
 

CADERNO DE RESUMOS 
 

 

A CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM “CAPÃO PECADO” (2000), DE FERREZ, E EM 
“ANGU DE SANGUE” (2000), DE MARCELINO FREIRE 

Bruna Doná de Oliveira (G – UENP-CCP) 
Taysa Cristina da Silva (G - UENP-CCP) 

Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente estudo objetiva a realização de análise comparativa entre a representação 
da violência na produção literária de Marcelino Freire e Ferréz, ambos contemporâneos e 
prosadores da esfera urbana e marginal. A pesquisa se desenvolveu em nível bibliográfico, com 
pressupostos teóricos pautados em Carneiro (2005), Cosson (2007), Lins (1990), Pellegrini (1996, 
2001), Resende (2008), Soares (2000) e Süssekind (1985, 1993), dentre outros. A literatura 
desses dois escritores é marcada pela presença temática da miséria ambientada em cenários 
fragmentados e, ainda que haja temáticas e motivos coincidentes, revela-se como constituinte de 
modos peculiares de escrita. Por um lado, isto ocorre por serem sujeitos únicos e expressarem 
diferentes modos de interpretação; de outro, por revelarem um principal aspecto diferenciador, 
que é o do uso do foco narrado. Como princípio convergente, percebe-se que, para representar a 
violência presente em nosso século, ambos utilizam a literatura para elucidar questões sociais. No 
entanto, enquanto Ferréz preocupa-se apenas em dar voz aos personagens que se encontram à 
margem da sociedade, retratando a realidade de forma fiel, sem a preocupação com traços 
estilísticos, Freire prefere ficcionalizar esses estereótipos compondo-os a partir de traços literários 
peculiares. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Literatura marginal. Ferréz e Marcelino Freire. 

A DEFASAGEM DO ENSINO DE INGLÊS NAS ESCOLAS PÚBLICAS REGULARES 

Mislene Luett (G - UENP-CCP) 
Maria Virginia Brevilheri Benassi (UENP-CCP/SEED) 

RESUMO: Este trabalho objetiva selecionar alguns dos fatores que geram a defasagem do ensino 

de inglês nas escolas públicas regulares, a fim de identificar soluções para que haja a reversão 
deste cenário. Se o ensino de uma língua estrangeira é dever da escola, a escola pública é o 
único lugar de aprendizado desse idioma (no caso dos alunos das camadas populares). Assim, é 
de se esperar que seu ensino seja eficaz e significativo, possibilitando o acesso ao direito de 
formação integral do indivíduo, para que possam exercer a tão proclamada “cidadania” e utilizar o 
conhecimento adquirido como mecanismo de inclusão social no atual mundo globalizado” 
CHARLOT (2005). Para identificar tais fatores, foi realizado uma abordagem teórica de autores 
que denotam uma preocupação incessante em encontrar estratégias benéficas a este ensino, 
como os quais: Paiva (2005), Lima (2011), Hibarino (2009), Charlot (2005), Conceição (2006), 
entre outros. Esta adequação do ensino de LE é relevante para que nós, futuros pesquisadores e 
profissionais da área, possamos, através de uma visão pragmática da língua, mediar 
conhecimentos em prol do letramento e valorização do ensino da Língua Inglesa nas escolas 
públicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Defasagem. Ensino. Língua Inglesa. 



 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR  DE LÍNGUA INGLESA NAS SÉRIES INICIAIS 

Acácio Timóteo Júnior (UENP-CCP/PG) 
Maria Virginia Brevilheri Benassi (UENP-CCP) 

RESUMO: O foco deste trabalho é levantar questões á respeito da formação dos professores de 
Língua Inglesa que estão atuando nas séries iniciais e propor a mudança da grade curricular do 
curso de licenciatura em Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná- Campus Cornélio 
Procópio, inserindo a disciplina de Ensino de Língua Inglesa para crianças como disciplina pelo 
menos optativa na grade curricular do curso. A importância de verificar a formação do professor 
nessa área é preocupar-se com o nível de qualidade e educação que nossas crianças recebem. A 
aprendizagem  de uma LE contribui para o acesso a um “novo mundo”, na medida em que 
propicia ao indivíduo acesso à informação , ao conhecimento histórico, social e, em especial a 
todo conhecimento científico predominante em Língua Inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Inglês para crianças. Grade curricular. 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE LETRAS NO ENSINO DE INGLÊS PARA 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

Fabiana Gabelini (G - UENP-CCP/IC) 
Lucas Moreira dos Anjos Santos (UEL/PG) 

RESUMO: O ensino de inglês para crianças (ELIC) é uma realidade nas escolas e uma exigência 
da sociedade em constantes modificações (TONELLI, 2001). A Declaração de Salamanca 
(UNESCO, 1994) propõe a educação inclusiva como garantia de uma “educação para todos”. O 
objetivo desta comunicação é apresentar resultados parciais da pesquisa em andamento em nível 
de especialização sobre a formação dos acadêmicos da 4ª série do Curso de Letras para atuarem 
no ELIC com NEE. Baseamo-nos nas legislações vigentes que garantem o direito às crianças com 
(NEE) a matrícula, preferencialmente, no ensino regular e à qualidade de ensino-aprendizagem 
delas, bem como o direito de formação ao professor para o exercício de sua profissão (BRASIL, 
2001). Os dados coletados são provenientes de um questionário com alunos do 4ª série sobre o 
conhecimento que possuem a respeito do ELIC e a formação acerca da inclusão. Os resultados 
apontam para a existência de uma lacuna entre a formação oferecida e a prática profissional 
demandada. Portanto devemos considerar fundamental a formação dos professores da educação 
básica para o atendimento destes alunos com NEE. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Professor. Educação Inclusiva. Ensino de Inglês. 

A LEITURA E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DE CAPAS DA REVISTA 

VEJA 

Lidiane E. Borges Rosa (G - UENP-CCP) 
Sueli de Fátima Santos (G - UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho tem origem em uma pesquisa realizada na disciplina de Linguística 
Textual ministrada pela Profa. Eliana Merlin D. de Barros, no segundo ano do curso de Letras da 
UENP – campus Cornélio Procópio. Com base teórica sobre os tipos de leitura e tipos de 
conhecimentos em Koch e Elias (2006) e Jouve (2002), nosso objetivo é realizar uma análise da 
construção de sentidos presentes em duas capas da revista Veja. Escolhemos duas capas para a 



 

análise: a primeira da data de outubro de 2005, com o tema “Mensalão” e a outra mais recente de 
março de 2011, que trata sobre a constante troca de partidos pelos políticos brasileiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero “capa de revista”. Tipos de conhecimento. Construção de sentidos. 

A LITERATURA NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

Roberta Pilar Sanches Barbosa (UENP-CCP/PG) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: Considerando o papel social do professor, formador de cidadãos críticos e reflexivos é 

que se dá a elaboração desse trabalho, tendo como principal objetivo a produção e análise de 
uma sequência didática voltada para o primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do 
estado do Paraná. O trabalho em tela foi desenvolvido a partir da análise do conto The Rocking-
Horse Winner, do autor modernista D. H. Lawrence. Nossas bases teórico-metodológicas estão 

ancoradas na proposta de análise de texto tal como preconizado pelo interacionismo 
sociodiscursivo (BRONCKART, 1999/2003/2009) além dos conceitos de sequência didática 
(DOLZ e SCNEUWLY, 2004) tendo por base o desenvolvimento das capacidades de linguagem. 
Acreditamos, portanto, que a análise do conto em questão nos norteará a constatar os elementos 
ensináveis (RIOS-REGISTRO, 2011) que auxiliarão na aprendizagem da língua inglesa por meio 
da sequência didática. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero conto. Ensino. Língua Inglesa. 

ANÁLISE CONVERSACIONAL DO GÊNERO ENTREVISTA ORAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA O ENSINO 

Adriane Mayumi Yanase (G- UENP-CCP) 
Bruna Heloisa Silva (G- UENP-CCP) 

Célia Regina Capellini Petreche (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar os elementos inseridos na 

Análise Conversacional, mais especificamente objetiva-se o estudo dos Marcadores 
Conversacionais. Partindo desta análise procura-se identificar e definir as unidades de 
conversação encontradas no corpus com o intuito de demonstrar os elementos ensináveis do 

gênero entrevista oral, usando o interacionismo sociodiscursivo. Portanto, temos por finalidade a 
reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa nas instituições escolares, 
assim como a formação e o desenvolvimento do discente como um indivíduo crítico. Para tanto, 
temos como proposta uma unidade didática desenvolvendo atividades baseadas no gênero 
entrevista oral, proporcionando para o aluno o conhecimento de mundo e, consequentemente, o 
aprimoramento de sua linguagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Marcadores conversacionais. Gênero entrevista oral. Ensino-aprendizagem. 

Unidade didática. 



 

AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM EM TEXTOS DA MÍDIA 

Adriana Micheli Chagas da Cunha (G - UENP-CCP) 
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa de conclusão do curso de Letras, da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Cornélio Procópio, orientada pela 
Profª. Eliana Merlin Deganutti de Barros. O objetivo da pesquisa é analisar as concepções de 
linguagem que perpassam textos da mídia escritos por jornalistas e pessoas em geral. Para tal, 
utilizamos como referêncial teórico a Sociolinguística e as três concepções de linguagem citadas 
por Luiz Carlos Travaglia: a) linguagem como expressão do pensamento, b) linguagem como 
instrumento de comunicação, e c) linguagem como processo de interação. Defendemos a 
concepção de linguagem como processo de interação, pois acreditamos que é por meio das 
interações verbais que o sujeito internaliza as formas da linguagem existentes em sua sociedade, 
tornando-se um sujeito social. Entendemos que a língua é muito mais que uma ”estrutura formal” 
e, em hipótese alguma, pode ser confundida com a sua gramática. Ensinar uma língua não é 
ensinar gramática, é ensinar a interagir por meio da linguagem. Acreditamos também que não é 
possível estudar uma língua sem situá-la no seu meio social.  

PALAVRAS-CHAVE: Concepções de linguagem. Sociolinguística. Textos da mídia. 

A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA NA AULA DE 
INGLÊS 

Mayara de Lima (UEL – PIBID) 
 Lilian Kemmer Chimentão (UEL) 

RESUMO: Este trabalho visa analisar a importância do desenvolvimento da autonomia no 
contexto escolar e no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. O foco deste estudo 
está nas influências sociais que acabam por inibir ou promover autonomia na escola, bem como 
nas posturas de professores e alunos com relação ao assunto. Foi feita uma pesquisa empírica 
observando os seguintes contextos: duas turmas de sétima série do ensino regular, e uma turma 
de sétima série que participa de um projeto de ensino de inglês, implementado pelos participantes 
do subprojeto Letras/Inglês II - PIBID-UEL. Foram analisadas tanto situações nas quais os alunos 
exerciam sua autonomia como situações onde a mesma era inibida. Por meio das análises, foi 
possível verificar que existe uma soma de fatores, (tais como: a obrigatoriedade das aulas, a falta 
de participação na escolha de conteúdos, assuntos distantes da realidade do aluno, etc.) que 
impedem que os alunos sejam mais autônomos. Além disso, que a relação do professor com o 
aluno na sala de aula pode influenciar no desenvolvimento da autonomia, e consequentemente, 
em sua aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia, ensino de inglês, professor, aluno. 

A VÍRGULA E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRODUÇÃO TEXTUAL DO ALUNO DO ENSINO 
MÉDIO 

 Juliana Paes (G - UENP-CCP) 
Diná Tereza de Brito (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente artigo trata DA problematização do uso DA vírgula nos textos dos alunos 

do ensino médio. Entendendo ser este sinal de pontuação fonte de muitas dúvidas pelos 



 

estudantes, e que pode alterar O sentido de uma frase ou de um período textual, buscou-se fazer 
uma sondagem junto aos textos de vários alunos de primeira e terceira séries de ensino médio de 
uma escola pública DA cidade de Ibaiti, neste Estado. Levantou-se O embasamento teórico em 
várias gramáticas de autores diferentes, bem como em alguns sites que tratavam do uso DA 
vírgula e suas implicações. A pesquisa teve como corpus 41 redações produzidas pelos alunos 
em sala de aula, e foram selecionados alguns casos mais práticos do uso DA vírgula, para 
conhecer a competência do estudante desse nível quanto ao emprego daquele sinal de 
pontuação. O entendimento é que a Grande maioria desses alunos não sabe empregar a vírgula 
e, quando O fazem, empregam em excesso, desrespeitam as regras de uso ou simplesmente não 
colocam vírgula alguma em seus textos.  

PALAVRAS-CHAVE: Produção textual. Sinais de pontuação. Uso da vírgula. 

CARTOON NA WEBQUEST: UM GÊNERO A SER APREENDIDO 

Paulo Henrique Espuri (G - UENP-CCP – IC/FA) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (doravante DCES) preconizam o ensino 
de línguas estrangeiras a partir das práticas sociais em que os indivíduos estão inseridos. Por tais 
concepções das DCE, desenvolvemos uma sequência didática por meio de uma webquest 
utilizando o gênero cartoon.  Para tanto, utilizamos o Interacionismo sociodiscursivo como base 
teórico-metodológica uma vez que parte do texto para a compreensão do desenvolvimento 
humano. Além disso, utilizamos os conceitos de sequência didática (ABREU-TARDELLI, 2007) a 
fim de que pudéssemos contemplar o uso de um gênero textual e promover o desenvolvimento 
das capacidades de linguagem dos alunos participantes desse processo. Podemos concluir que o 
desenvolvimento de um gênero a partir das capacidades de linguagem envolvidas pode promover 
o desenvolvimento e a aprendizagem da Língua Inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Webquest. Cartoon. 

COLUNA “NÃO TROPECE NA LÍNGUA”: A MODELIZAÇÃO DO GÊNERO PARA FINS DE 
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

Lidiane E. Borges Rosa (G - UENP-CCP/ICV) 
Eliana Merlin D. de Barros (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica inserida no projeto 

“Gêneros textuais e mediações formativas: por uma didática do processo de construção da 
escrita” (UENP), coordenado pela Profa. Eliana Merlin D. de Barros,  do Grupo de Pesquisa 
GETELIN (CNPq). O aporte teórico que sustenta a pesquisa é o interacionismo sociodiscursivo 
(ISD), postulado por J. P. Bronckart,  e expandido por outros pesquisadores do Grupo de Genebra 
(entre eles, B. SCHNEUWLY e J. DOLZ), assim como por vários estudiosos brasileiros. Nosso 
objetivo é apresentar um modelo teórico do gênero jornalístico “coluna de dúvidas de português”, 
com base no corpus formado por sete colunas “Não tropece na língua”, escritas pela Profª. Maria 
Tereza Queiroz e publicadas pela Folha de Londrina entre janeiro e setembro de 2011. Com esse 

modelo teórico, pretendemos dar suporte à transposição didática desse gênero ao contexto de 
ensino da Educação Básica, buscando uma articulação entre a funcionalidade desse gênero e o 
ensino da gramática, por um viés reflexivo. Além disso, nossa pesquisa também apresenta uma 
análise das concepções de linguagem presentes na discursividade textual. 



 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Coluna de dúvidas de português. Modelo teórico. 

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRADORA E EFETIVA DE 
PROFESSORES DE LÍNGUAS 

Denis Higashi Imoto (UEL/PIBID) 
Yasmine Paduan (UEL/PIBID) 

Lilian Kemmer Chimentão (UEL) 

RESUMO: O Programa Institucional De Bolsa De Iniciação À Docência (PIBID) oferece bolsa para 

estudantes de cursos de licenciatura plena, para que exerçam atividades pedagógicas em escolas 
públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade 
dessas escolas. Este trabalho será focado no subprojeto ”Letras – Inglês” – UEL. Esse subprojeto 
proporciona espaço para que professores atuantes e em formação dialoguem sobre o processo de 
ensino-aprendizagem, buscando alternativas e metodologias inovadoras a serem implementadas 
nas aulas de Inglês. Dentre as ações desenvolvidas no subprojeto, encontram-se: (a) reuniões 
semanais para discussão teórico-metodológica; (b) pesquisa etnográfica; (c) elaboração de 
material didático; (d) planejamento e condução de projetos de pesquisa-ação e (e) iniciativas de 
divulgação das atividades desenvolvidas. Objetiva-se: a) a elevação da qualidade da formação de 
professores de inglês, através da criação de espaços para o planejamento, a execução e a 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem da língua, e b) a inovação curricular no ensino de 
língua inglesa. Como instrumento de reflexão sobre a formação profissional, diários reflexivos são 
elaborados para contribuir na construção da identidade profissional dos futuros professores.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. PIBID. Ensino-aprendizagem de línguas. 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO EM UMA PRODUÇÃO DE CHICO BUARQUE 

Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP/UNESP-ASSIS/PG) 

RESUMO: Esta comunicação tem como escopo apontar a intertextualidade implícita à composição 

Vai Passar, de Chico Buarque de Hollanda, à luz dos pressupostos de Mikhail Bakthin, no sentido 
de apontar-lhe o processo de Carnavalização à medida que Buarque desconstrói o primeiro plano 
da canção e através do dialogismo vai construindo um nova perspectiva oriunda das marcas 
discursivas encontradas na canção, onde podemos perceber a inversão de valores que marca o 
seu discurso por meio de uma retextualização do sentido primeiro do Carnaval enquanto 
“alienação”, para uma perspectiva emancipadora que confere ao texto uma nova visão acerca dos 
valores ali inseridos. 

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade. Chico Buarque. Dialogismo. Carnavalização. 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO E A CONTRIBUIÇÃO DA ÁREA 
MOTIVACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE LI 

Edilene R. Tomáaz da Silva (UENP-CCP/PG) 
Eliane Segati Rios- Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: A presente comunicação visa apresentar um projeto de pesquisa com o objetivo de 
investigar os maiores problemas encontrados pelos alunos do Ensino Médio para aprender a 
Língua Inglesa.  Considerando que essa dificuldade não pode estar baseada na alegação do 



 

senso comum de que o inglês é muito diferente de nossa língua materna e muito difícil de ser 
aprendido, os alunos precisam conscientizar-se de que a referida língua faz parte de nosso uso 
cotidiano, e que aprendê-lo já se tornou praticamente uma necessidade para os estudantes de 
modo geral, principalmente para os do EM que prestarão o vestibular e que pretendem entrar no 
mundo profissional globalizado.  A partir do exposto, desenvolvemos uma sequência didática para 
os alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública da rede básica de ensino com base 
nos pressupostos teórico-metodológicos de Dolz e Schneuwly (2004) a partir da concepção das 
capacidades de linguagem. Acreditamos, portanto, que o ensino com base em gêneros que 
buscam a motivação pode auxiliar na aprendizagem da Língua Inglesa, tornando-a mais 
significativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Língua Inglesa. Gêneros textuais. 

GÊNEROS DIGITAIS DO FACEBOOK: ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA. 

Tatiane Aparecida MERLIM (UENP/PG) 
Lucas Moreira dos Anjos SANTOS (UENP/PG) 

RESUMO: Esta comunicação pretende apresentar um estudo sobre a integração das mídias 
sociais na sociedade, especificamente o facebook, como uma ferramenta para o ensino de língua 

inglesa. Serão identificados os gêneros que compõe essa rede social, abordando também como 
as utilizações destes novos meios podem ajudar o processo de ensino aprendizagem.  Para 
fundamentar a pesquisa foi realizada uma revisão de literatura abrangendo os gêneros, 
especificamente os que encontramos na mídia social Facebook, que se apresenta um gerador de 

gêneros que formam uma colônia por estarem no mesmo espaço virtual e compartilham 
propósitos comunicativos semelhantes (BAKTHIN, 2003; MARCUSCHI, 2002; ARAÚJO, 2005). 
Espera-se contribuir com esclarecimentos dos usos que podem ser feitos das novas tecnologias 
de informação e comunicação como ferramentas eficazes para o ensino e aprendizagem de língua 
inglesa.  

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros digitais. Língua Inglesa. Ensino e aprendizagem  

ENSINO DE FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA NA PERSPECTIVA DE LINGUA 
FRANCA 

Fábio Henrique Rosa Senofonte  (UENP-CCP/PG) 
Michele Salles El Kadri (UEL) 

RESUMO: O presente artigo objetiva tanto discutir o papel da abordagem de fonética e fonologia 

no ensino de inglês nos dias de hoje, buscando problematizar a prática de ensino sob a 
perspectiva de inglês como língua franca quanto diagnosticar como os professores têm lidado com 
a questão. Considerando o status que a língua inglesa assume na contemporaneidade 
(GIMENEZ, 2006; RAJAGOPALAN, 2005; GRADDOL, 1997 entre outros), se faz imperativa uma 
conscientização das implicações desse estatuto no ensino dessa língua, em especial, na 
abordagem de fonética e fonologia, cujo enfoque tem sido no modelo tradicional que centraliza o 
falante nativo e assim, privilegia a pronúncia americana ou britânica (PRATOR, 1957; GLEASON, 
1917, MASCHERPE; 1970). Na perspectiva de inglês como língua franca, essa abordagem 
tradicional perde o sentido, já que prioriza a construção da inteligibilidade para uma comunicação 
efetiva (JENKINS, 2000, 2006; WELLS, 2005a, KEYS, 2002; SEIDLHOFER, 2001 entre outros). 
Assim, um questionário foi aplicado a dez professores de inglês do Ensino Médio e Superior a fim 
de diagnosticar suas práticas enquanto docentes no que tange à abordagem de fonética e 



 

fonologia e como eles encaram essas implicações educacionais sob a perspectiva de inglês como 
lingua franca. A segunda parte da pesquisa foi uma entrevista com um falante nativo de língua 
inglesa no intuito de fazer um levantamento a respeito de quais sons causam problemas de 
inteligibilidade (na comunicação com um brasileiro), segundo sua visão. Os resultados apontam 
que há muita semelhança entre os fonemas das duas línguas (português e inglês), o problema 
maior de inteligibilidade reside, em especial, nos fonemas ingleses que não tem correspondência 
no português. Em geral, é nos fonemas vocálicos que isso se acentua mais. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Fonética e Fonologia. Língua Franca. 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA UTILIZANDO GÊNEROS TEXTUAIS NA ESCOLA PÚBLICA: 
EXPERIÊNCIAS DO EXERCÍCO DOCENTE DE REGÊNCIA 

Celina de Oliveira Barbosa (G-UENP-CCP) 

RESUMO: O ensino de Língua Inglesa em muitas escolas públicas é ainda considerado sob o viés 
da gramaticalidade do idioma, que é destituído dos demais aspectos que possui e que são 
passíveis de serem ensinados, a saber, os que tangem à fala, à compreensão, à leitura 
interpretativa, todos dentro dos diferentes contextos sociais e discursivos em que os alunos se 
encontram; isto só reforça a aversão que muitos estudantes possuem da língua e valida as 
discrepâncias que embasam o falso paradigma de que inglês não se aprende na escola. Com o 
intuito de exemplificar o exercício de algumas possibilidades de ensino, esta comunicação presta-
se à apresentação de situações contempladas na prática de regência, desenvolvida na 
modalidade de estágio da disciplina de língua inglesa, em uma escola pública, utilizando gêneros 
textuais como o conto, o poema e a piada. Para tanto serão utilizados autores como Paiva (2003), 
Cristóvão e Nascimento (2005);  Cristóvão e Gimenez (2006). 

PALAVRAS-CHAVE: Escola pública e ensino de inglês; Gêneros Textuais; Estágio. 

ESTUDOS DA LINGUAGEM: AS VARIEDADES LINGUÍSTICAS NOS LIVROS “A BOLSA 
AMARELA” E “CORDA BAMBA” DE LYGIA BOJUNGA NUNES 

Vanessa Severino Bardini (G - UENP-CCP – IC/FA) 
Edenir Haddad Santos (UENP-CCP) 

Thiago Alves Valente (UENP-CCP) 

RESUMO: Partindo do pressuposto que a variação e a mudança são fenômenos inerentes às 
práticas linguísticas, pois essas são fenômenos sociais, concebe-se em nossos meios 
acadêmicos estudos que se atentam para uma concepção de língua heterogênea e múltipla que 
se encontra em contínua modificação vista as relações interativas e complexas que comporta na 
sociedade. Tendo como embasamento teórico, os trabalhos de pesquisadores da linguagem como 
Labov, Bagno, Fiorin, Faraco entre outros, essa pesquisa alicerça seus trabalhos no campo dos 
estudos sociolingüísticos efetivando-se nos livros infanto-juvenis “A Bolsa Amarela” e “Corda 

Bamba” da autora Lygia Bojunga Nunes com a preocupação de explorar uma linguagem que se 
aproxime do perfil linguístico-cultural de seus leitores, permitindo assim observar a ocorrência da 
variação nos contextos lingüísticos e extralingüísticos que englobam os atos de comunicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Variação lingüística. Sociolinguística. Literatura Infanto-Juvenil. 



 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS: LÍNGUA, LINGUAGEM E SOCIEDADE 

Lucas Toledo de Andrade (G-UENP-CCP/ICV) 
Edenir Haddad Santos (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar recentes estudos da linguagem os 
quais mostram serem a linguagem e a língua instrumentos linguísticos que possibilitam ao 
indivíduo acumular conhecimentos e experiências, logo produtos e necessidades sociais e 
culturais. Relacionadas a esses aspectos sociais e culturais as pesquisas sociolingüísticas serão 
exploradas na explicação dos fenômenos da linguagem em relação à sociedade, observando-se 
conceitos como: preconceito linguístico, variedades linguísticas, entre outras ocorrências 
linguísticas. Há, também, preocupação em evidenciar a necessidade de reconhecer as variedades 
linguísticas como processo normal da interação humana, a fim de não transformá-las em 
ferramentas para o preconceito linguístico. Entretanto, dentre essas variedades, ressalta-se que 
não se pode subestimar a importância do uso de uma variedade padrão como mecanismo de 
ascensão social. Os estudos sociolingüísticos  têm tentado refletir sobre essa problemática e 
mostram que a concepção de uma língua única e homogênea não existe. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Linguagem. Sociedade. Estudos sociolinguísticos. 

FERRAMENTAS PARA A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EXTERNA DE GÊNEROS TEXTUAIS 

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP-CCP/ UEL-PG/CAPES) 

RESUMO: Esta comunicação é um recorte da pesquisa de doutoramento da autora, cuja tese 

inicial pauta-se na crença de que o ensino da língua deve centrar-se no desenvolvimento das 
capacidades de linguagem do aluno, a partir da apropriação de gêneros textuais. A perspectiva 
teórico-metodológica pauta-se na vertente didática do interacionismo sociodiscursivo e nos seus 
instrumentos para a transposição didática (externa e interna) dos gêneros textuais. A transposição 
didática externa refere-se ao processo de transformação dos saberes teóricos do/sobre o gênero 
aos saberes a ensinar. Esta comunicação tem por objetivo apresentar o processo de transposição 
didática externa da prática linguageira “reclamação de um cidadão a um órgão público para 

solucionar um problema da comunidade”, consubstanciada no gênero “carta de reclamação”, a 
partir de um cenário de formação docente.  

PALAVRAS-CHAVE: ISD. Transposição didática externa. Carta de reclamação. 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

Neila Martelli Toledo de Campos (UENP-CCP/PG) 
Célia Regina Capellini Petrecche (UENP-CCP) 

RESUMO: Ao ensinar inglês a alunos da educação pública, o professor se depara com várias 
realidades em sala de aula como alunos interessados em aprender a língua inglesa, alunos 
desinteressados, e alunos que nunca tiveram contato com a língua inglesa antes. Muitos desses 
alunos não têm interesse em aprender uma língua estrangeira, porque não creem que a usarão 
futuramente. Cabe ao professor utilizar meios que estimulem o aluno a aprender a língua. Um 
desses meios é o emprego do gênero textual História em Quadrinhos (HQ), que desperta 
interesse no aluno devido à familiaridade deles com esse tipo de texto. As imagens auxiliam o 
desenvolvimento do texto, sendo, portanto, uma boa solução como instrumento educacional. A 
HQ pode servir também para que o professor, além de ensinar inglês, os ensinem a ser críticos, 



 

observando o comportamento dos personagens. No desenvolvimento desse trabalho, buscaremos 
apoio na pesquisa bibliográfica e na sequência didática, com as turmas de 8º e 9 º anos do 
Colégio Estadual Juvenal Mesquita, em Bandeirantes-Paraná. Ao final desse trabalho espera-se 
que o aluno adquira o gosto pela aprendizagem da língua inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua inglesa. História em quadrinhos. Sequência Didática. 

INDÚSTRIA CULTURAL: A INDUSTRIALIZAÇÃO EM MASSA QUE AFETOU A ARTE 

Rogério Costa (G-UENP-CCP) 
Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma visão geral das transformações sofridas pela arte ao 

longo dos séculos, influenciadas pelos diversos “momentos” evolutivos. Porém o objetivo principal 
é destacar os efeitos da Revolução industrial na arte, e como sua reprodução técnica, segundo 
Walter Benjamim, causou a sua desvalorização no que se refere à destruição da “aura”, o valor de 
culto e o valor de exposição. Também pretende abordar a arte como bem de consumo e sua 
comercialização (a arte como moeda de troca) na visão de Theodor W. Adorno e a linguagem 
moderna utilizada na música com valor comercial. Enfim, este trabalho visa discutir sobre como o 
próprio artista perdeu a verdadeira essência da arte, aliando o sentido de expressão de seus 
sentimentos a algo rentável, com foco principal na comercialização de sua obra. 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria cultual. Reprodução técnica da arte. Arte como bem de consumo. 

INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Patricia  Romanisio Pereira (UENP/PG) 
Michele Salles El Kadri (UEL/UENP-CCP) 

RESUMO: A língua inglesa tem sido considerada uma língua Global, o que traz implicações para 

o seu ensino. LEFFA  2002, MCKAY 2003, RAJAGOPALAN 2005, SIQUEIRA 2005, GIMENEZ 
2001, MAXWELL MENDES 2002, CREPALDI 2006, SÁ 2002. Assim, enquanto o ensino 
tradicional de língua inglesa tem privilegiado  a cultura de americanos e britânicos, na perspectiva 
de Língua Franca, que descentraliza o modelo do falante nativo, a questão cultural passa a ser 
problematizada: qual (is) culturas privilegiar? Como abordar cultura? Que materiais são 
culturalmente sensíveis à realidade dos aprendizes? Desse modo, em um âmbito geral, este artigo 
discute o papel do ensino da cultura nas aulas de Língua Inglesa em uma época em que o inglês 
é considerado uma língua global e objetiva verificar como professores têm lidado com o ensino de 
cultura. Utilizando-se de questionário aberto aplicado a professores da rede pública e particular de 
ensino, esta pesquisa, de cunho qualitativo e de base interpretativista, busca  investigar o 
processo de interculturalidade no ensino de Língua Inglesa dentro das salas de aula. Os 
resultados parciais e as contribuições desta pesquisa serão apresentados.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de inglês. Cultura. Língua franca. 



 

INTERDISCIPLINARIDADE: O ENSINO DE INGLÊS E ARTES 

Lígia Maria dos Santos (UENP-CCP) 
 Rachel Gamero (UENP-CCP) 

RESUMO: O artigo tem como objetivo buscar recursos que possam ser utilizados para intervir no 
cenário atual de ensino de inglês para crianças do ensino fundamental I, visto as dificuldades 
encontradas pelos professores em sala de aula (CELANI, 2009). Teceremos reflexões acerca das 
contribuições da interdisciplinaridade e da disciplina de artes para o ensino-aprendizado lúdico de 
língua inglesa (BARBOSA, 2007), assim poderemos levar alternativas aos professores da 
educação infantil, hoje atuantes no ensino de língua inglesa nas escolas municipais de nosso 
estado. Para justificar o uso da disciplina de artes veremos os objetivos convergentes do ensino 
das duas disciplinas, bem como o que diz respeito sobre uso da interdisciplinaridade. 
Abordaremos também a importância do ensino de inglês para crianças e da importância da 
motivação dos alunos durante as aulas. (PIRES, 2004; GARDNER 2001) A pesquisa está 
embasada na perspectiva de pesquisa narrativa e será conduzida na observação da prática 
pedagógica de uma professora em exercício através dos diários de classe produzidos pela 
mesma.  

PALAVRAS-CHAVE: Língua inglesa. Artes. Interdisciplinaridade. 

“IMAGENS FORTES PARA DENUNCIAR GRANDES CAUSAS” 

Miriam Andrade da Rocha (Professora PDE) 
Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: A presente comunicação visa apresentar uma sequência didática do gênero denúncia, 

desenvolvida com intuito de formar cidadãos críticos frente às inúmeras injustiças sociais que 
ocorrem atualmente.   Destinada aos alunos do 3º. ano do Ensino Médio de uma escola pública 
localizada no norte do estado do Paraná,    a referida sequência faz parte da produção didático-

pedagógica desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, para aplicação 
na disciplina de língua inglesa. Portanto, é a partir das capacidades de linguagem, propostas por 
Dolz e Schneuwly (2004), bem como pelo referencial teórico e metodológico do Interacionismo 
Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999/2003/2009) que embasamos nossa pesquisa teórica e 
metodologicamente. Acreditamos que, por meio do desenvolvimento de atividades com o gênero 
denúncia na língua inglesa, nossos alunos serão motivados para a aprendizagem na referida 
língua, pois a utilizarão como instrumento de acesso à informação.  

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Gênero denúncia. Sequência didática. 

LETRAMENTO DIGITAL: PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO (UCA) 

Muriely Michelini de Souza (UENP-CCP/PG) 

RESUMO: Atualmente diversas discussões estão sendo realizadas a respeito tecnologia na 

educação. Para contribuir nestes debates, os problemas propostos na presente pesquisa foram: 
Em que medida a escola está preparada com recursos humanos e fisicamente para desenvolver o 
Projeto UCA? Quais estratégias são utilizadas pelos professores no desenvolvimento do projeto? 
Foram utilizados os autores: Moran (2000),Brito (2003), Pocho (2003), Demo (2009), Freitas 
(2010), entre outros. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método histórico, 
pesquisa bibliográfica, estudo de caso. O Projeto Piloto – Um computador por aluno (UCA), é 



 

analisado desde os critérios estabelecidos para a escolha dos municípios até o desenvolvimento 
do mesmo na Cidade de Santa Cecília do Pavão, cidade pertencente ao Núcleo Regional de 
Educação de Cornélio Procópio. Considerando o pouco tempo de funcionamento do projeto, os 
resultados até o presente momento apresentam pontos positivos e negativos. Como pontos 
positivos: doação de laptops, estímulo à pesquisa, criatividade, interesse à tecnologia. Os pontos 

negativos: falta de controle ao acesso irrestrito às redes sociais, pouco tempo de capacitação para 
os professores e alunos. 

PALAVRAS- CHAVE: Letramento digital. Formação do professor. Projeto UCA. 

LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DE MINIFICÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

Sirlene da Silva (G - UENP-CCP) 
Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente artigo visa apresentar algumas reflexões teóricas em relação ao fenômeno 
letramento, tendo o foco principal no letramento literário a partir de minificcções contemporâneas. 
Como teorias terão a alfabetização e letramento, o processo de leitura e a teoria do conto com 
suas caracterizações, destacando este gênero textual,  sendo a proposta principal os minicontos 
que são as minificcões, que é toda obra de caráter ficcional, em prosa e de extensão curta, 
muito curta, e, em especial, a ultracurta. E por último, como prática desta teoria, apresentaremos 
uma aplicação destas minificcões no ensino médio, apresentando principalmente autores como 
Dalton Trevisan que produz micronarrativas. Neste sentido teremos teóricos como Rildo Cosson, 
Magda Soares, Nádia Gotlib e Pedro Gonzaga. Em suma, o objetivo deste trabalho é analisar o 
processo de letramento literário em sala de aula, e apresentar esta nova prática de leitura, em que 
mesmo através de textos curtos é possível atender as necessidades dos alunos em seu 
letramento literário, a aguçar e instigar a leitura literária e a ler com competência.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Literário. Minificcções. Leitura. 

LINGUAGEM E ESCOLA: PERSPECTIVA SOCIOLINGUÍSTICA 

Simone Rodrigues Jaques (G - UENP-CCP/ICV) 
Edenir Haddad Santos (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a relação entre linguagem e escola, 

evidenciando que ambas não podem estar ausentes das reflexões sobre os fenômenos 
lingüísticos advindos do meio sócio-cultural, assim como das pedagogias educacionais do ensino 
de língua. Refletir os fatos lingüísticos dentro dessa perspectiva permite aos educandos 
adquirirem o mesmo direito e igualdade de luta pela cidadania. A área dentro dos estudos 
lingüísticos que se preocupa em estudar a língua inserida nos aspectos sociais, culturais e 
educacionais é a sociolingüística, essa representa um campo aberto aos estudos da linguagem e 
supre as necessidades de se pesquisar e refletir sobre os conceitos básicos que subtentam as 
teorias da linguagem em uma perspectiva social. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguistica. Sociolinguística. Escola 



 

LITERATURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS PARA O ENSINO DE LI 

Loaine A. V. Silva (UENP-CCP/PG) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: Pretendemos, com essa comunicação, apresentar o artigo desenvolvido na linha de 

pesquisa de Gêneros textuais para o ensino de LI, projeto desenvolvido em nível de pós-
graduação lato senso, que tem como objetivo propiciar uma visão em utilizar o gênero literário 
como instrumento propulsor de desenvolvimento da linguagem. O corpus utilizado foi o conto The 
open window, de Saki, cujas bases teóricas estão apoiadas nos pressupostos teóricos e 

metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2003; 2007), na 
concepção de modelização do modelo didático conto (RIOS-REGISTRO, 2011), além dos 
elementos de transposição didática defendida por Schneuwly e Dolz (2004). Acreditamos que o 
texto não pode ser utilizado como mero pretexto, mas como um veículo para a formação 
linguístico-discursiva do aprendiz seguida pelo planejamento de SD de gêneros literários nas 
aulas de LI, tendo como foco a prática de leitura dentro do contexto da escola pública brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero literário conto. Sequência didática. Língua inglesa. 

LITERATURA EM SALA DE AULA: A MODELIZAÇÃO DO GÊNERO CONTO JUVENIL 

Ester Valquiria P. Furtado Sales (G - UENP-CCP/ICV) 
Eliane Merlin D.de Barros (UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho é recorte de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida para o 

projeto “Gêneros textuais e mediações formativas: por uma didática do processo de construção da 
escrita” (UENP), coordenado pela Profª. Eliana Merlin D. de Barros,  inserido no Grupo de 
Pesquisa GETELIN (CNPq). A fundamentação teórica que orienta a pesquisa são os estudos do 
Grupo de Genebra, rotulados como interacionismo sociodiscursivo (ISD), que têm  Bronckart 

como seu expoente máximo e vários outros pesquisadores que trabalham na vertente didática 
(Schneuwly e Dolz, dentre outros), além de pesquisadores que acabaram adaptando/ampliando 
esse referencial teórico-metodológico para o contexto brasileiro (entre eles, Elvira L. Nascimento e 
Eliana M. D. de Barros). Para essa comunicação, objetivamos apresentar um modelo teórico do 
gênero conto infanto-juvenil, a partir de um corpus de cinco exemplares destinados ao público 
mirim e um conto destinado ao público adulto, como forma de contraponto das suas 
características. A finalidade geral é descrever as dimensões ensináveis do gênero visando a sua 
transposição didática para o Ensino Fundamental II, numa perspectiva de articulação entre os 
estudos linguísticos e os estudos literários.  

PALAVRAS- CHAVE: Gênero conto juvenil. Modelo teórico do gênero. Literatura.  

MATERIAL DIDÁTICO: UMA ANÁLISE DE UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA DO 6º 
ANO 

Michelli A. Ribeiro (UENP/PG) 
Michele Salles El Kadri (UEL/UENP) 

RESUMO: O ensino de língua inglesa no Paraná tem sido orientado por documentos oficiais 
(PARANÁ, 2008; BRASIL, 2006). No entanto, tem sido recorrente o uso de materiais didáticos na 
organização do ensino de língua inglesa nas escolas. Partindo desta questão, esta pesquisa tem 



 

como objetivo analisar o material didático de Língua Inglesa do 6º ano (com o qual venho 
trabalhando há 5 anos em uma escola da rede privada) com o intuito de verificar até que ponto o 
material utilizado contempla a perspectiva delineada pelos documentos que entende língua como 
prática social. Assim, pautada no referencial teórico dos documentos oficiais PCNs (Parâmentros 
Curriculares Nacionais – BRASIL, 1998) e as DCEs (Diretrizes Curriculares Estaduais – PARANÁ, 
2008) e na literatura sobre o ensino de inglês na perspectiva crítica, utilizo uma lista de critério 
para tal verificação. Os resultados parciais demonstram que o professor precisa ser capaz de 
adaptar os materiais didáticos se deseja privilegiar um ensino na perspectiva sócio-historico-
cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Material didático. Documentos oficiais. Perspectiva crítica. 

O CONTO DE FADAS NA ERA DIGITAL 

Ana Claudia Rabelo da Cruz (G – UENP-CCP) 
Lívia Helena Ferreira da Costa (G - UENP-CCP) 

Eliane Segatti Rios-Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho objetiva o ensino de Língua Inglesa por meio da internet. Ao 
aplicar o conteúdo através do cyber espaço contribuímos não só para a aprendizagem da língua, 
mas também para a inclusão do aluno em um mundo globalizado. O método adotado é conhecido 
pelo nome de WebQuest. Esta consiste em “uma atividade inquérito orientada na qual algumas ou 
todas as informações que os alunos interagem com provém de recursos da internet.” (BOB 
GODWIN-JONES, 2004, p. 9). Optamos também por trabalhar, dentro da WebQuest, com 
gêneros. Esses, segundo Abreu-Tardelli (2007), são enunciados que objetivam a comunicação, 
por isso o seu uso no ensino, que tem como meta além da aprendizagem da língua, também a 
formação de um indivíduo crítico e independente das informações do mundo. O gênero escolhido 
foi Conto de Fadas. O conto de fadas pode ser caracterizado como conflitos que o ser humano 
vive todos os dias, porém usa o formato lúdico para esta exemplificação. Portanto, dessa forma 
pesquisamos outras possibilidades de ensino além do ensino baseado no livro didático. Com isso, 
nosso objetivo tornou-se ir estudar práticas ainda não utilizadas em sala de aula, viabilizando ao 
professor uma nova modalidade de ensino. 

PALAVRAS- CHAVE: Ensino. WebQuest. Conto de Fadas. 

O DISCURSO E O SERMÃO DE ANTÓNIO DAS CHAGAS 

Toniato Freire Rodrigues (UNESP-Assis) 

RESUMO: Chagas compartilhava com Vieira a visão de adequar textos bíblicos às realidades que 

vivia, mas de maneira mais contundente, usando exemplos do cotidiano. A “literatura jesuítica”, 
nos primórdios de nossa história, visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua 
assistência religiosa e moral. Os referenciais teóricos de produção de Fonseca não são distintos 
de outros documentos, estudados nos séculos XVII e XVIII. Muitos recorriam aos modelos das 
poéticas da Antiguidade Clássica, que serviram como uma base para qualquer tipo de composição 
textual e eram interpretados a partir de um ponto de vista religioso e culto, já que o clero dominava 
um grande conhecimento linguístico. Esse modo teatral da pregação do Fradinho - como o de 
muitos pregadores do seu tempo - entroncava com a maneira medieval, que não era menos 
recatada. O frei produziu sermões contemporâneos de Vieira para aconselhar seus fiéis, 
baseando-se em histórias que ouvira ele próprio e outras vivenciadas por colegas eclesiásticos. 



 

Os modelos empregados na escrita nessa época eram baseados em manuais de poética e 
retórica antigas. 

PALAVRAS-CHAVE: Retórica. Sermões. António das Chagas. 

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
DE PINHALÃO, PR: ANÁLISE DE UM PROJETO 

Bruna Rodrigues de Souza (UENP-CCP/PG) 
Raquel Gamero (UEL/UENP-CCP) 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar as proposta de pesquisa em 
andamento no curso de especialização em Língua Inglesa da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, no Campus de Cornélio Procópio, de natureza qualitativa, exploratória (CERVO E 
BERVIAN, 1976), desenvolvida em forma de estudo de caso (ALMEIDA, 1996). A pesquisa citada 
tem por objetivo compreender de que forma o inglês está sendo proposto em um projeto 
desenvolvido para a rede pública de ensino de LI em Pinhalão, norte do Paraná, proposto ao 
programa Viva a Escola do governo estadual do Paraná. Nessa pesquisa serão analisadas as 
características globais do projeto, a adequação do projeto supracitado ao público alvo e também 
será realizada uma reflexão sobre sua aplicabilidade. A pesquisa foi iniciada a partir de uma 
revisão de literatura tratando das concepções teóricas subjacentes à reflexão, tais como o ensino 
de línguas e suas prescrições (BRASIL, 1998; PARANÁ, 2008) o ensino de língua inglesa para 
crianças (CRISTOVÃO; GAMERO, 2009), definição de linguagem (BRONCKART, 1999; 2006; 
2008) e gêneros textuais (CRISTOVÃO, 2007; 2008). Com a pesquisa espera-se contribuir com 
uma compreensão teoricamente embasada a respeito do projeto e seu uso como ferramenta para 
o ensino e aprendizagem da língua inglesa para crianças no local em que foi proposto. 

PALAVRAS-CHAVE: projeto de pesquisa; projeto Viva a Escola; concepções teóricas 

subjacentes. 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NORTEADO PELO GÊNERO CONTO E O 
INTERACIONISMO SÓCIO-DISCURSIVO (ISD) 

Mírian Gouveia Moscato (G – UENP-CCP) 
Wanderley José Gonçalves (G – UENP-CCP) 

RESUMO: Tendo em vista as propostas das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná  no que 
cerne ao ensino de língua estrangeira moderna – inglês –, a pesquisa  visou desenvolver uma 
 abordagem de ensino da língua inglesa com base nos gêneros textuais,  considerando o aluno 
como sujeito de seu tempo. Sob essa perspectiva, utilizou-se como base teórica e metodológica o 
Interacionismo Sociodiscursivo – ISD – (BRONCKART, 1999/2003/2009), além de Dolz e 
Schneuwly (2004), elencando o gênero literário, mais especificamente o conto, como 
“megainstrumento” de ensino. Comprovou-se, por meio da análise das sequências didáticas 
desenvolvidas, que o gênero literário “conto” constitui-se como um forte aliado e  instrumento 
norteador do ensino de línguas,  aproximando aluno e idioma, tornando aquele sujeito ativo na 
sociedade em que está inserido com o uso deste. 

PALAVRAS-CHAVE: ISD. Ensino de Língua Inglesa. Gênero Conto. 



 

O ENSINO DE INGLÊS NAS ESCOLAS PÚBLICAS VERSUS A LEGISLAÇÃO DO ENSINO DE 
LÍNGUAS 

João Paulo Roberto Moreira (UENP-CCP/PG) 

RESUMO: Em um mundo cada vez mais globalizado, nunca na história da humanidade se 
comunicou tanto e de forma tão eficaz como hoje. Se num passado não muito distante a 
comunicação era feita por meio de cartas, pombos-correios, telegramas, fax e em algumas 
ocasiões especiais por telefone; no mundo contemporâneo a comunicação se dá por meio digital, 
ou seja, romperam-se as fronteiras com a consolidação da internet. Novas tecnologias propiciam 

novos meios de interação não só local, mas globalmente, ampliaram-se as formas de se 
comunicar, antes a maior parte se restringia à leitura e à escrita, mas agora a oralidade e a 
audição constituem-se ferramentas indispensáveis para se exercer de forma plena a arte de se 
comunicar efetivamente. Entretanto, no Brasil o ensino de Língua Inglesa na maioria das escolas 
públicas da Educação Básica parece caminhar na contramão do restante do mundo, uma vez que 
no Brasil o ensino da língua inglesa está focado na habilidade da leitura e gramática deixando-a 
na condição de língua morta, já nos demais países o foco de ensino é mais comunicativo 
evidenciando a oralidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Tecnologia. Oralidade. 

O ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS NAS SÉRIES INICIAIS PELA ABORDAGEM DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

Keila T. de Lima Vasconcelos (UENP-CCP/PG) 
Michele Salles El Kadri (UEL/UENP-CCP) 

RESUMO: Pesquisas têm apontado a necessidade de re-pensar o ensino de língua inglesa nas 
series iniciais devido a falta de orientação curricular para este nível. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é discutir o ensino de Inglês para crianças pela abordagem de gêneros textuais; relatar a 
aplicação de uma sequência didática para crianças da 1ª sÉrie e refletir sobre a relevância da 
proposta no meu contexto de trabalho. Como referencial teórico, utilizo tanto trabalhos sobre a 
faixa etária da criança (CARVALHO, 2009); bem como estudos sobre gêneros textuais para o 
ensino de línguas (ROCHA, 2007) e os Referenciais nacionais para a educação infantil. Os dados 
utilizados são notas de campo realizadas durante a utilização da sequência didática. Neste 
trabalho, relato os resultados parciais da pesquisa em andamento. 

PALAVRAS-CHAVE: 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO COMIC STRIPS 

Roseli Aparecida Prestes (UENP-CCP/PG) 
Raquel Gamero (UEL/ UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho tem como tema o ensino de Língua Inglesa por meio do gênero comic 
strip, tendo como foco a elaboração de uma sequência didática, como ferramenta de ensino 
passível de despertar o interesse dos alunos para a aprendizagem deste idioma, buscando assim 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem.  Com isso, esse trabalho visa discutir o papel e a 
importância da utilização de atividades diferenciadas em sala de aula como instrumento de 
motivação dos alunos. Para isso adota-se perspectiva de uma pesquisa intervencionista, bem 
como a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo para a compreensão de linguagem 



 

(BRONCKART, 1999; 2006; 2008) e também de ensino-aprendizagem de línguas, adotando as 
lentes da didática das Línguas (DOLZ; SCHNEWLY, 2004). Após a intervenção didática, espera-
se verificar e analisar os resultados, a participação dos alunos, bem como as possíveis 
dificuldades encontradas pelos educandos ao se depararem com esse gênero. Para este 
momento, será apresentada a análise inicial da sequência didática proposta nesse estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Comic Strips. Sequências didáticas. Ensino-aprendizagem em Língua 

Inglesa. 

O ESTATUTO DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO NORTE 
DO PARANÁ 

Antônio Vitor Pôrto (UENP/PG) 

RESUMO: A língua inglesa tem assumido o caráter de uma língua franca global (devido à 

influência econômica, política e capital dos países de língua inglesa e muitos outros fatores que 
não cabem citar). Assim, este artigo objetiva analisar as concepções dos alunos com relação a 
este estatuto da língua inglesa por meio da análise de um questionário aplicado a dois terceiros 
anos do ensino médio de uma escola publica do norte paranaense a fim de descobrir o quão 
conscientes estavam os alunos de tal escola com relação à existência deste caráter diferenciado 
da língua inglesa. Utilizo como referencial teórico os estudos sobre Língua franca a nível 
internacional (SEIDHOLFER, 2005) e os estudos sobre as implicações deste estatuto em contexto 
nacional (RAJAGOPALAN, 2007, 2010, 2011; MOITA LOPES 2005, GIMENE 2011, EL AKDRI 
2011, BECKER 2009). Os resultados apontam que a maioria dos alunos não tinham consciência 
quanto a importância do ensino de língua inglesa, porque estudam essa língua e não conheciam 
também o termo Língua Franca.  

PALAVRAS-CHAVE: Língua franca. Escolas públicas. Estatuto. 

OFICINA DE LÍNGUA INGLESA NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA: 
ESPAÇO DE DIÁLOGO E REFLEXÃO CRÍTICA 

Alessandra Ferraz Tutita (G-PIBID-UEL) 
Mozart Rodrigues (PIBID-UEL/Colégio Aplicação) 

Raquel de Oliveira Prete (G-PIBID-UEL) 

RESUMO: Com base na proposta metodológica intitulada OSDE (Open Spaces for Dialogue and 
Enquiry), cujos principais objetivos são o desenvolvimento do letramento crítico e do pensamento 

autônomo, esta comunicação visa descrever as ações realizadas durante a Oficina de Língua 
Inglesa intitulada “Festival Cultural”, ministrada a alunos do 3º ano do Ensino Médio de um colégio 
estadual na cidade de Londrina. Todos os envolvidos na elaboração e regência da oficina, 
integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES), tiveram 
como meta promover uma maior interação com os alunos, bem como encorajar atitudes de 
engajamento crítico. Ao longo da Oficina, os alunos foram levados a refletir sobre o conceito de 
cultura, diferenças culturais e, principalmente, a ouvir o outro e a expandir o seu olhar. Por meio 
do embate de ideias e da negociação de perspectivas diferentes, a proposta do evento foi 
propiciar um espaço de diálogo para a gradativa apropriação de novos saberes no ensino-
aprendizagem de língua inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Diversidade. Diálogo. 



 

O GÊNERO CONTO E SUA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA 

Patrícia Rodrigues Rossini (G-UENP-CP) 
Tuanny Gomes Siqueira Amaral (G-UENP-CP) 

Eliane Segati Rios Registro (UENP-CP) 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta para o ensino de língua 

inglesa tendo por base a esfera literária. Para tanto, elegemos o gênero conto, que possui duas 
características que podem favorecer a sua utilização e aceitação na sala de aula: a curta 
extensão, isto é, a sua brevidade, e a unidade de efeito. Assim, a proposta em tela visa à 
elaboração de módulos para o desenvolvimento de sequências didáticas a partir do gênero 
literário e sua aplicação em um minicurso com alunos do primeiro ano do ensino médio de uma 
escola pública localizada no norte do Paraná. Nossas bases teóricas estão fundamentadas no 
conceito de sequência didática (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004) partindo de uma visão 
interacionista sociodiscursiva (BRONCKART, 1999/2003/2009). A partir desse estudo, buscamos 
comprovar que o desenvolvimento dessa abordagem pode tornar as aulas de inglês mais 
significativas e contextualizadas, além de proporcionar o contato com o texto literário, 
importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos/leitores. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua inglesa. Gênero literário. Conto. 

O GÊNERO HQ COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Maria Teixeira David Santos (PDE 2010/2012) 
Eliana Merlin D. de Barros (UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho é um recorte da pesquisa desenvolvida no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE 2010/2012), a qual visa à elaboração e aplicação de uma 
sequência didática, cujo objetivo é desenvolver capacidades de leitura e produção em relação ao 
gênero “histórias em quadrinhos” (HQ) em alunos de uma 5ª série de uma escola estadual do 
norte do Paraná. A fundamentação teórica que orienta o trabalho  é o Interacionismo 
Sociodiscursivo e a sua vertente didática, cujos mentores são pesquisadores da Universidade de 
Genebra (BRONCKART; SCHENEULY; DOLZ, entre outros). O objetivo dessa comunicação é 
apresentar resultados do processo de modelização e elaboração da sequência didática da HQ 
(histórias de Maurício de Souza). Um dos focos da intervenção didática didático diz respeito ao 
trabalho com o discurso narrativo, subjacente ao gênero. A escolha das HQ de Maurício de Souza 
levou em conta o interesse dos alunos por esses textos. Pretende-se, com esse trabalho didático, 
desenvolver o hábito da leitura e contribuir para um trabalho mais eficaz com a produção textual 
na escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Sequência didática. Gênero 

HQ. 



 

O ISD E O ENSINO POR MEIO DE GÊNEROS TEXTUAIS: A CRÔNICA HUMORÍSTICA NO 
PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EXTERNA 

Vanessa Severino Bardini (G - UENP-CCP – ICV) 
Eliana Merlin D. de Barros (UENP-CCP) 

RESUMO: A partir da promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997/1998, 

a concepção de língua materna volta-se para uma vertente de estudos que se direciona para as 
manifestações reais das práticas discursivas, isto é, retratando-as como objeto de interação 
social. Tendo como ponto de partida a unidade textual, a vertente discursiva sociointeracionista se 
direciona para um ensino que tem como enfoque unidades textuais configuradas em gêneros de 
texto. É sob esse enfoque, e mais especificamente, nos estudos de J. Paul Bronckart, 
denominados interacionismo sociodiscursivo (ISD), que nossa pesquisa de iniciação científica se 
enquadra. Como objeto desse trabalho temos o gênero textual crônica humorística 
contemporânea. O nosso corpus é formado por cinco crônicas de autores consagrados: Luís 
Fernando Veríssimo “Grande Edgar”, Stanislaw Ponte Preta “A estranha passageira” e “A velha 
contrabandista”, Lourenço Diaféria “As aventuras de um ciclista urbano” e Fernando Sabino “O 
homem nu”. A partir dele, objetivamos elaborar um modelo teórico que depreenda as dimensões 
ensináveis desse gênero, a fim de que ele possa ser objeto de seqüências didáticas para o ensino 

de língua materna.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua materna. Gêneros textuais. Crônica Humorística. 

O NOVO ROMANCE HISTORICO BRASILEIRO: A MARGEM IMOVEL DO RIO, DE LUIZ 
ANTONIO DE ASSIS BRASIL 

Mariana Oliveira Souza (G - UENP-CCP-IC FA) 
Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP) 

RESUMO: Este trabalho, em nível de iniciação científica, apresenta o projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, que tem como foco de investigação a obra de Luiz Antônio de Assis Brasil, 
intitulada A Margem Imóvel do Rio.  Objetiva-se analisar a narrativa a partir dos pressupostos 

teóricos sobre a metaficção historiográfica ou novo romance histórico brasileiro, verificando-se os 
traços que identificam este gênero na referida obra. A metodologia é a de pesquisa bibliográfica, 
com análise de conteúdo. Em sua etapa inicial, a pesquisa se encontra em fase de investigação e 
de considerações sobre o discurso historiográfico e o discurso ficcional.  

PALAVRAS-CHAVE: Discurso historiográfico. Discurso ficcional. Novo romance histórico. 

Metaficção historiográfica. 

O PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO NA OBRA DE SALVADOR DALI 

Kleyre Anne Messias dos Santos (G - UENP-CCP) 
Valéria Regina Scherch (G - UENP-CCP) 

Edenir Haddad Santos (UENP-CP) 

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade analisar como se dá o processo do sentido na obra de 
Salvador Dali intitulada A Metamorfose de Narciso. Para tanto, buscou-se na semiótica e nos 

estudos de Greimás um modelo para descrever a universalização da significação, este modelo 
chama-se percurso gerativo de sentido. A semiótica reclama o reconhecimento de um objeto 
artístico, tratado de forma científica. Desta forma busca-se o porquê, mas por vias do como, não o 



 

ser verdadeiro, mas o parecer verdadeiro: o simulacro da realidade (MUSSALIN & BENTES, 
2004). Por meio da análise do percurso gerativo de sentido, verificou-se que A Metamorfose de 
Narciso realiza uma intertextualidade com o mito de Narciso, da Mitologia Grega e tal personagem 

mitológico é um ator que desempenha diversas ações. Se uma produção artística faz sentido 
quando uma forma de expressão articula-se a uma forma do conteúdo - relação esta chamada de 
semi-simbólica, pode-se afirmar que esta se faz em A Metamorfose de Narciso.  

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica. Dalí. Percurso. 

O RETRATO DE DORIAN GRAY: PÁGINA E TELA 

Rodrigo Eduardo Praxedes (UENP-CCP/PG) 
 Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CP) 

RESUMO: A evolução tecnológica e a criação de novas mídias trouxeram consigo um temor com 

relação ao que seria das bibliotecas, dos textos literários e dos livros, mas o que vem 
acontecendo é um grande intercâmbio entre os diversos tipos de produções, em especial cinema 
e literatura. Cada vez mais obras literárias têm sido adaptadas para obras cinematográficas, 
resultando em uma nova forma de leitura. É o caso de “O retrato de Dorian Gray” (1891), obra-
prima de Oscar Wilde, que escandalizou a Era Vitoriana. Escolhemos a referida obra para que, 
por meio da análise da obra literária e da obra cinematográfica, seja possível reconhecer os 
pontos de aproximação e distanciamento de ambas as produções, levando em consideração os 
elementos essenciais do gênero literário, além de destacar o que cada um dos gêneros favorece 
no entendimento e assimilação da referida obra. Portanto, por meio dos pressupostos teóricos e 
metodológicos de Oliveira (2004), Rios-Registro (2011), Brait (1985) e Bronckart 
(1999/2003/2009), os potenciais leitores/espectadores de obras literárias poderão adquirir um 
maior conhecimento e senso crítico em relação aos aspectos desenvolvidos em decorrência das 
adaptações.   

PALAVRAS-CHAVE: Adaptações cinematográficas. O retrato de Dorian Gray. Leitores e 
espectadores. 

O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

Gracy Kelly Romano (UENP-CCP/PG) 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo principal explanar métodos para a utilização de 
tecnologias em sala de aula. É certo que, com o advento da TV digital, novas possibilidades se 
abrem para a inserção da tecnologia na área educacional. Entretanto, percebe-se que a presença 
dessa nova tecnologia ainda não é uma constante nas escolas brasileiras. Até que ponto o uso de 
novas tecnologias tem feito parte da realidade escolar?  Discutir-se-ão, na pesquisa em questão, 
procedimentos que têm sido empregados pelos professores de  Língua Estrangeira moderna e, 
também,  possíveis técnicas para a melhoria do ensino. O trabalho em foco tem como base 
artigos publicados no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC),  leituras e 
pesquisas empíricas sobre o assunto em mote. Em tese, espera-se que a pesquisa possa auxiliar 
(futuros) professores a enriquecer sua prática pedagógica ostentado por novas tecnologias na 
sociedade contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE:  



 

O USO DA TV PEN DRIVE EM SALA DE AULA 

Mariana Furio da Costa (G-PIBID-UEL) 
Michele Salles El Kadri (UEL) 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivos: descrever a maneira como a TV pen-drive foi 
utilizada durante as aulas de Inglês em três turmas de 3º ano do Ensino Médio do Colégio Vicente 
Rijo, em Londrina/Paraná, durante o período de 2010/2011; questionar a concepção/status de 
inovação tecnológica que ela representa; e articular leituras sobre o assunto. As leituras que dão 
base teórica ao trabalho pertencem às áreas de Educação, Formação de Professores e Ensino de 
Línguas: WARSCHAUER (2000), MERCADO (2000), TREVISAN (2010), PAIVA (2010). 
Utilizaremos, também, os registros das reuniões e grupo focal realizadas pelo grupo PIBID – Sub 
Projeto Letras Inglês. Percebemos que os professores e professores novatos têm dificuldade em 
utilizar o aparelho e que seu status de inovação tecnológica não se estende ao seu uso efetivo. 

PALAVRA-CHAVE: Ensino de Língua Inglesa. PIBID. TV Pen Drive.  

O USO DO TWITTER COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Vivian de Souza Bruniera (UENP-CCP/PG) 
Lucas Moreira dos Anjos Santos ( PG-UEL/ UENP-CCP) 

Sabe-se que a utilização de redes sociais por adolescentes, jovens e adultos vem crescendo a 
cada dia. Diante desse fato, a presente pesquisa propõe-se a analisar uma dessas redes – 
Twitter. Embasada no que afirma Mascuschi (2004) quando diz que toda atividade comunicativa 

ocorre por meio de um gênero na qual o discurso se realiza e por meio de uma pesquisa 
quantitativa, será feita uma análise de 20 perfis do twitter (pessoais e institucionais) em busca de 

gêneros digitais que possam ser utilizados como ferramenta no ensino de Língua Inglesa nas 
escolas. Partimos da premissa de que estas ferramentas podem contribuir para uma 
aprendizagem mais significativa, uma vez que os alunos estarão em contato com a língua inglesa 
utilizada em situações reais de comunicação. 

Palavras-chave: Ensino. Gêneros digitais. Twitter. 

PRÁTICAS SATISFATÓRIAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
DE LONDRINA: EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA PIBID 

Michele Salles El Kadri (UEL / UENP-CCP) 

RESUMO: Pesquisas sobre o ensino de inglês em escolas públicas têm frequentemente apontado 

as dificuldades e impossibilidades de se ensinar inglês neste contexto. A crença de que „não se 
ensina inglês na escola pública‟ é uma constante e a falta de  mapeamento sobre as práticas 
satisfatórias alcançadas reforça  esta questão. Este trabalho, portanto, objetiva mapear e 
apresentar as práticas satisfatórias no ensino de língua inglesa vivenciada por um grupo de 12 
professores novatos,  1 professora colaboradora e 1 professora formadora em uma escola pública 
de Londrina/Paraná. Os dados são frutos de experiências narrativas e grupos focais realizados 
durante o trabalho de dois anos no contexto de Estágio por meio do programa PIBID.  Com este 
trabalho, demonstramos que práticas satisfatórias no ensino de inglês são possíveis e precisam 
ser mapeadas para que outros olhares se debrucem sobre a questão. 



 

PALAVRAS-CHAVE: Lingua inglesa. Práticas satisfatórias. PIBID. 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NO CONTEXTO PIBID 

Vinicius OLIVEIRA (G-PIBID-UEL) 
Michele Salles EL KADRI (UEL / UENP-CCP) 

RESUMO: Financiada pelo Ministério da Educação, a Capes tem fornecido bolsas de incentivo à 
formação inicial através do programa PIBID visto que a formação de professores tem tido pouca 
procura dada a atual situação da Educação. Atuando nesse contexto e motivado pelas falas dos 
integrantes do projeto PIBID-UEL do curso de Letras Inglês, este trabalho procura entender como 
o material didático é (re)construído na prática desses professores. Nessas falas é possível 
depreender como esses envolvidos entendem sua produção e como se relacionam com ela. Os 
resultados preliminares permitem dizer que os sujeitos se sentem autônomos quanto à produção 
didática, no entanto, o material pouco tem sido o foco de pesquisa e discussão. Em verdade, há 
uma certa carência de definições no que tange “aquilo que auxilia o processo de 
ensino/aprendizagem” (VILAÇA, 2009). 

PALAVRAS-CHAVE: Material didático. Context approach. Autonomia. 

REFLETINDO SOBRE UMA PROPOSTA DE CURSO DE INGLÊS PARA ALUNOS DE 5ª A 8ª 
SÉRIES COM BAIXO RENDIMENTO 

Mayara de Lima (G-UEL/PIBID) 
 Fernanda C. V. Bom (G-UEL/PIBID) 

Victor F. Isepam (G-UEL/PIBID) 
Lilian Kemmer Chimentão (UEL) 

RESUMO: Os participantes do subprojeto Letras/Inglês II - PIBID UEL desenvolveram a proposta 

de um curso de língua inglesa diferenciado, com o intuito de ajudar os alunos do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Dr. Gabriel Carneiro Martins com dificuldades no idioma.  Para 
a concretização do projeto, foram percorridas as seguintes etapas: (a) definição do nome (X-
changing ideas), dos objetivos e dos bolsistas responsáveis pelo curso; (b) levantamento da 
quantidade de alunos com baixo rendimento escolar; (c) divulgação do projeto por meio de 
distribuição de panfletos e conversa direta com os alunos; (d) levantamento das expectativas e 
interesses dos alunos; e (e) preparação de aulas mais dinâmicas. A fim de atingir nossos 
objetivos, as aulas são preparadas de maneira diferenciada, para atrair a atenção dos alunos e 
despertar neles o interesse pela língua. Como resultados preliminares, podemos afirmar que os 
alunos vêm participando com motivação e assiduidade nas aulas, testemunhando melhora nas 
notas e demonstrando satisfação com o curso. Tais resultados correspondem às expectativas do 
grupo, pois demonstra que é possível aprender a língua inglesa de forma dinâmica e apreciativa 
dentro da escola.  

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Ensino-aprendizagem de língua inglesa. Curso de inglês. 



 

SONGS OF THE PAST, THE ONES THAT LAST: THE 60’S AND THE 90’S 

Marta Helenice Nardon Gôngora (PDE 2010/2012) 
Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma sequência didática desenvolvida a 
partir do gênero textual Música para a prática do ensino de Língua Inglesa aos alunos do  2º ano 
do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Paraná, a fim de desenvolver a habilidade 
oral.  Além disso, acreditamos que a escolha de tal gênero para o contexto escolar escolhido 
contribui para o desenvolvimento dos aprendizes devido aos traços que o constituem como 
ideologia, traços pessoais, culturais e sociais de quem o produziu. Para tanto, faremos uma 
análise com base nas capacidades de linguagem desenvolvidas nos seis módulos da referida 
sequência a partir das bases teórico-metodológicas de Dolz & Schneuwly (2004) por 
compreenderem o gênero como “megainstrumento” para o ensino de línguas. Podemos concluir 
que o Gênero desenvolvido com a partir de uma perspectiva interacionista sociodiscursiva 
(BRONCKART, 1999/2003/2009) pode promover a aprendizagem da língua inglesa de forma 
significativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Sequência didática. Língua Inglesa. Música. 

THE OLD MAN AND THE SEA: A LUTA INTERIOR 

Cleber Tadeu da Costa (UENP-CCP/PG) 
Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CCP) 

RESUMO: Ernest Hemingway é, provavelmente, o escritor norte americano mais conhecido no 

mundo inteiro.  A imersão do autor nos eventos mais marcantes de nossa época e a maneira 
como eles moldaram física e espiritualmente a sua rica e complexa personalidade fazem parte da 
temática que perpassa sua obra amadurecida. Sendo The old man and the sea (1951), repleto de 

questões existenciais e filosóficas, objetivamos analisar a relação do protagonista com o mar, bem 
como a ligação dessa relação com a própria existência do protagonista, além de analisar o 
desenvolvimento do protagonista ao longo da sequência narrativa no que diz respeito aos 
elementos essenciais da narrativa literária. Para tanto, utilizaremos Rios-Registro (2011) no que 
se refere aos elementos essências de análise do protagonista e Bronckart (1999/2003/2009) para 
identificar as fases da sequência narrativa. Acreditamos, portanto, que ao identificar o 
desenvolvimento do protagonista na tríade: protagonista, mar e autor, estaremos desvendando o 
lado psicológico das personagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura inglesa, Hemingway, Personagens. 

UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA 

Adriana Grade Fiori Souza (UEL) 
Isadora Teixeira Moraes (G-PIBID-UEL) 

Sílvia Helena Oliveira Flores (G-PIBID-UEL) 

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar o relato de uma pesquisa etnográfica 
sobre as representações de alunos do 3º ano do ensino médio quanto ao ensino-aprendizagem de 
inglês na escola pública. Os dados foram coletados por meio de  questionários contendo 10 



 

perguntas semi-abertas. Após sucessivas leituras das respostas, foram identificados 06 domínios 
recorrentes, a saber: as concepções de língua inglesa; o papel dos pais; o papel do professor; o 
papel do aluno e a motivação para o ensino-aprendizagem de inglês. A partir da análise desses 
domínios e seus subdomínios, o grupo de professores e estagiários participantes do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES) pôde começar a construir 
conhecimento compartilhado sobre as possibilidades e necessidades do ensino-aprendizagem 
daquele contexto e a refletir sobre suas futuras ações pedagógicas visando à inovação e 
transformação de todos os envolvidos no processo de ensinar-aprender. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações. Língua Inglesa. Escola Pública.  

UMA VISÃO PANORÂMICA DE DUAS OBRAS REALISTAS COM ENFOQUE NA FIGURA 
FEMININA COMO LEITORA DESSE PERÍODO 

Delba Tenório Lima Patriota Villela (G - UENP-CCP) 
Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP) 

RESUMO: Esta comunicação tem como escopo analisar panoramicamente às obras Realistas: O 
Primo Basílio do escritor português Eça de Queirós e Madame Bovary do escritor francês Gustave 
Flaubert. Dentro da proposta procuraremos destacar a figura feminina, enquanto elemento que se 
atrela ao desenvolvimento da indústria cultural, no papel de leitora assíduo do romance-folhetim, 
de forma a mostrar que a figura feminina burguesa constitui-se resultado da beberagem 
romântica, respondendo aos modelos expostos nestes tipos de produção. Dessa forma 
procuraremos expor o papel da mulher nesse período, bem como sua representação na tessitura 
de ambos os romances. 

PALAVRAS-CHAVE: Obras realistas. Romances. Papel feminino. 

UM MODELO DIDÁTICO PARA O ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO 

Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (UENP-JAC/ PG-UEL) 

Resumo: A partir do momento de que estudos teóricos passaram a se pautar de forma mais 

abrangente e pontual na importância do ensino e a aprendizagem de gêneros textuais como 
representantes de práticas discursivas, o que por consequência levou documentos oficiais como 
os PCNs a orientarem uma prática pedagógica que tomasse o gênero como objeto de ensino, 
uma situação bastante problemática se instaurou para os professores: como transpor a orientação 
teórica à prática de sala de aula? De acordo com autores como Chevellard (1991), Machado & 
Cristovão (2006), Hila (2011) e Nascimento (2011), a transposição didática de orientações teóricas 
não é um processo simples de aplicação de teorias ao ensino, é um conjunto de transformações 
que um conjunto de conhecimentos teóricos/científicos deve sofrer para se tornar um conteúdo a 
ser ensinado. Nesse sentido, focados no problema da transposição da teoria dos gêneros textuais 
à sala de aula, o objetivo desse artigo é apresentar um modelo didático efetivamente construído 
sobre o gênero artigo de opinião, especificamente, em sua vertente escrita. 

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Transposição didática. Artigo de opinião.  

 


