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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – LITERATURA E ENSINO

Data: 09.12.2019
Local: Anfiteatro 5O A

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação  1  -  A LITERATURA COMO  MEIO  DE  EFETIVAÇÃO  DA
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Déborah Justiniano Vieira Lima – PROFLETRAS - UFU
Prof. Dr. João Carlos Biella – PROFLETRAS – UFU

Resumo: Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  discutir  a  importância  da  literatura  como  meio  de
ef/etivação  da  Educação  em Direitos  Humanos.  Esse  trabalho  se  justifica  pela  necessidade  de
educar  para  a  vida,  formando  alunos  conscientes  e  valorizar  a  literatura  tanto  em sua  função
estética, como em sua função social, promovendo um paralelo entre o texto ficcional e a realidade
vivida  pelos  alunos.  A literatura,  portanto,  assume  um  papel  fundamental  no  que  se  refere  à
sensibilização para as questões relacionadas aos Direitos Humanos. Diante desse contexto, é preciso
repensar o ensino da literatura, muitas vezes voltado exclusivamente para as questões formais e
classificatórias, expandindo sua relevância para discussões apontadas no contexto histórico e social
de seus enredos. Para tanto, optou-se pelo estudo, nas aulas de Língua Portuguesa, do clássico Os
Miseráveis adaptado para o público infanto-juvenil, por se tratar de uma turma de 6º ano do Ensino
Fundamental de uma escola municipal. Através da aplicação de uma sequência didática, priorizando
a função humanizadora da literatura e através de uma abordagem social, o aluno será estimulado a
posicionar-se diante das questões sociais, e até intervir na sua realidade buscando transformá-la.

Comunicação  2  -  A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NAS  AULAS  DE
PRODUÇÃO DE TEXTO

Tamira Fernandes Pimenta – UFU

Resumo: Quando se pensa no ensino de literatura nas escolas, muitas vezes se imagina que tal uso
se faz apenas nas aulas de português ou leitura, sendo as aulas de produção textual desprovidas de
tal competência de ensino. Ao longo de algumas observações feitas e planejamentos realizados no
âmbito escolar, ficou nítido como o ensino de produção textual enlaçado a literatura se fazia de
suma importância no processo de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, foram desenvolvidas em
uma escola  da  cidade  de  Uberlândia,  atividades  que  auxiliaram os  alunos  a  expandirem a  sua
criatividade, criticidade e elaboração textual a partir de um suporte literário que era disponibilizado
a cada novo gênero trabalhado. Este estudo tem por objetivo, portanto, apresentar algumas reflexões
sobre o ensino e aprendizagem de produções textuais utilizando como recurso a literatura e suas
variadas manifestações. Partindo de uma articulação teórica proposta em torno do conceito de que
todo cidadão tem direito ao ensino de literatura, pretendemos descortinar os elementos presentes no
livro escolar e como o professor de redação pode ser um mediador no processo de leitura e escrita
do aluno de forma significativa,  intelectual e afetiva.  O trabalho será lastreado pelo exame dos
conceitos de Antônio Candido sobre o ensino de literatura e de Umberto Eco sobre os passeios do
leitor pela ficção.
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Comunicação 3 - O LIVRO DAS FADAS: A ESCRITA ÚNICA PARA A MAGIA
NA  OBRA  A  FADA  QUE  TINHA  IDEIAS  DE  FERNANDA  LOPES  DE
ALMEIDA 

Gabriela Regina Soncini

Resumo: A obra A fada que tinha ideias (1971) da escritora Fernanda Lopes de Almeida, faz parte
da literatura infantil brasileira, sendo um livro de importância para a época em que foi publicado,
por apresentar entre outros aspectos, caminhos novos para os contos infantis. Entre várias leituras e
reflexões, a obra nos apresenta um artefato mágico chamado de “Livro das Fadas”, que funciona
como um manual onde estão descritas as mágicas que as fadas devem executar. O livro não se
constitui apenas como um livro de lições, mas também como um material que diz o que as fadas são
e  como devem agir  no  mundo  das  fadas.  Clara  Luz  a  fada  criança  protagonista  da  obra,  não
concorda com esse livro mágico único, pois acredita que há outras mágicas e outros horizontes, e,
por conseguinte, outras formas de ser fada, de escrita e de leitura. Este trabalho pretende fazer uma
leitura desse livro único dentro da obra, refletindo acerca do livro enquanto um artefato de expansão
da letra e da palavra, discutindo o perigo que se mostra na obra de um mundo ser conduzido por um
livro único, ou seja, uma única forma de ver e aprender, uma única forma de leitura que pode ser
compartilhada. 

Comunicação 4 - O ENSINO DE LITERATURA NA EJA ENVOLVENDO O
LETRAMENTO LITERÁRIO, O GÊNERO CRÔNICA E O JOGO DE RPG 

Taíza Ferreira de Oliveira – PROFLETRAS - UFU
Prof. Dr. João Carlos Biella – PROFLETRAS - UFU

Resumo: O trabalho abordará o letramento literário sendo realizado por meio da leitura de textos
literários e o desenvolvimento de um jogo de RPG para que seja realizada a leitura subjetiva por
parte dos alunos a partir das suas interpretações. Assim, visa desenvolver atividades baseando-se na
sequência  básica  de  leitura  proposta  por  Cosson  (2009),  para  que  os  alunos  desenvolvam
habilidades de leitura e escrita, interessando-se pela leitura literária, tendo em vista que no cenário
educacional atual eles desenvolvem um processo mecânico e imposto com relação à leitura. Posto
isto, o objetivo é tentar mudar essa realidade através da leitura subjetiva e o lúdico em sala de aula
de língua portuguesa, nas aulas de literatura. Tendo em vista que os PCNs e a BNCC abarcam o
ensino de língua portuguesa por meio dos gêneros textuais, o trabalho irá demonstrar uma proposta
didática para o desenvolvimento do letramento literário por meio da leitura de textos do gênero
crônica.  Para se chegar aos objetivos propostos será realizada a metodologia de pesquisa ação,
tendo por base os pressupostos metodológicos de Thiollent (1996). A proposta de trabalho envolve
mediação e intervenção por parte do professor com alunos de uma escola da rede pública de ensino,
numa  cidade  satélite  de  periferia  do  Distrito  Federal,  trabalhando-se  com  a  leitura  de  textos
literários do gênero crônica e o jogo de RPG com alunos da EJA para se chegar ao letramento
literário, de forma lúdica.
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Comunicação  5-  O  GÊNERO  CONTO  COMO  INTERFACE  PARA  O
LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO TEMA FEMINICÍDIO

Sunamita da Silva Soares – PROFLETRAS – UFU
Profa. Dra. Marisa Martins Gama Khalil- PROFLETRAS – UFU

Resumo: O trabalho em torno do letramento literário tem ganhado espaço e sido muito discutido no
meio acadêmico. No entanto,  o ensino efetivo nas salas de aula,  atingindo de fato os alunos e
contribuindo para a formação de leitores literários, não tem atingido a grande massa. Com o intuito
de aumentar a difusão da leitura literária e de proporcionar aos alunos o envolvimento com o texto
literário, a presente pesquisa tem como tema o letramento literário proposto através do gênero conto
a partir da temática feminicídio e apresenta uma proposta literária baseada na sequência básica de
Cosson. Essa proposta será desenvolvida em uma turma do segundo seguimento da EJA – Educação
de Jovens e Adultos – em uma turma de 9º ano no Centro Educacional Incra 9, escola rural situada
na cidade satélite de Ceilândia – DF.A escolha do tema procura responder as seguintes questões: o
trabalho  com  as  especificidades  dos  contos  que  abordam  a  temática  feminicídio  poderá
potencializar a leitura e a interpretação dos alunos? Os momentos para discussão sobre os textos
lidos oportunizarão um diálogo entre os textos ficcionais e o contexto histórico cultural no qual
vivemos? A proposta didática com o gênero conto contribuirá para a formação leitora e para o
desenvolvimento  crítico  dos  alunos  da  EJA,  despertando-os  para  o  tema  do  feminicídio  e  as
implicações sociais que o envolve? Diante dessas questões, pretende-se apresentar e desenvolver
uma proposta  didática  para  o  ensino  de  Língua Portuguesa  e  Literatura  na  EJA envolvendo  o
trabalho com contos com a temática sobre o feminicídio, visando a levar os alunos à leitura crítica
e,  consequentemente,  ao  letramento  literário  e  aos  questionamentos  subjacentes  aos  textos
relacionados  ao  feminicídio.  Tendo  em  vista  que  para  isso  será  necessário  trabalhar  com  as
especificidades do gênero conto de forma a potencializar a leitura e a interpretação dos alunos;
oportunizar momentos para discussão sobre os textos lidos buscando incitar  o diálogo entre  os
textos ficcionais e o contexto histórico cultural no qual vivemos e criar um mural coletivo para que
os alunos expressem posicionamento crítico sobre o tema feminicídio. Para fundamentar o que será
desenvolvido propõe-se a abordagem de gêneros por meio de uma sequência básica elencada em
Cosson (2018), abrangendo os três aspectos que constituem os gêneros que segundo Bakhtin (1997)
são: eixo temático,  composição estrutural e estilo,  além de outros teóricos fundamentais  para o
ensino de Literatura como Bosi (1978), Gotlib (2006), Massaud Moisés (1992), Cortázar (2006) e
outros autores que influenciam o ensino da literatura.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 2: PROPOSTAS DE ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA  E LIBRAS 

Data: 09. 12. 2019
Local: Anfiteatro 5O B

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação 1 - A ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: DA 
LEITURA CRÍTICA À PRODUÇÃO AUTÔNOMA

Natália Paiva Fernandes - PROFLETRAS-UFMG
Profa. Dra. Adriane Teresinha Sartori - PROFLETRAS-UFMG

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar uma pesquisa sobre a argumentação como objeto
de ensino em uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola pública de Ipatinga,
Minas Gerais. A pesquisa, ainda em desenvolvimento, é constituída de três etapas, com abordagem
metodológica qualitativa e viés do ideário de professor-pesquisador (BORTONI-RICARDO, 2008).
Considerando  a  enorme importância  dos  aspectos  argumentativos  do  uso  da  linguagem para  o
cidadão, propomo-nos a realizar um estudo, embasado em concepção de língua como interação
social (BAKHTIN, 2006) e em princípios de uma educação libertadora (FREIRE, 1983), a fim de
observar  a  forma como o aluno lida com as  manifestações  argumentativas  nos  textos  que lê  e
produz. após a realização de um diagnóstico inicial, por meio de um questionário, desenvolvemos
um projeto de ensino com o objetivo de aprimorar habilidades de leitura que permitam ao aluno
tornar-se  um  leitor  crítico  e  capaz  de  inferir  ideologias  do  discurso.  Posteriormente,  foram
desenvolvidos módulos de ensino de escrita de textos argumentativos a fim de propiciar ao aluno a
autonomia  em  manifestar  e  defender  ideias  próprias  através  do  uso  de  estratégias  discursivas
argumentativas. A partir do material  produzido pelos alunos e das anotações feitas no diário de
bordo do professor pesquisador ao longo da aplicação do projeto de ensino, temos trabalhado na
formulação de reflexões que orientem o aprimoramento das práticas pedagógicas. 

Comunicação  2  -  IMPORTÂNCIA  DA  ARGUMENTAÇÃO  NO
DESENVOLVIMENTO  DE  COMPETÊNCIAS  DISCURSIVAS  COMO
PROTAGONISMO  SOCIAL:  UMA  PROPOSTA  ALTERNATIVA  PARA  O
ENSINO FUNDAMENTAL 

Ernane Duarte Nunes - UFMG
Profa. Dra. Leiva de Figueiredo Viana Leal – UFMG

Resumo:  Projeto  de  pesquisa  realizado  com  alunos  do  9º  Ano  do  Ensino  Fundamental,
considerando a observação dos comentários escritos por eles na internet. Muitos alunos ainda não
desenvolveram a capacidade argumentativa que lhes possibilite defender de forma consistente o seu
ponto de vista, seja pela condição de jovens em período de formação, seja pelo desconhecimento do
que significa escrever em espaços digitais. São adolescentes seduzidos pela tecnologia digital - o
que não se pode conter e evitar - que precisam de um mediador que lhes ajude a compreender as
interações  humanas propiciadas  por  esse espaço.  A intenção é  contribuir  para que esses  alunos
desenvolvam  sua  argumentação,  conhecendo  estratégias  adequadas  para  que  escrevam
competentemente e possam fazer desses suportes na internet um caminho para expressão de sua voz
e exercício de um papel de protagonismo social. O grande desafio será associar as atividades de
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pesquisa às manifestações escritas em comentários na internet. Na investigação realizada, buscou-se
o desenvolvimento argumentativo através do conhecimento e do uso de modalizadores discursivos e
operadores  argumentativos,  com  um  trabalho  sistematizado  baseado  em  algumas  atividades
propostas  e  adaptadas  para  o  contexto  de  aplicação.  Com base  nisso,  espera-se  que  os  alunos
produzam  comentários  com  embasamento  argumentativo  convincente  e,  aliado  a  isso,  textos
argumentativos  melhores  quanto  à  estrutura,  à  abordagem  temática  pertinentes  ao  estilo  e  à
intencionalidade. 

Comunicação 3 - RECURSOS COESIVOS EM FOCO

Vânia de Souza Borges- PROFLETRAS - UFU 
Profa. Dra. Eliana Dias- PROFLETRAS -UFU

Resumo: Essa pesquisa, em andamento no Mestrado PROFLETRAS- UFU, faz parte da linha de
pesquisa “Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes”, é oriunda da prática
pedagógica, uma vez que, a partir da observação em sala de aula do ensino fundamental, constatou-
se que um considerável número de alunos ainda manifesta, no último ano do ensino fundamental,
grande dificuldade em articular de forma coesa e coerente as ideias e argumentos por ocasião da
produção de textos. Essa limitação vocabular faz com que os alunos utilizem um número ínfimo
deles e ao utilizarem os poucos que lhes integram o repertório vocabular, muitas vezes o emprego
desses é inadequado. Portanto, esse trabalho que tem como suporte o artigo de opinião, um gênero
que  suscita  o  emprego  de  recursos  coesivos  diversificados  para  que  ocorra  o  satisfatório
desempenho da competência argumentativa, tem o intuito de desenvolver um projeto de intervenção
de  natureza  educacional,  com  a  realização  de  oficinas  pedagógicas,  no  que  tange  ao  léxico,
especificamente, ao ensino dos elementos coesivos e está voltado a complementar as orientações do
LD adotado, considerando que esse é o recurso didático mais utilizado por muitos professores.
Assim, partimos da contribuição de autores, tais como: Dias (2004), Coroa (2011), Dias (2004) e
Jungman (1974), etc. Temos a convicção de que, por meio dessa proposta de intervenção, haverá o
crescimento do repertório vocabular dos alunos no tocante aos recursos coesivos. 

Comunicação  4  -  SUDOKU  LITERÁRIO:  UMA  PROPOSTA
INTERDISCIPLINAR

Ellen de Paula von Glehn – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Eliana Dias – PROFLETRAS – UFU

Resumo: O sistema educacional atravessa um período de transformações significativas quanto aos
métodos  utilizados  em ensino,  principalmente  pela  revolução  tecnológica  das  últimas  décadas.
Assim,  a  contextualização  e  a  interdisciplinaridade  são  ferramentas  bastante  eficazes  para  a
aprendizagem atual,  bem como  são  também orientações  constantes  na  Base  Nacional  Comum
Curricular  (BNCC).  No  entanto,  percebemos  que  a  interdisciplinaridade,  em muitas  escolas,  é
matéria  pouco  discutida  e  pouco  trabalhada,  dessa  forma,  ainda  temos  como  desafio  levar  o
conhecimento de forma integrada aos alunos, de modo que a interação entre as disciplinas estudadas
em sala de aula facilite o aprendizado e chegue o mais próximo possível da realidade dos alunos.
Além disso,  devemos considerar  que,  segundo Gardner  (1985),  existem inteligências  múltiplas,
entendidas como as habilidades para resolver problemas ou criar produtos significativos em um ou
mais ambientes culturais. Diante disso, desenvolvemos um projeto que trabalhou as habilidades de
raciocínio lógico-matemático com o jogo Sudoku, com alunos do PIBID de Matemática. O Sudoku
foi resolvido de forma integrada aos conhecimentos dos conceitos de figuras de linguagem, a fim de
despertar o interesse discente para os conteúdos abordados e promover a interdisciplinaridade entre
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Língua Portuguesa e Matemática. Isso proporcionou ao aluno uma nova ideia de aprendizagem,
utilizando habilidades distintas.

Comunicação  5-  A INTERLOCUÇÃO  ENTRE  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  E
EDUCAÇÃO  BÁSICA:  CONTRIBUIÇÕES  DA  FORMAÇÃO  INICIAL  E
CONTÍNUA  NO  FAZER  E  REFAZER  DE  PRÁTICAS  PEDAGÓGICAS
EMANCIPADORAS 

Maria Clementina de Jesus – Secretaria Municipal de Educação
Vanessa T. Bueno Campos–UFU

Resumo: Entre as atividades realizadas na disciplina Docência Universitária, ofertada no Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, no segundo semestre de
2019,  uma se destacou:  a  escrita  de cartas  pedagógicas.  Nessa atividade os/as  mestrandos/as  e
doutorandos/as foram convidados a relatarem suas experiências realizadas na educação básica e/ou
superior que houvessem promovido práticas pedagógicas emancipadoras. A professora relatou que
no início do ano letivo de 2018, recebeu uma aluna surda, transferida da cidade de Cristalina, GO.
Inicialmente a aluna havia sido matriculada no turno da tarde, porém a aluna e a professora não
conheciam a Linguagem de Sinais (LIBRAS), contudo a aluna conseguia se comunicar com os
colegas e com a professora através de mímicas.  Aos poucos a aluna foi  interagindo com os/as
colegas  e  professores/as.  Entretanto,  com  o  passar  do  tempo  ela  se  recusava  desenvolver  as
atividades  propostas.  Diante  da  situação,  a  professora  aflita,  buscou  apoio  com a  coordenação
pedagógica e em conjunto com a direção e a família decidiram remanejar a aluna para o turno da
manhã,  pois  no  segundo ano  já  havia  uma aluna  surda  que  conhecia  alguns  sinais  da  Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), porque consideraram que a convivência entre as duas durante o
recreio  e  outras  atividades  desenvolvidas  coletivamente  contribuiriam para  que  a  aluna  recém
chegada aprendesse com mais facilidade a LIBRAS. 

Comunicação 6 - ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS

Elaine Amélia de Morais Duarte

Resumo: Este trabalho tem objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa referente ao ensino
de Língua Portuguesa para aluna surda. Para isso, utilizei o pressuposto teórico-metodológico da
Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2000, 2011, 2015; CONNELLY; CLANDININ,
2004),  busquei  narrar  e  analisar  minha  experiência  docente  de  Língua  Portuguesa.  Também
estabeleci os seguintes questionamentos: Como pode ser vivida a experiência de ensino de Língua
Portuguesa para uma aluna surda? Quais as implicações das experiências vividas para a construção
de meu conhecimento prático pessoal e profissional? Como contexto de pesquisa, utilizei o espaço
das  aulas  particulares  e  individuais  de  Língua  Portuguesa.  Como  base  teórica,  baseei-me  na
formação  de  professores  de  Língua  Portuguesa  (VIEIRA,  2008;  ARAÚJO,  2010;  OLIVEIRA,
2014),  entre outros.  Além das concepções de conhecimento prático-profissional (ELBAZ, 1983;
SHÖN, 1983; TELLES, 1999). Para compor meus textos de campo, utilizei narrativas para registros
de minha prática. Também utilizei fotos das atividades produzidas pela aluna. A análise foi realizada
pela perspectiva de composição de sentidos, segundo (ELY; VINZ; ANZUL; DOWNING, 2001).
Como  resultado,  apreendi  que  era  uma  professora  tradicional  e  estruturalista,  que  procurou
transformar sua prática e adequar pela abordagem da língua em uso por meio de alguns gêneros
textuais. Assim, procurei modifiquei minha prática e proporcionei uma aprendizagem atrativa para a
aluna surda.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 - As tecnologias da Informação e
Comunicação no ensino/Texto e Ensino

Data: 09.12.2019
Local: Anfiteatro 5O D

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação  1  -  O  USO  DO  CELULAR  NAS  AULAS  DE  LÍNGUA
PORTUGUESA PARA O ENSINO DO LÉXICO

Letícia Maria Pereira dos Santos - PROFLETRAS-UFU
Profa. Dra Adriana Cristina Cristianini PROFLETRAS-UFU

Resumo: Observa-se, por meio de nossa prática em sala de aula, uma carência no desenvolvimento
de atividades para o ensino sistemático do léxico. Diante disso, a presente pesquisa propõe-se a
introduzir, nas aulas, o recurso tecnológico do celular como ferramenta pedagógica com vistas a
suprir essa necessidade. Objetiva-se, com a presente pesquisa, a possibilidade de desenvolvimento
de uma ação pedagógica, tendo como foco a mudança lexical, e por aliado o celular. Desse modo,
parte-se  da  hipótese  de  que  o  uso  celular,  nas  aulas  de  Língua  Portuguesa,  é  uma ferramenta
pedagógica relevante para os professores. A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública da
rede estadual de Minas Gerais, contando com 35 participantes do 9º ano do Ensino Fundamental.
Para desenvolver essa pesquisa apresentaremos uma proposta pedagógica que tenha, no celular, o
principal  instrumento  de  aprendizagem.  Por  meio  de  estudos,  numa  perspectiva  diacrônica,
promover  a  ampliação  do  léxico  e  consequentemente  melhorar  a  capacidade  de  leitura  e
interpretação de texto. A análise de resultados dos dados será feita por meio de atividades escritas
que  averiguem  a  interpretação  semântica  do  texto,  com  uma  análise  quantiqualitativa.  Como
produto final,  desenvolveremos um  blog,  direcionado a alunos e professores,  para divulgação e
compartilhamento dos resultados da pesquisa. 

Comunicação  2  –  LETRAMENTO  DIGITAL BASEADO EM  MEMES:  UM
NOVO OLHAR NA EDUCAÇÃO

Fernanda Adorno Martins - IFTM – Uberlândia

Resumo: As tecnologias da informação e comunicação vieram pra mudar e revolucionar os espaços
da  educação  e  a  forma  de  comunicação  da  sociedade  digital.  Desta  forma,  o  texto  vem  se
reconfigurando com novas composições trazendo novos elementos que são característicos desse
novo mundo virtual: os memes. A educação se encontra presente no espaço desse admirável mundo
tecnológico recheado de opções linguísticas e necessita se adaptar a esse contexto, principalmente
no que se refere ao letramento digital, o qual está investido de práticas de leitura e produção de
textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou
por dispositivos móveis.  Nessa perspectiva,  este trabalho tem como objetivo investigar  sobre o
letramento digital utilizando os memes. Com a pesquisa, constatamos que os memes por ter uma
estrutura  baseada  em diferentes  conexões  de  linguagens  e  com traços  multimodais  é  um meio
importante para extensão e compreensão de textos dando um novo olhar para a educação.
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Comunicação 3  -  PRÁTICA DE MULTILETRAMENTOS: PRODUÇÃO DE
CAMPANHA  EDUCATIVA  COMO  FORMA  DE  POTENCIALIZAR  O
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Isaura Cristina da Paz Silva - UFMG
Profa. Dra. Adriane Teresinha Sartori – UFMG

Resumo: O  percurso  educativo  de  cada  estudante  supõe  um conhecimento  aprofundado  de  si
próprio e um relacionamento solidário com os outros. Assim, as atividades voltadas para a solução
de problemas e para o conhecimento da nossa realidade tornam-se importantes instrumentos para a
formação dos nossos estudantes. Este trabalho tem por objetivo analisar projeto de multiletramentos
voltado ao desenvolvimento da leitura e escrita através da produção de uma Campanha Educativa,
contribuindo para a  qualidade  de ensino da rede  pública e  para  o desenvolvimento  de sujeitos
autônomos, conscientes da importância de sua ação no mundo, como agentes de transformação
social.  Os  construtos  teóricos  que  o  regem  baseiam-se,  fundamentalmente,  na  concepção
bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 1979), no conceito de multiletramentos de Kleiman (1999,
2014) e Rojo (2012, 2013), e no conceito de multimodalidade de Krees e Van Leeuwen (1996).
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que está sendo desenvolvida no Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, em uma turma de 7º ano. A partir da análise de um questionário inicial aplicado aos alunos,
das  anotações  no  diário  de  bordo  do  professor  pesquisador,  dos  textos  produzidos  a  partir  da
aplicação do projeto de ensino e da análise de um questionário final, pretende-se tornar o processo
de aprendizagem mais significativo para o aluno e contribuir para o avanço da pesquisa científica
sobre a língua portuguesa. Os textos produzidos serão publicados no site do Colégio. 

Comunicação 4 - SABER DIREITO: A LINGUAGEM JURÍDICA NA SALA DE
AULA COMO ESTRATÉGIA CIDADÃ 

Giuliano César dos Santos – UFMG 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa que visa analisar a interpretação
do discurso jurídico e a produção de textos multimodais. Com base na concepção de língua como
dialógica e ideológica (BAKHTIN, 2017) e na concepção de educação libertadora de Freire (1979),
a  pesquisa,  de  caráter  qualitativo,  que  vê  o  docente  como  professor-pesquisador  (BORTONI-
RICARDO, 2008), está sendo desenvolvida em uma escola pública de Oliveira, em Minas Gerais,
com  uma  turma  de  9º.  ano.  Após  um  diagnóstico  inicial  por  meio  de  questionário  aberto,
desenvolveu-se um projeto de ensino que tem por base a leitura de artigos do ECA e a produção de
textos multimodais relacionados à temática a serem publicados no Instagram. Os resultados parciais
indicam a necessidade de o texto jurídico ser objeto de análise nas aulas de língua portuguesa, como
estratégia de análise da realidade e o conhecimento por parte do aluno de seus direitos e deveres.
Sob o ponto de vista da prática pedagógica, a pesquisa tem comprovado a necessidade de uma
abordagem transdisciplinar que estreite relações entre educação e direito.
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Comunicação  5  -  CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  ENSINO  DA  LÍNGUA
PORTUGUESA. 

Iveliny Carvalho de Faria Althaus - PROFLETRAS - UFU
Prof. Dr. Maurício Viana de Araújo – PROFLETRAS - UFU

Resumo: Este  projeto  de  pesquisa  tem  como  objetivo  descrever  e  interpretar  o  fenômeno
produção textual de alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública do Distrito
Federal. Nele buscamos uma compreensão da essência das experiências vividas pelos alunos, pela
professora pesquisadora e por membros da comissão pedagógica da escola, enquanto participantes
de uma proposta de intervenção pedagógica relativa ao ensino e aprendizagem de produção textual
numa perspectiva complexa e transdisciplinar. Teoricamente esta investigação se baseia nas teorias
da complexidade e da transdisciplinaridade e num referencial  socio-interacional e discursivo do
texto.  A  linha  metodológica  adotada  é  a  abordagem  hermenêutico-fenomenológica,  uma
metodologia qualitativa de pesquisa que busca descrever e interpretar as experiências vividas pelos
sujeitos, tendo em vista a compreensão da essência do fenômeno investigado. 

Comunicação 6 -  CONCEITUAÇÃO DE MATRIZES REFERENCIAIS POR
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PERANTE O ENSINO MÉDIO

Ryhã Henrique Caetano e Souza - UFU
Cosme Humberto Alves - UFU

Vitor Sergio de Almeida – UFU

Resumo: Respeitando a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio e os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, que estabelecem um processo
de ensino e  aprendizagem disposto pelos princípios  por habilidades  e  competências,  as  escolas
brasileiras passaram a alavancar esses dois procedimentos curriculares e elencá-los na ordem das
ações pedagógicas. Logo, torna-se relevante que os profissionais da educação, os estudantes e a
comunidade os conheçam. Para isso, nesse trabalho, analisaremos perante duas perspectivas, sendo
uma relacionada a  concepção  neoliberal,  quanto  à  configuração  de  um mundo tecnológico  em
sintonia com o sistema produtivo e na qualificação do trabalhador, e a segunda sob a formação com
múltiplas habilidades básicas por meio da colaboração, complementaridade e integração entre os
conteúdos  escolares  e  áreas  do  conhecimento  (interdisciplinar),  ou  seja,  uma relação  diversa  e
interpretativa.  Para  efeito  de  exemplificação,  nesse  estudo,  usa-se  a  proposta  de  habilidades  e
competências  da  área  de  linguagem.  Outro  objetivo  é  perceber  como  essas  concepções  são
entendidas e aplicadas na prática escolar. A presente pesquisa, dentro do “V Seminário de Pesquisa
e IV Seminário de Extensão do PROFLETRAS/UFU”, está relacionada a temática “Estudo do texto
e  ensino”.  Na  produção  desse  estudo,  optou-se  por  uma  abordagem  documental-bibliográfica,
permeando uma análise teórica de autores, como Cunha (1993),  Isambert-Jamati  (1997) Vianna
(2003),  Andrade  (2012)  e  Mazzonetto  (2014),  relacionando-os  aos  documentos  curriculares
brasileiros.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 - ENSINO BASEADO EM
GÊNEROS DISCURSIVOS/ TEXTUAIS

Data: 09.12.2019
Local: Anfiteatro 5O E

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação  1  -  A  DESCONSTRUÇÃO  DOS  DISCURSOS  DE  ÓDIO
RELATIVOS  À  DISCRIMINAÇÃO  RACIAL  CONTRA  NEGROS:  A
FORMAÇÃO DO SUJEITO REFLEXIVO NA ESCOLA

Maria Tereza Rocha de Oliveira - UFMG
Profa. Dra. Leiva de Figueiredo Viana Leal – UFMG

Resumo: O presente estudo representa uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é refletir sobre o
poder que a linguagem tem e de como ela pode ser o melhor ou o pior nas relações humanas. Isso se
justifica a partir da constatação inequívoca de que os discursos de ódio têm-se disseminado em
ambientes virtuais e reais, como em redes sociais e escolas. Vê-se que, no âmbito escolar, uma das
formas  dessa  linguagem  de  ódio  é  pela  prática  do  preconceito  racial  contra  negros,  cujas
manifestações físicas ou verbais, diretas ou indiretas, têm provocado efeitos sociais negativos, como
aumento  do  número de  suspensões  e  da  taxa  de  evasão escolar,  sofrimento  psicológico,  como
depressão e  ansiedade,  isolamentos,  exclusão social,  podendo elevar  os riscos ao suicídio pelas
vítimas.  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  intervenção,  cujo  método  de  investigação  científica  é  a
abordagem qualitativa e busca solucionar um problema real no ensino da língua, que é o trabalho
com a linguagem, especificamente,  do ponto de vista  discursivo.  Muitos alunos não sabem ler,
escrever, e não raras vezes proferem discursos humilhantes, ofensivos, destruidores, contrários à
formação ética, tanto na escola como na vida. As discussões e as análises dos dados ancoram-se,
teoricamente,  em: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso; ORLANDI, E. Análise de Discurso;
ROJO,  R.;  BARBOSA,  J.  Hipermodernidade,  multiletramentos  e  gêneros  discursivos;
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso; AMOSSY, R. A argumentação no discurso; FIORIN, J.
Argumentação, Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Foram planejadas seis oficinas, as quais
têm sido desenvolvidas interdisciplinarmente, entre Língua Portuguesa, História e Artes, por meio
de diversificados gêneros discursivos e suportes, com foco em multiletramentos e desenvolvimento
de  habilidades  socioemocionais.  Dentre  essas  atividades,  análise  de  textos  multimodais  como
filmes, debates, produções de textos de opinião sobre as manifestações de discursos racistas nas
redes  sociais  no  século  XXI.  Alguns  dados  coletados,  nessas  atividades,  evidenciam  uma
naturalização  do  problema  e  um  não  reconhecimento  desses  discursos  como  prejudiciais  ao
desenvolvimento  socioemocional  dos  indivíduos  e  à  ética  humana.  Isso  foi  percebido,  quando
questionados sobre liberdade de expressão, muitos responderem que as pessoas são livres para dizer
o que quiserem nas diferentes mídias. Logo, fica claro uma aceitação e perpetuação de pensamentos
preconceituosos,  motivados,  provavelmente,  por  questões  culturais  provenientes  de  contextos
históricos em que há sentimentos de superioridade de uns em detrimento de outros. Por isso, há
necessidade de um trabalho efetivo para a desconstrução desses discursos e uma educação para
habilidades socioemocionais dos alunos. Portanto, espera-se que esta pesquisa colabore no sentido
de que a escola cumpra seu papel de ensinar a ler, a falar, a ouvir, e a expressar-se de maneira ética,
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com ênfase na formação humana dos sujeitos e que os alunos despertem a empatia e a sensibilidade,
tornando-se sujeitos reflexivos no uso discursivo da linguagem. 

Comunicação  2  -  CONTOS,  ROTEIROS  E  CURTAS-METRAGENS:  UMA
PROPOSTA DE ENSINO PARA A EJA

Marcela Cristiane da Silva- PROFLETRAS-UFU
Profa. Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni – PROFLETRAS-UFU

Resumo: Nesta comunicação, apresentamos a pesquisa que estamos desenvolvendo no âmbito do
Profletras/UFU, cujo foco é elaborar e aplicar, na 9ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
de uma escola da rede pública do Distrito Federal, uma proposta interventiva centrada na leitura e
na análise crítica de contos, na produção de roteiros e de curtas-metragens. O estudo tem como
objetivos  específicos:  a)  ler  e  produzir  textos  seguindo  as  convenções  de  diferentes  gêneros,
levando em conta as multissemioses e a integração das tecnologias digitais  de forma reflexiva,
significativa  e  crítica  nas  diversas  práticas  sociai;  b)  ler,  analisar  e  discutir  as  representações
discursivas e identificações dos personagens em contos da literatura brasileira; c) relacionar essas
representações e identificações a como os/as estudantes se representam e se identificam, articulando
culturas, o lido e o vivido; d) estimular os/as estudantes ao protagonismo durante a realização das
atividades propostas;  e)  produzir  roteiros  e  curtas-metragens a partir  da leitura de contos.  Para
atingir  esses  objetivos,  apoiamo-nos  em  pressupostos  da  Análise  de  Discurso  Crítica
(FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2008; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH,1999), em estudos sobre os
gêneros  discursivos  (BAKHTIN,  2015;  MEURER,  MOTTA-ROTH,  BONINI,  2005),  sobre  o
ensino de Língua Portuguesa na EJA (FREIRE,1987,1996), sobre letramentos, letramento crítico e
multiletramentos (STREET, 2012; JANKS, 2018; BALTAR; BEZERRA, 2014; FERRARI, 2018;
COPE;  KALANTZIS,  2009;  ROJO; MOURA, 2012;  SOARES, 2012),  sobre  os  gêneros  conto
(CORTÁZAR,  2004;  GOTLIB,  1988),  roteiro  (COMPARATO,1983;  FIELD  ,1995)  e  curta-
metragem (ALCÂNTARA, 2014; VENTURINI, 2017). Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa,
ética,  colaborativa,  fortalecedora  e  de  cunho  etnográfico  (THOMAS,  1993;  GEERTZ,  1978;
HAMMERSLEY; ATKINSON, 1995; CAMERON ET AL., 1992; GIEVE; MAGALHÃES,1994;
MAGALHÃES; GIEVE,1998; IVANIC,1998). Os dados foram gerados por meio de questionários,
de relatos orais  e escritos,  de gravações,  de produção de um portfólio  e de textos diversos em
consonância com as convenções de diferentes gêneros e por meio de registros em diário de campo.
Os  dados  ainda  estão  sendo analisados  e,  como resultado  parcial,  já  pudemos  perceber  que  o
trabalho constituiu-se como uma oportunidade de protagonismo dos/as estudantes participantes, de
reflexão sobre os usos da língua e de outros modos semióticos na leitura e na escrita, de análise
crítica das representações e identificações construídas nos contos e de articulação do lido com o
vivido, promovendo uma maior aproximação dos/as leitores/as da EJA do texto literário. 

Comunicação  3  -  DAS  PALAVRAS  DO  PROFESSOR  ÀS  PALAVRAS  DO
ALUNO:  ESPAÇOS  DIALÓGICOS  METACOGNITIVOS  POR  MEIO  DA
INTERAÇÃO VERBAL BAKHTINIANA

Gilmar Pereira Batista – UFMG

Resumo: Este artigo propõe a necessidade de se dar voz ao aluno no que se refere à percepção de
seus conhecimentos e de suas facilidades e dificuldades enquanto aprendiz.  Assim, objetivou-se
criar um território de dialogismo em que o sujeito da aprendizagem dialoga não só pelas atividades
que simplesmente mensuram o que aprendeu, mas por meio das relações que estabelece e do uso
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que faz do conhecimento e do aprendizado que possui sobre o que é ler /escrever. Apresenta-se aqui
parte do resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Letras da
UFMG, cujo propósito geral é desenvolver uma intervenção no ensino fundamental para melhoria
da  capacidade  de  escrita/leitura  de  gêneros  e  neogêneros  de  sumarização.  Como  proposta  de
intervenção,  elaborou-se  um Caderno  de  Atividades,  e  ao  final  de  cada  exercício,  o  aluno  foi
convidado a  dialogar  com o professor  e  seus  pares,  manifestando suas  reações  e  os  caminhos
mentais percorridos no processo de resposta às atividades. Os resultados apontam que: o aluno, na
enunciação, realiza uma leitura de si mesmo; por meio da metacognição identifica o que sabe, o que
aprendeu, o que precisa aprender mais ou melhor, e tem clareza do caminho mental que percorreu
ou deve percorrer para a realização mais adequada da leitura/escrita, isto é, um território de diálogo
responsivo ativo; o professor, na alteridade, pôde se perceber como interlocutor que se completa,
não só dando voz aos seus alunos, mas juntos, no entrecruzamento de vozes, vivem o direito à
experiência discursiva de completude. 

Comunicação  4  -  DISSERTAÇÕES  PRODUZIDAS  NO  ÂMBITO  DO
PROFLETRAS:  A ANÁLISE  DE  DISCURSO  CRÍTICA E  O  ENSINO  DE
LÍNGUA PORTUGUESA 

Profa. Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni – UFU

Resumo: Nesta comunicação, apresento resultados parciais de uma pesquisa intitulada “Pesquisas
em Análise de Discurso Crítica no Brasil: um mapeamento das produções dos últimos 10 anos”,
cujo objetivo é mapear teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação acadêmico e
profissional, de 2008 a 2017, com o intuito de investigar diferentes aspectos teórico-metodológicos.
Neste recorte, contemplo os resultados da análise de dissertações defendidas em cinco instituições
públicas associadas ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras (Profletras),
de três regiões do Brasil. Os resultados revelam alguns dos temas em foco: identidade de gênero;
machismo;  letramento  crítico;  etnia;  raça;  argumentação;  manifestações  populares  de  protesto;
inserção de tecnologias no ensino; e multimodalidade, os quais são abordados a partir do trabalho
com diferentes gêneros discursivos. Revelam, ainda, que é adotada a abordagem faircloughiana em
todos os trabalhos e que neles a Análise de Discurso Crítica (ADC) é articulada especialmente aos
estudos sobre letramento e sobre gêneros do discurso. Além disso, são trazidos para o diálogo os
construtos  da Gramática  do  Design Visual  (KRESS;  VAN LEEUWEN, 2006)  e  da Linguística
Sistêmico-Funcional  (HALLIDAY,  1994).  O  estudo  também  evidencia  uma  dificuldade  na
articulação da ADC na elaboração das propostas de intervenção e na análise dos dados e várias
contribuições teórico-metodológicas. Acredito que a articulação da ADC ao trabalho de campo no
Profletras  pode  cooperar  para  uma  investigação  que  não  se  limita  à  análise  da  representação
discursiva da prática social de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, mas se volta para a
análise da própria prática, com seus constrangimentos e potencialidades. Considero que o estudo
constitui uma representação da produção em ADC voltada para o ensino de Língua Portuguesa (LP)
no Brasil, o que colabora para a construção do conhecimento acerca desse quadro epistemológico e
para o desenho de novas propostas de estudo em ADC centradas no ensino. 

Comunicação 5 - PELOS BECOS DE GOIÁS: UMA PROPOSTA DE LEITURA
E ANÁLISE CRÍTICA PARA O 9° ANO DA EJA

Elizânia Rodrigues Oliveira – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni  - PROFLETRAS – UFU
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Resumo: Nesta comunicação, apresentamos resultados de uma pesquisa qualitativa concluída no
âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), da Universidade Federal
de Uberlândia. O estudo tem como objetivo geral elaborar e aplicar uma proposta de intervenção
pedagógica, centrada na leitura e análise crítica de poemas de Cora Coralina e no diálogo desses
poemas com experiências de vida de jovens e adultos da EJA. Para atingir o objetivo, apoiamo-nos
em  pressupostos  teórico-metodológicos  da  Análise  de  Discurso  Crítica  (CHOULIARAKI;
FAIRCLOUGH,  1999;  FAIRCLOUGH,  1989,  2001,  2003),  em estudos  sobre  multiletramentos
(ROJO, 2012), sobre letramento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 2004), sobre letramento literário
(COSSON, 2012, 2014 a, b) e em estudos sobre a Consciência Crítica da Linguagem (CLARK et al,
1990, 1991). A proposta foi aplicada em uma sala de 9º ano, na cidade de Santa Rita do Araguaia-
Goiás. A geração de dados é feita por meio de entrevistas, de relatos pessoais registrados em diário
de campo que acompanham os alunos e a professora de diferentes materiais produzidos a partir da
leitura e da análise dos poemas. Nessa análise, os alunos investigam, dentre outros aspectos, como a
poetisa representa o mundo e, a partir dessa investigação, procuram estabelecer uma relação como o
modo como eles se representam e representam o mundo. Como culminância do projeto, teremos um
Café  literário,  onde  serão  apresentados  os  textos  autorais,  de  gêneros  variados,  para  toda  a
comunidade educativa e seus familiares e convidados.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 -  LITERATURA E ENSINO

Data: 09. 12. 2019
Local: Anfiteatro 5O F

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação 1 - O TRABALHO COM O GÊNERO CONTO NA EJA: UMA
PROPOSTA DIDÁTICA ENVOLVENDO AS RELAÇÕES DE PODER QUE
SELECIONAM E ORGANIZAM O DISCURSO MACHISTA E FEMINISTA
NO CONTO “TCHAU”

Taíza Ferreira de Oliveira – PROFLETRAS – UFU
Sunamita da Silva Soares – PROFLETRAS – UFU
Ângela Márcia Fernandes - PROFLETRAS - UFU

Resumo: Com o intuito de enfatizar as relações sobre o feminismo, o discurso e a literatura em sala
de  aula,  a  presente  pesquisa  pretende demonstrar  uma proposta  didática,  baseada  na sequência
básica de Cosson (2009), abarcando a análise das relações de poder que selecionam e organizam o
discurso  machista  e  feminista  no  conto  “Tchau”  de  Lygia  Bojunga  (2003).  O  objetivo  dessa
pesquisa é trazer a tona essa temática para os alunos da EJA através do conto “Tchau” e constatar se
na contemporaneidade ainda predomina essa relação discursiva de dominação ou se isso vem se
transformando  ao  longo  do  tempo  influenciados  pelas  ideias  feministas  elencadas  na  obra  de
McLaren  (2016)  e  sob  a  perspectiva  de  análise  do  discurso  de  Foucault  (1996),  levando  em
consideração os procedimentos de controle e delimitação que concernem à parte do discurso e que
põe em jogo o poder e o desejo (p. 21). Assim, pretende-se trabalhar com o conto “Tchau” de Lygia
Bojunga (2003), com foco no exercício da liberdade e consciência, adquirido pelo empoderamento
defendido por Joice Berth (2018) a partir do discurso feminista. Para tanto, será desenvolvida uma
pesquisa qualitativa em que, segundo Neves (1996), o pesquisador busca o contato direto com o
objeto analisado. Espera-se que a proposta didática apresentada contribua para reflexões e críticas
acerca da emancipação do discurso feminista, por parte dos discentes, bem como auxilie outros
professores que podem vir a utilizar essa proposta em sua prática docente.

Comunicação  2  -  O  CONTEXTO HISTÓRICO DE  DESENCADEAMENTO
DO  PRÉ-MODERNISMO  BRASILEIRO  COM  DESTAQUE  PARA  A
GUERRA DE CANUDOS

 Vitor Sergio de Almeida - UFU. 
 Ryhã Henrique Caetano e Souza - UFU.

 Cosme Humberto Alves - UFU.
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Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar o contexto histórico do Nordeste brasileiro,  com
destaque para a Guerra de Canudos (1996 a 1897), considerando-a um símbolo da derrocada da
monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Assim, relaciona-se tal acontecimento
com a literatura, mais precisamente com o livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, publicado em
1902, o qual deflagrou o período literário Pré-Modernista no Brasil (1902 a 1922). Afirma-se que a
presente  pesquisa,  dentro  do  “V  Seminário  de  Pesquisa  e  IV  Seminário  de  Extensão  do
PROFLETRAS/UFU”, está relacionada a temática “Ensino da literatura brasileira”. Na produção
desse  estudo,  optou-se  por  uma  abordagem  documental-bibliográfica,  permeando  uma  análise
teórica  de  autores,  como  Athayde  (1939),  Bosi  (1969,  1994),  Lafetá  (1974),  Sodré  (1995),
relacionando os estudos deles com o contexto histórico vivido e com a obra “Os Sertões”. Justifica-
se tal produção sob o enfoque que “Os Sertões” está enraizado e é uma testemunha (literária e
jornalística) dos fatos dispostos no final do século XIX, inclusive evocando uma versão destoante
do  senso  propagado  pelo  governo  brasileiro,  denunciando  uma  realidade  de  exploração  e  de
degradante  condições  de  sobrevivência  de  parte  da  população  nordestina.  Na  época,  muitos
trabalhadores  rurais  nordestinos  estavam  desempregados  ou  insatisfeitos  com  a  exploração
empregada, logo, surge Canudos, que passa a ser a esperança de dias melhores e, ao mesmo tempo,
uma  afronta  na  perspectiva  do  governo,  dos  latifundiários  e  das  autoridades  católicas.  As
deploráveis condições  vigentes levaram também a criação de seitas religiosas,  instaurando uma
religiosidade popular que se opõe à religião oficial. 

Comunicação  3  -  ROLAND  BARTHES  E  ENSINO:  A  PRESENÇA  DA
ESCRITURA NA DISCUSSÃO SOBRE EXPECTATIVAS DO DOCENTE E
DO DISCENTE. 

Eric Teixeira Silva - UFU

Resumo: Roland  Barthes,  no  texto  Escritores,  intelectuais,  professores,  publicado  em  1971,
enumera em dois grupos distintos, as expectativas que tomam conta do discente e do docente em
contexto  de  ensino formal.  Na redação dessas  expectativas,  que  ele  denomina de  demandas,  o
teórico francês apresenta uma instigante escritura sobre as condições subjetivas que demarcam o
sujeito aluno e o sujeito professor. Identificar e discutir a poética pontual dessa escritura é o nosso
propósito de apresentação. 

Comunicação  4.  SENSIBILIZAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DO  LEITOR
LITERÁRIO POR MEIO DO GÊNERO CONTO 

Priscilla da Silva Cesar Carvalho- PROFLETRAS- UFU
Profa. Dra. Marisa Martins Gama-khalil- PROFLETRAS-UFU
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Resumo: O ensino da Literatura na escola tem por objetivo promover a leitura, e com ela o domínio
da  linguagem,  tornando-se  um  meio  pelo  qual  se  possibilita  a  apropriação  e  construção  de
conhecimentos  pessoais  e  sociais.  Por  isso,  como  argumenta  Cosson  (2006),  é  fundamental
transformar o ambiente da sala de aula e a maneira de se abordar a Literatura, compreendendo seu
valor e sua função social, associando-a às práticas de ensino que contribuam para a apropriação
significativa do texto literário. Anuímos com a concepção de que o contato com o texto literário
pode não apenas sensibilizar o leitor esteticamente, como também favorecer um pensamento crítico
acerca de questões éticas, políticas, sociais e ideológicas, além de oportunizar a compreensão leitora
na  construção  desse  texto.  A  seleção  de  obras  que  reúne  contos  de  autores  clássicos  e
contemporâneos da literatura brasileira e mundial (“A moça tecelã”, “Bife e pipoca”, “Uma vela
para Dario”, “A pequena vendedora de fósforos”, “A casa de boneca”, “Felicidade Clandestina”,
“Um instante de inocência”, “Selvagem é o vento”, e “A festa”) terá por meta propor estratégias que
incentivem a  apreciação de  obras  literárias  e  corroborar  para  a  formação de  leitores  críticos  e
autônomos. 

Comunicação  5  -  UMA  PROPOSTA  DE  TRABALHO  INTERTEXTUAL
ENTRE OS GÊNEROS CONTO DE FADAS E CORDEL NA PERSPECTIVA
DO LETRAMENTO LITERÁRIO

Ângela Márcia Fernandes Pereira - PROFLETRAS- UFU
Profa. Dra. Marisa Martins Gama Khali -PROFLETRAS - UFU

Resumo: O ensino da Literatura nas escolas, geralmente relegado a segundo plano, sempre foi alvo
de  questionamento  de  teóricos  e  especialistas  da  área  devido  ao  insucesso  das  metodologias
aplicadas que visam o letramento literário do aluno. Com finalidade de alterar essa realidade e
promover práticas de leituras mais significativas dos textos literários, pensamos em maneiras para
despertar  a  consciência  leitora  do  aluno  e  também promover  a  construção  de  um sujeito  que
interage, constrói, reconstrói e ressignifica seu próprio universo por meio da palavra. Desse modo,
propomos oficinas que direcionem a leitura e a escrita para uma reflexão sobre o papel que a mulher
ocupa na literatura pautada na sequência básica do letramento literário sugerida por Rildo Cosson
(2014).  Nosso  objetivo  é  que,  com a  leitura  das  obras  escolhidas  que  contemplam os  gêneros
literários em questão, o aluno participante possa se reconhecer leitor eficiente, com capacidade de
interpretar refletir sobre o tema proposto, para posteriormente criar sua própria versão dos contos de
fadas, por meio de um folheto de cordel de sua autoria.
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 6: VARIAÇÃO E ENSINO

Data: 09.12.2019
Local: Anfiteatro  5O G

Horário: 16 h 18 h

Comunicação 1 - LÉXICO E ENSINO: UMA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO
VOCABULAR PARA ALUNOS DEFICIENTES INTELECTUAIS EM SALA
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E ENSINO COMUM.

Mariana Silva Naves – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Adriana Cristina Cristianini – PROFLETRAS - UFU

Resumo: Entende-se  que,  se  a  comunicação  é  o  meio  pelo  qual  as  pessoas  se  relacionam
socialmente  e  o  léxico,  um dos  elementos  essenciais  para  o  dinamismo desse  processo.  Daí  a
importância de se pensar em planejamentos interventivos e linguísticos que possam efetivamente
contribuir  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  comunicativa  de  alunos  com  deficiência
intelectual, auxiliando-os a se tornarem cada vez mais autônomos, estimulados e valorizados dentro
dos mais variados contextos sociais. A experiência da autora no trabalho com alunos deficientes
intelectuais, tanto em sala de aula comum, quanto no Atendimento Especializado e sua preocupação
em levantar a discussão acerca da importância da ampliação lexical para o letramento desses alunos
constituem-se na motivação maior para o estudo. A fundamentação teórica para as discussões pauta-
se  principalmente  nos  seguintes  pesquisadores:  Barbosa  (1978;  1990;  1997);  Cançado  (2013);
Coseriu (1979; 1980); Mantoan (2003); Vigotsky (2006), entre outros. Acredita-se que o movimento
de inclusão também se dá quando novas reflexões são estimuladas a partir de discussões sobre as
práticas sociais desses alunos, visto que, quanto maior e mais produtivo for léxico ativo deles, mais
poderão perceber o mundo e se perceberem enquanto indivíduos ativos e partícipes da sociedade em
que vivem, vislumbrando, com isso, novas possibilidades de inserção social. Isso posto, a presente
comunicação  tem  como  objetivos:  (i)  apresentar  resultados  parciais  do  projeto  de  pesquisa
Ampliação  vocabular  para  as  práticas  sociais  de  alunos  com  deficiência  intelectual;  (ii)  gerar
reflexões acerca da importância do trabalho de ampliação lexical para as práticas sociais de alunos
com deficiência intelectual. PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Linguística. Língua Portuguesa. Léxico.
Deficiente intelectual. 

Comunicação 2 - DISCUSSÃO SOBRE FUNK COM ENFOQUE NA GÍRIA E
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Lara Cristina do Amaral Silva

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo compartilhar uma reflexão sobre como é possível
ensinar  Língua  Portuguesa  através  da  bagagem  cultural  do  aluno  e  de  sua  predileção  pelas
composições  das  letras  do  subgênero  "proibidão"  do  estilo  musical  Funk,  repletas  de  gírias,
palavrões e termos obscenos.
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Comunicação  3  -  A  SOCIOLINGUÍSTICA  COMO  PRINCÍPIO  PARA  O
ENSINO REFLEXIVO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Thais Nunes Xavier dos Santos – PROFLETRAS – UFU 

Resumo: Esta pesquisa aborda estratégias de ensino de língua portuguesa para alunos de 8º ano
do Ensino Fundamental, demonstrando a relação entre a modalidade falada e a escrita da língua,
bem como as variedades linguísticas, em especial a estilística. É perceptível a dificuldade que os
alunos apresentam quando se expressam por meio da língua escrita ao pensar como se essa fosse a
representação  fiel  da  fala.  Assim,  surgem  problemas  relacionados  ao  ensino  permeado  pelo
preconceito e o fracasso escolar. O objetivo desta pesquisa é contribuir para um ensino de língua
portuguesa cuja meta é ensinar o aluno a ler  e escrever bem por meio da variedade linguística
possível nas modalidades escrita e falada. Este estudo, fundamentado em Labov, Bortoni-Ricardo,
Cagliari, Bagno, Cyranka, Marcuschi, serviu como base para a elaboração de uma oficina em que os
alunos  realizaram atividades  reflexivas  envolvendo  a  identificação  de  eventos  mais  ou  menos
monitorados, promovendo a reflexão à luz da Sociolinguística Educacional. Para tanto, utilizamos
estratégias de leitura para o trabalho em grupo, conforme o ambiente, o interlocutor e o tópico da
conversa em cada situação comunicativa. As reflexões foram motivadas por situações envolvendo a
variação estilística em eventos comunicativos, demonstrando o caráter cultural, social, variável e
flexível da língua. 

Comunicação  4  -  TRABALHANDO  A  AUTOESTIMA  LINGUÍSTICA  DE
ALUNOS DA EJA PRISIONAL POR MEIO DE DINÂMICAS DE GRUPO

Mestre Maria Sônia Vieira Lira – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Talita de Cássia Marine – PROFLETRAS - UFU

Resumo: Partimos do pressuposto de que os alunos privados de liberdade chegam à escola em
contexto prisional com sua autoestima linguística baixa por acreditarem desconhecer sua língua
materna e se sentirem incapazes de aprendê-la. A pesquisa pretende avaliar a autoestima linguística
desse tipo de alunado, bem como a proposição de dinâmicas de grupo com atividades que possam
contribuir  para  o  desenvolvimento  da  competência  comunicativa  deles  por  meio  de  atividades
didáticas  que  valorizem  o  (re)conhecimento  da  diversidade  linguística  existente  no  universo
coletivo e pessoal de cada aluno participante, dentro e fora do contexto prisional. A base teórica
fundamenta-se  na  Sociolinguística  Educacional  e  na  Pedagogia  da  Variação  Linguística.  A
metodologia adotada é a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1996). Além disso, o questionário de crenças
e  atitudes  linguísticas  será  aplicado  em  dois  momentos:  antes  das  atividades  didáticas  serem
iniciadas pela professora-pesquisadora e logo após o término da aplicação da proposta didática –
dinâmicas de grupo –, a fim de realizar-se uma análise qualitativa-comparativa dos dados coletados.
Os alunos participantes serão discentes da quinta etapa da Educação de Jovens e Adultos, ensino
fundamental,  e  encontram-se cumprindo pena de privação de liberdade em presídio do Distrito
Federal. Os resultados e as dinâmicas de grupo aplicadas serão divulgados posteriormente.
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SIMPÓSIO 7 - ASPECTOS FONOLÓGICOS DA LÍNGUA
PORTUGUESA E ENSINO/ORALIDADE E ENSINO

Data: 09.12.2019
Local: Sala 1U213

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação  1  -  COMBO  DIDÁTICO:  UMA  PROPOSTA
MORFOFONOLÓGICA  DE  INTERVENÇÃO  NAS  TROCAS  DAS
TERMINAÇÕES HOMÓFONAS -AM E -ÃO

Patrícia Parreira da Silva – PROFLETRAS – UFU
Profa. Dra Marlúcia Maria Alves – PROFLETRAS – UFU 

Resumo: O combo didático de intervenção nas trocas das terminações homófonas -am e -ão está
vinculado  ao  projeto  de  pesquisa  intitulado  CARACTERIZAÇÃO  SEMIOLÓGICA  DOS
DESVIOS  NA  ESCRITA:  descrição  das  terminações  -am  e  -ão  e  intervenção  no  Ensino
Fundamental  II.  A  proposta  interventiva  foi  aplicada  em  uma  turma  de  7º  ano  do  Ensino
Fundamental II. Para tal, realizamos a categorização semiológica dos desvios na escrita consoante
Zorzi(2003),  considerada  neste  contexto  o  ponto  inicial,  pois  a  semiologia  dos  desvios  foi
norteadora  para  a  elaboração  de  estratégias  para  intervir  no  problema.  O  combo  didático  foi
realizado  em quatro  fases:  diagnóstica;  sondagem;  desenvolvimento  de  habilidades  específicas;
consolidação e observação de resultados. As atividades desta proposta didática envolvem aspectos
morfofonológicos e produção de texto materializada sob as convenções do gênero memórias, que
revela a  interação verbal  experienciada em um determinado contexto histórico.  Dessa  forma,  a
aplicação visou levar os alunos-partícipes a desenvolverem habilidades específicas na distinção das
terminações  homófonas  -am  e  -ão  em  narrativas  e  ao  aprimoramento  na  escrita.  Além  disso,
propiciou ao aluno/partícipe uma trajetória de escrita reflexiva, da produção de relato à produção de
memórias. (apoio CAPES) 

Comunicação  2  -  O  APAGAMENTO  DO  RÓTICO  EM  CODA FINAL EM
PRODUÇÕES ESCRITAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Andréia Aparecida Tomáz Castelo Branco – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Marlúcia Maria Alves – PROFLETRAS – UFU 

Resumo: A influência  da  fala  na  escrita  é  uma temática  recorrentemente  discutida  por  vários
autores (MARCUSCHI, 2007; AQUINO, 2015; MOLLICA, 2003; GARCIA, 2010). Como se bem
sabe, naturalmente os aspectos da linguagem oral se misturam ao da escrita, especialmente em se
tratando de situações comunicativas. Com base nisso, este estudo objetiva analisar o apagamento do
“r” em posição de coda nas produções escritas dos alunos do 8º ano do ensino fundamental e aplicar
uma  intervenção  didática  a  fim  de  promover  uma  escrita  com  menos  desvios  ortográficos,
principalmente no que tange a este apagamento. Assim, tomou-se como base teórica os estudos da
Fonética e da Fonologia (CARDOSO, 2009; CRISTÓFARO SILVA, 2009; ENGELBERT, 2012;
OLIVEIRA,  1983;  ROBERTO,  2016;  SEARA,  2011;  SILVA,  2002),  da  Sociolinguística
Educacional  (BORTONI-RICARDO,  2004,  2005,  2006,  2008;  PEDROSA,  2004;  ZILLES;
FARACO,  2015)  e  dos  estudos  sobre  Sílaba  (ALVARENGA  et  al,  1989;  ALVARENGA;
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OLIVEIRA,  1997;  BISOL,  2013).  Assim,  espera-se  que  esta  pesquisa  contribua  de  forma
significativa  para  o  desenvolvimento  da  consciência  fonético-fonológica  dos  participantes  da
pesquisa, de forma que eles desenvolvam uma escrita coerente com os contextos situacionais de
comunicação a que estiverem inseridos, atendendo, dessa maneira, ao objetivo aqui proposto.

Comunicação 3 - O ENSINO DA ORTOGRAFIA A PARTIR DA RELAÇÃO
NÃO  BIUNÍVOCA  ENTRE  O  GRAFEMA  E  O  FONEMA  NO  ENSINO
FUNDAMENTAL II

Thiago Martins Gonçalves – PROFLETRAS - UFU
Profa. Dra. Marlúcia Maria Alves – PROFLETRAS -UFU

Resumo: Esta pesquisa tem a pretensão de mostrar um pouco da relação não biunívoca entre o
grafema e o fonema, além de analisar o livro didático do Ensino Fundamental II em referência ao
ensino de ortografia a partir da relação não biunívoca entre o som e a escrita. Este trabalho tem
como objetivo geral  o  estudo da ortografia  de estudantes  do ensino fundamental  II  a  partir  da
relação não biunívoca entre grafema e fonema, e os seguintes específicos: (i) observar o ensino da
ortografia a partir da relação não biunívoca da língua; (ii) verificar também a relação não biunívoca
variável;  (iii)  fazer  um  levantamento  bibliográfico  sobre  o  ensino  da  ortografia  na  Língua
Portuguesa; (iv) analisar alguns livros didáticos adotados por escolas públicas de Uberlândia para
verificar  como  se  dá  o  ensino  de  ortografia;  (v)  propor  atividades  que  favoreçam  a  reflexão
linguística  e  que  complementem os  exercícios  apresentados  em materiais  didáticos.  Utilizamos
como metodologia: 1a) análise bibliográfica para maior compreensão do tema proposto, 2a) análise
de alguns livros didáticos utilizados em algumas escolas públicas de Uberlândia, 3a) proposta de
atividades  complementares  ao ensino da  ortografia,  visando uma abordagem reflexiva.  A partir
disso chegamos ao fim da pesquisa com uma proposta de exercícios para auxiliar o professor no
momento do ensino de ortografia, além da análise dos exercícios de um livro didático usado nas
escolas estaduais de Uberlândia.

Comunicação 4 - ORALIDADE E ENSINO: CONTRIBUIÇÕES DO GÊNERO
DEBATE NA CONSTRUÇÃO DO FALANTE EM AMBIENTE ESCOLAR

Maria do Livramento Gomes Rosa-PROFLETRAS – UFU 
Profa. Dra. Marlúcia Maria Alves – PTOFLETRAS - UFU

Resumo: Esta pesquisa tem como tema a Oralidade e Ensino: contribuições do gênero debate na
construção  do falante  em ambiente  escolar  e  está  em andamento  com aproximadamente  trinta
alunos de nono ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual da cidade de
Uberlândia/ MG. Tem caráter qualitativo, partindo da questão de que o desenvolvimento de um
trabalho voltado especificamente para a temática ora exposta é capaz de possibilitar aos alunos uma
reflexão a respeito da língua. Além disso, a atenção será voltada para questões que envolvem a
oralidade, sendo ensinável por meio de gêneros, no que tange aspectos como: tonicidade, escolhas
lexicais, argumentação, entre outros. A priori, partimos de uma pesquisa bibliográfica a respeito do
tema,  de  verificação  de  quais  elementos  são  constitutivos  dentro  da  temática  oralidade  e  as
possibilidades de se trabalhar gêneros que são prioritariamente orais, dentre os quais escolhemos o
debate  para  análise  e  transcrição.  O  trabalho  com  o  oral  foi  referenciado  na  perspectiva  de
Marcuschi  (2001,  2007,  2008),  Bakhtin  (2003),  Dolz,  Schneuwly  e  Haller  (2013).  Posteriori,
procedemos à elaboração e aplicação de oficinas em sala de aula. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 8: PRÁTICAS DE ORALIDADE E PRÁTICAS
LETRADAS NO ENSINO

Data: 09.12.2019
Local: Sala 1G 240

Horário: 16 h às 18 h

Comunicação  1  -  ARTIGO  DE  OPINIÃO  COMO  FERRAMENTA  PARA
FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO NO ENSINO FUNDAMENTAL
II

Laís Felix Lopes - UFU
Queli Carneiro Davanço - UFU
Lucas Caixeta Machado - UFU

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar o projeto feito por alunos do quarto período de Letras –
Português durante a disciplina PROINTER III – Práticas em Língua Portuguesa. Foi proposto um
material didático cuja sua finalidade é exercitar a leitura e o pensamento crítico do aluno para que,
em seu  dia-a-dia,  ele  consiga  dialogar  democraticamente  e  respeitar  o  ponto  de  vista  de  outra
pessoa.  Para  fundamentação  teórica  do  projeto,  foi  proposto  no  trabalho  a  discussão  sobre  a
concepção do texto como prática de linguagem e de um ensino de língua funcionalmente planejado,
contemplando  a  concepção  de  gêneros  discursivos  de  Bakhtin.  Além disso,  estão  presentes  as
habilidades propostas na nova versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 1997), como
EF69LP20, EF69LP22 e EF69LP25, que preveem a identificação da forma de organização de textos
normativos e sua revisão, e o posicionamento de forma consciente. Através do gênero artigo de
opinião,  visamos trabalhar  e  desenvolver  a  criticidade social  por  meio de temas da  atualidade,
mostrando que as posições ideológicas são construídas e devem levar em conta a alteridade. O
projeto teve parte de sua prática realizada na Escola de Educação Básica da Universidade Federal
de Uberlândia – ESEBA/UFU, seguindo o eixo dos gêneros textuais e  trabalhando o artigo de
opinião, tendo como aporte teórico principal CASSEB-GALVÃO e DUARTE (2008).

Comunicação 2 - ESCRITA CRIATIVA E TDIC: A FANFIC COMO FORMA
DE AUTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Kerolen M Vilaça da Silva - UFU
Maria Luiza Gontijo F de Lima - UFU

Pablo Oliveira Souza - UFU

Resumo: A BNCC  prevê  em  suas  competências  para  o  ensino  fundamental,  a  utilização  de
diferentes linguagens para promover os direitos humanos; além da utilização de tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC) de forma crítica, desenvolvendo projetos autorais e coletivos
(BNCC, 2017). É objetivo deste trabalho apresentar uma proposta de material didático, produto de
uma disciplina do curso de Letras da UFU. Nossa proposta foi incluir a escrita criativa no contexto
escolar, a partir de um gênero não canônico, a Fanfiction, contemplando o multiculturalismo, ao
abordar temas como autoria negra, racismo e exclusão social. Para tanto, utilizamos a perspectiva
de linguagem de Bakhtin (2003), a qual é vista como atividade de interação: a língua se situa em
diversas esferas de comunicação humana. Utilizamos também a perspectiva dos Multiletramentos
(ROJO, 2012), uma vez que desfrutamos de tecnologias tanto na leitura, quanto na produção dos
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textos. Dentre as atividades propostas destacamos a compreensão e produção do gênero Fanfiction;
o reconhecimento dos mecanismos linguísticos em um conto e o incentivo à autoria dos alunos.
Dessa maneira, destacamos como resultados obtidos o oferecimento de um material que oportuniza
a produção autoral, o aprimoramento das produções escritas, a reflexão acerca da exclusão social e
o uso das TDICs de forma consciente,  bem como o aprofundamento da formação docente dos
licenciandos que os produziram.

Comunicação 3 -  ORALIDADE E ENSINO: A UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS
ORAIS NAS SALAS DE AULA

Nathalia de Cássia Andrade Fernandes
Welington Martins

Resumo: Esse trabalho tem o objetivo de ampliar os gêneros orais nas salas de aula com o intuito
de  possibilitar  a  autonomia  do  aluno  por  meio  de  práticas  que  contemplem a  diversidade  dos
gêneros orais. A oralidade ainda é desvalorizada no contexto escolar, e quando é proposta percebe-
se que existe uma falta de diversidade de gêneros orais dentro do ensino e da proposta didática. A
abordagem dos gêneros orais no ensino escolar faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PNC's), logo nota-se um valor desse tema nos materiais didáticos e no ensino. Percebendo a falta
do  reconhecimento  desse  gênero  em  questão,  escolhemos  o  tema  “Oralidade”  dentro  das
competências da BNCC para elaborar um material didático autoral como produto final da disciplina
PROINTER -Práticas de Ensino em Língua Portuguesa. Segundo Dolz e Schneuwly (2011), "assim
como a atividade humana de comer produz uma refeição, a atividade falar (ou escrever) produz um
texto",  por  consequência  o  estudo  da  linguagem  oral,  assim  como  a  escrita,  pressupõe
necessariamente  a  escolha  de  textos  como  objetos  de  trabalho  para  serem  desenvolvidos  nas
práticas escolares. Desse modo nosso trabalho tem o objetivo de definir as características do oral a
ser ensinado, e contribuir com o ensino e aprendizagem no âmbito escolar, para que seja atendido
demandas do currículo de forma relevante e útil.

Comunicação  4-   PROJETOS DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO  BÁSICA
DESENVOLVIDOS  NA  FORMAÇÃO  INICIAL  DE  PROFESSORES  DE
LÍNGUA PORTUGUESA: POSSIBILIDADES ALINHADAS À BNCC

Profa. Dra. Flávia Danielle Sordi Silva Miranda – PROFLETRAS – UFU

Resumo: A partir  do projeto de pesquisa “Letramentos  acadêmicos:  da formação à atuação do
professor  de  língua portuguesa”,  o  qual  é  uma pesquisa  longitudinal  em desenvolvimento,  que
busca, em linhas gerais, compreender a constituição docente de um grupo de licenciandos de Letras,
apresento,  nesta  comunicação,  um  recorte  com  movimentos  dialógicos  (FISCHER,  2008)
específicos desses participantes no que diz respeito à produção de materiais/projetos didáticos. São
analisados três projetos de ensino produzidos por três grupos de professores em formação e dados
se  seu  entorno  no  contexto  de  uma  disciplina  prática  da  graduação  que  cursam,  denominada
“Práticas  em Língua  Portuguesa”  –  PROINTER III.  Analiso  como  os  participantes  realizaram
materialmente  articulações  entre  conteúdos  teóricos  de  língua  portuguesa  e  componentes
curriculares  da  Educação Básica  em consideração às  normatizações  da  Base  Nacional  Comum
Curricular (BNCC) em suas propostas didáticas. Como resultados parciais, foi possível observar a
preferência  por  (i)  teorias  contemporâneas  de  língua(gem)trabalhadas  no  curso  de  Letras,  (ii)
didatização de gêneros orais e escritos variados, muitas vezes, associados a tecnologias digitais de
informação  e  comunicação  e  (iii)  preocupações  para  a  promoção  da  interculturalidade  nessas
atividades. O contexto revelou benefícios de se trabalhar com a criação de projetos de ensino na
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formação do professor de língua portuguesa, apesar de conflitos diversos ao longo da composição
dos mesmos.Comunicação 

5  -  O  USO  DA  PLATAFORMA  DIGITAL  GOCONQR  E  DE  SUAS
FERRAMENTAS  HIPERTEXTUAIS  NA ELABORAÇÃO  DE  MATERIAIS
DIDÁTICOS  ONLINE:  UMA PRODUÇÃO  REALIZADA NA DISCIPLINA
PROINTER

João Vitor Santos Gondim – UFU
Letícia Maria Machado Arruda – UFU

Maria Clara Oliveira Pereira – UFU
Anna Thais Marques e Santos – UFU

Resumo:  Com  a  chegada  da  internet,  as  relações  interpessoais  foram  consideravelmente
modificadas, possibilitando novas formas de interação social entre os indivíduos. Em contrapartida
àqueles  que  não  detêm  um  conhecimento  considerável  do  universo  digital,  tem-se  aqueles
indivíduos que já nasceram nessa era, para os quais o mundo virtual estritamente ligado às suas
vivências, o que faz com que eles se relacionem, majoritariamente, através dos meios digitais. Essa
nova geração, eventualmente, frequenta o ambiente escolar, mas, em muitos casos, este não está
suficientemente preparada para lidar com os alunos alfabetizados digitalmente, pois ainda se prende
nas raízes do ensino tradicional, em que o professor tem como únicas ferramentas o quadro negro e
o livro didático impresso. A partir desse panorama, delineamos nosso trabalho com o intuito de
apresentar uma plataforma online – goconqr.com – e suas respectivas ferramentas hipertextuais,
focalizando nas possibilidades de produção de diversos tipos materiais didáticos online. A partir
dela,  desenvolvemos uma elaboração autoral,  realizada na disciplina PROINTER – Práticas em
Língua Portuguesa. Trata-se de um material didático de suporte online sobre variação linguística.
Desse modo, nosso trabalho tem por objetivo auxiliar professores em formação e professores que
estejam atuando a pensarem em novas possibilidades para a elaboração e uso de materiais didáticos
em sala, que fujam dos moldes tradicionalmente utilizados.
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