE: IPOE. Releitura. Edgar Allan Poe. 

 
REMONTANDO FRANKENSTEIN: CONTRIBUIÇÕES DO GRAPHIC NOVEL PARA O ENSINO 

DE LÍNGUA INGLESA. 
 

Valquíria Pereira Dias Faustino (G-UENP/CCP)  
Eliane Segati Rios Registro (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Os gêneros literários são geralmente negligenciados nas aulas de língua, sobretudo 
nas de língua inglesa devido ao número reduzido de aulas e a crença de que a gramática 
normativa deva ocupar lugar privilegiado nos conteúdos. Observa-se este equívoco ao constatar-
se que os livros didáticos pouco privilegiam os gêneros literários como destaca Rios-Registro 
(2013). A mesma autora (RIOS-REGISTRO, 2013) aponta-nos que esses gêneros contemplam 
diferentes esferas da comunicação humana e podem ser objeto de estudo tanto das aulas de 
literatura Inglesa como para o ensino dessa língua. Isto posto, apresentamos aqui a análise de 
uma releitura de Frankenstein em graphic novel por meio do contexto de produção, plano textual 
global e sequência narrativa, como proposto por Bronckart (2009) com vistas a um modelo 
didático de gênero (CRISTOVÃO,2007), a fim de observar as contribuições que este gênero pode 
trazer para o ensino de literatura e língua.  Concluiu-se que o graphic novel de Frankenstein 
relaciona-se de maneira fiel com enredo de Shelley e que os elementos linguísticos e imagéticos 
concernentes ao gênero podem ser objeto de estudo nas aulas de língua Inglesa. 
PALAVRAS-CHAVE: Modelo didático de gênero. Graphic novel. Frankenstein. 

 
SOB A MÁSCARA POE: A REVELAÇÃO DE JOE CARROLL POR MEIO DA 

INTERTEXTUALIDADE 
 

Izabelle Cicarelli Godoy (G-UENP/CCP/IC-FA) 
Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CCP) 

 
RESUMO: Joe Carroll, professor de literatura e grande assassino do seriado The Following, 
produzido pela rede de televisão Fox, tem em sua personalidade traços marcantes presentes nos 
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contos e poemas do grande escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Ao analisar o seriado, foi 
possível perceber uma rica influência das obras do escritor para com as ações do personagem, 
que idolatra Poe e cita que pretende, na verdade, superá-lo em grandeza literária. Poe, com seus 
temas sombrios e tendo a morte como grande foco em suas obras, é utilizado como doutrina na 
produção fílmica. Assim sendo, procuramos analisar e estabelecer um diálogo, a partir do 
interacionismo sociodiscursivo, entre contexto de produção e intertexto (BRONCKART, 2003), 
bem como nuances da literatura comparada, englobando os conceitos de intertexto e influência de 
Nitrini (2000) e Carvalhal (1992). No que se refere às relações entre cinema e literatura, apoiamo-
nos em Corseiul (2003). Uma dos recursos de Poe para impactar o leitor é a utilização da unidade 
de efeito e, nesse sentido, o intertexto contribuiu essencialmente para a construção desse efeito, 
prendendo, portanto, a atenção do telespectador ao enriquecer o caráter do antagonista ao longo 
dos episódios. Esse estudo nos permitiu compreender a relevância do trabalho de Edgar Allan 
Poe em sua relação com uma obra fílmica de grande impacto televisivo. 
PALAVRAS-CHAVE: Intertexto. Edgar Allan Poe. The Following. 

 
SUBURBANO CORAÇÃO: UMA MODERNA COMÉDIA DE COSTUMES 

 
André Henrique Dassie (PG-UENP) 

Marilu Martens Oliveira (UENP/UTFPR)  
 

RESUMO: A comédia de costumes é um gênero de teatro que se constitui em uma sátira social, 
com tipos e situações de época. Propicia uma análise do comportamento de determinado grupo 
social, sempre pelo viés da comicidade. Surgida no Brasil com Martins Pena e consolidada depois 
com Artur Azevedo, é um dos gêneros mais populares do teatro brasileiro. Esta comunicação tem 
por finalidade analisar a obra Suburbano Coração (1989), de Naum Alves de Souza, com letras e 
músicas de Chico Buarque, sob o ponto de vista de uma comédia de costumes, na medida em 
que o autor compôs uma peça que retrata fielmente os costumes, hábitos, comportamentos, 
ações e emoções das personagens de um subúrbio carioca da década de 1980. O aporte teórico 
se ampara na ideia de estudiosos como Magaldi (1986), Prado (1987), Aguiar (2003), dentre 
outros. Espera-se, ao final, ter demonstrado que a peça possui os elementos constituintes do 
gênero teatral comédia de costumes.  
PALAVRAS-CHAVE: Teatro brasileiro contemporâneo. Comédia de costumes. Musical. 

 
TENDÊNCIAS DE REAÇÃO FRENTE ÀS DIFERENÇAS DE FALARES: 

COMO REAGEM HOMENS E MULHERES 
 

Dayse de Souza Lourenço (PG-UEL) 
RESUMO: A consciência que o falante tem diante de sua variante e/ou de outra é observada por 
um ramo da Sociolinguística, o das Crenças e Atitudes Linguísticas. Fundamentada na técnica 
Matched-Guises, desenvolvida por Lambert (1975), essa pesquisa visa compreender as atitudes 
valorativas no que tange as crenças e atitudes linguísticas de homens e mulheres; a influência da 
variedade linguística na atribuição de atitudes positivas e/ou negativas e a percepção em relação 
às variedades. Para tanto, foi realizada a gravação da leitura de um texto com as principais 
marcas diferenciadoras dos falares dos dialetos de Curitiba e Londrina. Essa gravação foi 
submetida a 24 julgadores (12 homens e 12 mulheres) para que preenchessem uma ficha 
avaliativa sobre os falantes a partir das gravações. Espera-se verificar de que forma o sexo do 
avaliador contribui no processo de atribuição de prestígio e desprestígio às falas. 
PALAVRAS-CHAVE: Crenças e atitudes linguísticas. Curitiba e Londrina. Sexo.  

 
 
 
 



 
Caderno de Resumos 

 

In: CONGRESSO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, 2, 2014, Cornélio Procópio. Caderno de resumos. Cornélio Procópio: UENP, 2014.| 49 
 

 

TEXTO E IMAGEM UMA RELEITURA NA OBRA INFANTIL CHAPEUZINHO AMARELO 
“CHICO BUARQUE ILUSTRAÇÃO DE ZIRALDO” 

 
Cleonice Socorro de Melo Souza (PG-UENP/CCP) 

Thiago Alves Valente (UENP/CCP/CRELIT) 
 

RESUMO: A análise da obra ficcional Chapeuzinho amarelo, de Chico Buarque, tem como 
objetivo apresentar aspectos da linguagem que sustentam a releitura de uma história clássica dos 
contos de fadas, Chapeuzinho vermelho. Embora o texto de Buarque seja reconhecido como 
literatura de qualidade para o leitor infantil, faz-se necessário observar a tessitura textual em 
busca de elementos que amparem e expliquem, principalmente aos mediadores de leitura de hoje, 
a importância dessa obra no contexto da literatura infantil brasileira. Assim, pretende-se, após 
situarmos o texto no conjunto dessa produção direcionada a leitores crianças, empreender uma 
análise da linguagem verbal, a qual, em consonância com as imagens, tende a suscitar uma 
experiência de leitura positiva e questionadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantil. Obra ficcional. Recepção. 

 
THE BLIND MAN BY D.H LAWRENCE AND CATHEDRAL BY RAMOND CARVER: À LUZ DO 

DIALOGISMO 
 

Maria Izabel Alves de Oliveira Belchior (G-UENP/CP) 
Edina Pereira Crunfli (UENP/CCP) 

 
RESUMO: Este trabalho parte do pressuposto do teórico Bakthin, o qual afirma que nada se basta 
em si mesmo, que um discurso qualquer que seja ele, remete-se a outros para construir seu 
sentido. Essa é a necessariamente a noção de intertextualidade. O discurso dialógico, como tal, é 
reconhecido quando uma relação entre vozes distintas é mostrada, e pautados nisto, podemos 
afirmar que a relação de alteridade é imprescindível para construção do sentido. Assim, esta 
pesquisa objetiva apresentar a possível relação de intertextualidade entre dois contos de literatura 
de língua inglesa que possuem similaridades consistentes ao tratarem do tema da cegueira 
através de triângulos de personagens. Como corpus de análise escolhemos dois contos, 
Cathedral (Ramond Carver) e The Blind Man (TBM) (D.H.Lawrence). Tendo como base o conceito 
de Dialogismo e intertextualidade de Bakthin (HOLQUIST, 2002), pretende-se, nesse estudo, 
evidenciar as semelhanças existentes entre eles. Para tanto, essa comunicação objetiva 
apresentar o andamento da análise dos referidos contos. Por fim, consideramos que não dá para 
afirmar que Cathedral seja uma reescrita de TBM embora haja todas as similaridades descritas ao 
longo deste artigo. 
PALAVRAS-CHAVE: Bakthin. Dialogismo. Short Stories. 

 
UMA ANÁLISE CONTEXTUAL DO CADERNO FOLHA CIDADES DA FOLHA DE LONDRINA 

 

Gabriela Martins Mafra (UENP/ CCP-ICV) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

 

RESUMO: Esta comunicação é fruto de um projeto de iniciação científica voluntária (ICV) inserido 

no projeto de pesquisa “Gêneros da Mídia Jornalística como Objetos de Transposição Didática 

Externa” coordenado pela Prof.ª Drª. Eliana Merlin Deganutti de Barros, e desenvolvido na 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CCP). Esse projeto de ICV tem como pilar 

teórico os estudos desenvolvidos pela corrente conhecida como Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD), sobretudo, em sua vertente didática. Seu objetivo é realizar um estudo dos gêneros 

pertencentes ao Caderno Folha Cidades (Folha de Londrina) para fins de transposição didática 

para a Educação Básica – Língua Portuguesa. Esse levantamento terá 3 etapas: 1) identificação, 
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a priori, dos gêneros que supostamente compõem o caderno; 2) estudo bibliográfico desses 

gêneros; 3) descrição dos gêneros identificados com base nas categorias de análise do ISD. Para 

esta comunicação, será dado destaque à análise do contexto de produção do Caderno. A 

relevância do trabalho se dá em decorrência de esse estimular as pesquisas voltadas para a 

transposição didática dos gêneros jornalísticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros Jornalísticos. Transposição Didática. Interacionismo 

Sociodiscursivo.  

 
UMA ANÁLISE DA OBRA “THE MASQUE OF THE RED DEATH” DE EDGAR ALLAN POE. 

 
Nathália Savano dos Santos (G-UENP-CCP) 

Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 
 
RESUMO: Esta pesquisa analisa os enredos e diferentes contextos de produção de três versões 
da obra de Edgar Allan Poe intitulada The Masque of the Red Death. Foram analisadas a obra 
original, uma adaptação escrita e a versão para dispositivos móveis com sistema operacional iOs 
abordando a multimodalidade. A pesquisa também aborda a sequência narrativa que é 
responsável pelo interesse do receptor, relatando um suspense que será resolvido no final, as 
fases da sequência narrativa abrangem: Situação inicial, complicação, fases de ação, resolução, 
situação final. O objetivo desta pesquisa é analisar o uso da língua inglesa como língua 
estrangeira. 
PALAVRAS-CHAVE: Contexto de produção. Red Death. Multimodalidade. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


