ISBN 978-85-7846-400-4

X SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUAGEM
E SIGNIFICAÇÃO
XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

Letras UEL 60 Anos

CADERNO DE RESUMOS

05, 06 e 07 de outubro de 2016
Londrina - Paraná

ISBN 978-85-7846-400-4

Loredana Limoli & Ana Paula F. de Mendonça
(Orgs.)

COORDENAÇÃO GERAL
Loredana Limoli

COMISSÃO ORGANIZADORA
Adriana Grade Fiori Souza
Ana Lúcia de Campos Almeida
Ana Paula Ferreira de Mendonça
Cláudia Rio Doce
Esther Gomes de Oliveira
Flávio Luís Freire Rodrigues
Laura Brandini
Mariângela Joanilho
Paulo Roberto Almeida
Regina Maria Gregório
Sheila Oliveira Lima
Suely Leite
Tacel Coutinho Leal
Telma Maciel da Silva
Valdirene Zorzo-Veloso
Wagner Ferreira Lima
COMISSÃO CIENTÍFICA:
Profª Drª Adelaide Caramuru Cezar
Profª Drª Cláudia Cristina Ferreira
Profª Drª Jacicarla Souza da Silva
Profª Drª Juliana Reichert Assunção Tonelli
Profª Drª Lilian Kemmer Chimentão
Prof. Dr. Marcelo Silveira

PROMOÇÃO

Centro de Letras e Ciências Humanas
Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas

CONFERÊNCIAS

Prof. Dr. Rildo Cosson (CEFOR/UFMG)
"Programa escolar de leitura"
Profª Drª Viviana Bosi (USP)
"Ana Cristina Cesar e seus contemporâneos: afinidades"

Nossa sincera homenagem
ao saudoso professor e amigo
Paulo de Tarso Galembeck

COMUNICAÇÕES
INDIVIDUAIS

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

A FRAGILIDADE DOS VÍNCULOS HUMANOS: OS RELACIONAMENTOS E A
MODERNIDADE NA CRÔNICA BRASILEIRA
Adriana Giarola Ferraz Figueiredo (SEED-Paraná)
drigff@gmail.com

Há, na modernidade, o constante contato com o risco: os indivíduos colocam-se em
situações em que, geralmente, são reduzidos e caracterizados sob o aspecto do descartável.
Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman (2001), nessa sociedade mutante, todos os aspectos
da vida humana são afetados pelas constantes transformações. E o advento da “liquidez”,
orientado pela instabilidade, gera realizações individuais em que, de forma marcante, os
relacionamentos não mais se solidificam e, praticamente, não sobrevivem por muito tempo.
Nesse contexto, a subjetividade da crônica vai ao encontro da necessidade de se contemplar
essa situação, enquanto uma nova ordem comum, diante de sociedades de épocas e de
lugares distintos, em que o privado e o público acabam por se confundir nos
relacionamentos. Tudo isso, com o intuito de conhecer, compreender ou, apenas,
aproximar-se das façanhas próprias da vida íntima.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LINHAGEM DE ANTI-HERÓIS NA
LITERATURA BRASILEIRA
Adriele Gehring
adrielegehring@hotmail.com

Página
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Este trabalho, que é parte integrante de dissertação de mestrado, apresenta o percurso
traçado pelo personagem anti-herói na literatura brasileira, situando-o em momentos
representativos para essa construção a partir de personagens que estabelecem relação crítica
com a sociedade, pelo fato de serem resultado de momentos históricos complexos. De uma
forma breve, enfocamos as rupturas trazidas pelo Movimento Modernista, via Mário de
Andrade, devido a questões estéticas afloradas pelo novo projeto literário. Esse mesmo
padrão de projeto estético será visto no teatro, a partir dos anos 1950, com o surgimento de
grupos engajados com cunho coletivo que remontam a dialética social capitalista, caminho
esse que servirá de base para o teatro engajado de Chico Buarque, que retoma, em certa
medida, a discussão sobre o herói nacional, articulando-se com linhagem estabelecida.
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O DOCE MARTÍRIO DE ESCREVER CONFESSADO NA “DESCOBERTA DO
MUNDO”
Alessandra Navarro Fernandes (UEL)
anavarro_fernandes@hotmail.com

A descoberta do mundo, de Clarice Lispector, nos apresenta sua vertente cronista realizada
entre os anos 60 e 70 no Jornal do Brasil. Conhecida pela elaboração da linguagem na
representação interrogativa do âmago humano, célebre em seus romances e contos,
Lispector lançou-se ao desafio de escrever nos limites do gênero jornalístico, ou, antes
ainda, da vida ao rés-do-chão, como define poeticamente Antonio Candido. Este trabalho
busca examinar o eu cronista que revela o interessante oficio de escrever cultivado entre
dores e viscerais sabores, conciliando a inevitável poesia da reflexão com a concisão da
linguagem da crônica.

CONSCIÊNCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA E DESEMPENHO ORAL EM
LÍNGUA INGLESA
Alexandre Stein (PG-UEL)
alexandrestein02@gmail.com
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O objetivo deste trabalho é trazer à tona discussões a respeito de aspectos fonéticofonológicos que podem ajudar aprendizes de língua inglesa a melhorar seu desempenho
oral. A relevância desse tópico justifica-se pela carência de estudos que enfoquem o
trabalho com pronúncia por meio de uma abordagem fonético-fonológica em sala de aula.
Segundo Goh e Burns (2012, p. 30) “[...] aprendizes são frequentemente encorajados a
focar na conversação. Eles se expressam usando quaisquer recursos linguísticos que
possuam, porque é dada grande importância ao ensino da linguagem comunicativa”, mas
qual a qualidade dessa produção oral? Acredita-se que ao aumentarmos a consciência
fonético-fonológica dos aprendizes, através da exposição de princípios da fonética e da
fonologia que regem a língua inglesa, podemos levá-los a terem uma pronúncia mais
inteligível, satisfatória e precisa (FRASER, 2000; GODOY, CONTOW, MARCELINO,
2006; ROACH, 2009; ASHTON, SHEPHERD, 2012; SILVA, 2012).
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DO A, B, C, À VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: UM ESTUDO SOBRE A
SOCIOLINGUÍSTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ROLÂNDIA-PR
Aline Alvares (PG-UEL)
aline.alvaress@gmail.com
Os estudos voltados à variação linguística valorizam as determinadas diferenças que uma
mesma língua apresenta quando utilizada, de acordo com determinadas condições sociais,
culturais, regionais e históricas. Como se sabe, a língua é heterogênea, dessa forma o ensino
da Língua Portuguesa deve contemplar diversas variedades, mas nem sempre isso ocorre.
Dessa forma, busca-se, com esse trabalho, investigar como a abordagem sociolinguística
está inserida nas coleções de livros didáticos disponíveis no município de Rolândia-PR. A
pesquisa se divide em duas partes a primeira constitui a fundamentação teórica, e a segunda
análise do corpus - coleções: Ápis Letramento e Alfabetização e Aprender Juntos – Língua
Portuguesa.

LEITURA DOS QUADRINHOS: UMA ANÁLISE LINGUÍSTICO-TEXTUAL DE
DOM CASMURRO
Aline Fracarolli do Carmo (G-UEL)
aline.fracarolli@outlook.com
Nosso trabalho tem como objetivo proceder à análise do gênero textual história em
quadrinhos, doravante HQ, no contexto de adaptação literária. Justificamos nossa pesquisa
pela acessibilidade que as adaptações proporcionam, principalmente para o público juvenil,
que pode tomar conhecimento de uma obra clássica a partir da leitura desse gênero.
Primeiramente, apresentaremos um breve histórico do gênero HQ. Em seguida, trataremos
sobre o valor das adaptações de obras clássicas para os quadrinhos, discorrendo sobre suas
semelhanças e diferenças. Assim, com um olhar linguístico-textual, esperamos evidenciar
não só as variações formais entre essas adaptações, mas também os aspectos que as
aproximam (ou distanciam) do texto original, da essência do livro para os quadrinhos. Para
tanto, analisaremos a adaptação do clássico Dom Casmurro de Machado de Assis, para o
público juvenil.

A REPRESENTAÇÃO MARGINAL EM MANUAL PRÁTICO DO ÓDIO, DE
FERRÉZ (2003)
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Considerando o crescente interesse dos escritores contemporâneos em representaram a
realidade de grupos socialmente excluídos, esta comunicação tem por objetivo apresentar
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Alini Francielli Jussiani (G-UENP)
alini_msn@hotmail.com
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Trabalho de Conclusão de Curso, cujo objetivo é investigar como se dá a figuração
marginal e/ou periférica no romance Manual prático do ódio, de Ferréz, publicado em
2003. Este trabalho está inserido em um projeto maior de pesquisa coordenado pela Profa.
Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone, intitulado “A representação de territórios marginais
na ficção brasileira contemporânea: recepção crítica e práticas de letramento”. Dentre os
estudos tomados como objeto de análise destacam-se autores como Karl Erik
Schollhammer (2011), Beatriz Resende (2008), Heloisa Buarque de Hollanda (2014), Paulo
Roberto Tonani do Patrocínio (2013, 2016), dentre outros.
Trabalho orientado pela Profª Drª Ana Paula F. Nobile Brandileone. UENP.

RIMÁRIO E FIGURAS DE SOM EM TROVAS INFANTIS
Amanda de Souza (G-UEL)
aamanda-souza@hotmail.com
Carla Giovana de Campos (G-UEL)
carlinhagcampos@gmail.com
A leitura é uma aprendizagem básica e fundamental para o acesso ao conhecimento, mas
mesmo sendo imprescindível ela é, ainda hoje, uma prática incomum entre os jovens.
Quando se trata de poesias infantis o interesse entre as crianças é ainda menor, entretanto,
mesmo com este cenário de poucos leitores, alguns livros de poesia conseguem se destacar.
Partindo desta visão, este trabalho analisou 10 trovas do livro “Diga um verso Bem Bonito!
Trovas”, avaliando as rimas e figuras de som mais frequentes, e se estas influenciam a
popularidade do livro entre seu público alvo. Os resultados encontrados apresentam fatores
textuais e extratextuais responsáveis por influenciar o grande número de leitores do livro
analisado entre seu público alvo.

A CULTURA DO GAUCHO EM O GAÚCHO MARTÍN FIERRO, DE JOSÉ
HERNÁNDEZ
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O presente trabalho tem como objetivo analisar o segundo canto de O Gaúcho Martín
Fierro, tendo como foco principal como o autor trabalha com a linguagem certamente
representativa dos costumes dos gaúchos. Essa análise será dividida em partes,
referenciando os costumes citados pelo autor, como por exemplo a lida com animais, as
vestimentas típicas do gaúcho, as expressões usadas por estes etc. Associando, sempre, os
costumes com a linguagem e significação. A perspectiva dessa reflexão é aproximar o leitor
a um entendimento da linguagem usada na Literatura Gauchesca e como esta linguagem
típica representava a figura dos gaúchos e seus costumes.
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Amanda M. de Oliveira M. Hoffmann (G-UEL)
amandapr85@hotmail.com
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ESTADOS EXCEPCIONAIS: REFLEXÕES SOBRE A LITERATURA
FANTÁSTICA HISPANO-AMERICANA DO SÉCULO XIX
Amanda Pérez Montañez (UEL)
amandapm3404662@gmail.com
O presente estudo tem por objetivo estabelecer uma série de reflexões acerca da Literatura
Fantástica Hispano-Americana do século XIX. Nesse período, o relato fantástico se
constituiu no laboratório narrativo de destacados escritores românticos e modernistas, onde
experimentaram novas formas de expressão literárias e liberdade criativa. Para os escritores
modernistas, o fantástico se apresenta como uma nova tendência estética que permite cruzar
as fronteiras entre o sonho e a vigília, o real e o surreal, rompendo assim com a rigidez
racionalista para dar vazão a estados excepcionais da consciência, ao instalar uma nova
realidade que é subversiva do real. Desse ponto de vista, o fantástico significa substituir o
familiar pelo estranho, insólito, inquietante, num encontro com o inexplicável da existência.

TEXTO E DISCURSO: CAMINHOS PARA COMPREENSÃO E
INTERPRETAÇÃO
Ana Carolina Bernardino (PG-UEL)
carolzinha_anjob@hotmail.com
A partir de uma perspectiva mais abrangente a respeito do processo de significação dos
textos, temos os estudos do discurso, que passam pela materialidade linguística e buscam
compreender tal processo em uma dimensão discursiva, na qual leva-se em conta, além dos
aspectos linguísticos, os aspectos exteriores à língua, como por exemplo o sócio-histórico e
o ideológico. O presente artigo tem por objetivo estudar o funcionamento discursivo na
produção dos sentidos, com o intuito de verificar de que forma os possíveis efeitos de
sentido são materializados por meio da linguagem. O corpus selecionado é composto por
tiras. Dessa forma, na busca pelos sentidos, utilizaremos uma abordagem interdisciplinar
que contemple tanto os preceitos da Linguística Textual quanto os da Análise do Discurso
(de orientação francesa), tendo em vista que ambas as teorias orientam a uma compreensão
global do texto/discurso.

A PSICOLOGIA EM TERRITÓRIO LITERÁRIO: SOMBRA E PERSONA EM
DORIAN GRAY
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Aparenta-se instituir enquanto uma interessante alternativa a união entre os estudos
referentes à psique aos de ordem literária, de modo que a proposta aqui estabelecida se
esboça na forma de um paralelo entre conceitos característicos da psicologia analítica
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junguiana e o relacionamento secreto que a protagonista do romance O retrato de Dorian
Gray mantém com seu retrato. O propósito é ponderar, tendo como referência o destino
consentido à personagem de Wilde, a conceituação junguiana de sombra e persona. A
seguir o que fora postulado pela área da psicologia, torna-se plausível pensar a personagem
Dorian Gray através de uma duplicidade quase palpável.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Adilson dos Santos. UEL.

LÍNGUAS DO BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE DO FALAR PERNAMBUQUÊS
Ana Clara dos Reis Tomaelli (G-UEL)
anaclaratomaelli@hotmail.com
Dayane Barros Bueno (G-UEL)
dayabueno76@gmail.com
O regionalismo pode ser definido como meio peculiar de expressão de uma determinada
região, refletindo os hábitos e os costumes do povo que a habita. O objetivo deste estudo é
explicitar indícios da variação linguística do estado de Pernambuco. Levando em conta que
o nordeste pode ser considerado como o maior alvo de estigmatização relacionada à
linguagem, justamente por ser uma região que apresenta grande deficiência na distribuição
de renda, esperamos contribuir para a conscientização dos indivíduos, visando desconstruir
a ideia de “língua feia” e “língua bonita”, tão presente nos nossos cotidianos, e, assim,
oferecer uma ínfima contribuição para maior consideração às diferenças observadas no
falar pernambuquês. Para nossa reflexão, analisaremos os jornais “Aqui PE” e “Diário de
Pernambuco”. Os pressupostos teóricos são os da sociolinguística e a metodologia desta
pesquisa se configura como documental de cunho qualitativo e interpretativo.

CRENÇAS DE ALUNOS-PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: UM OLHAR
PARA A EDUCAÇÃO DOCENTE INICIAL

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este estudo analisou crenças de alunos-professores de língua inglesa de uma universidade
pública do estado do Paraná no que diz respeito ao processo de ensinar e aprender inglês no
contexto de escola pública, antes e após o período de estágio supervisionado, bem como as
implicações dessas crenças nas ações desses futuros professores. O referencial teórico
apoiou-se em estudos sobre crenças e aprendizagem de línguas (BARCELOS, 2001, 2004;
SILVA, 2008, 2011). Esperamos que esse trabalho contribua com estudos voltados às
crenças de alunos-professores de inglês, bem como com uma educação docente inicial mais
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Ana Claudia da Silva Roseira
claudiani_roseira@hotmail.com
Josimayre Novelli Coradim (UEM)
josimayrenovelli@hotmail.com
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crítica e reflexiva, na qual alunos-professores sejam capazes de refletir sobre suas crenças,
práticas pedagógicas e seu papel enquanto futuros professores de línguas.

FOCO NO LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA ABORADAGEM
SISTEMATIZADA DA OBRA DESMUNDO, DE ANA MIRANDA
Ana Claudia de Brito Moraes de Freitas (G-UENP/CAPES)
anacbmf@bol.com.br)
Ieda M. Sorgi Pinhaz Elias (SEED/CAPES)
iedapinhaz@gmail.com)
Solange Lúcia da Silva Massari (G-UENP/CAPES)
solange.massari@hotmail.com
Este trabalho vincula-se ao subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência/CAPES), intitulado “Letramentos na escola: práticas de leitura e produção
textual”, e é desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de
Cornélio Procópio, em parceria com professores da rede pública de ensino. O Eixo 1 do
subprojeto em questão, objetiva produzir sequências didáticas a partir da proposta de
letramento literário (2006), de Rildo Cosson, e articular ações de ensino-aprendizagem em
duas escolas públicas no município de Cornélio Procópio (PR). Esta comunicação tem por
objetivo apresentar uma proposta de sequência didática expandida, elaborada a partir da
obra Desmundo (2009), de Ana Miranda, pelos bolsistas de iniciação à docência,
supervisores vinculados à escola pública e coordenadores da IES, a ser implementada para
alunos do 1º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Zulmira Marchesi da Silva.
O FANTÁSTICO PROPOSTO POR NEIL GAIMAN – UMA ANÁLISE DO CONTO
“A VEZ DE OUTUBRO”

Página

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise do conto “A vez de outubro”,
presente no livro Coisas frágeis, 2010, do escritor britânico Neil Gaiman. Ele narra o
encontro de 12 irmãos, os meses do ano, que se reúnem em volta de uma fogueira para
contar historias e neste encontro é a vez de outubro, justificando assim o nome do texto. O
conto faz uma mistura de duas propostas do insólito, o fantástico e o maravilhoso, que em
teoria, segundo Todorov, se contrapõem entre si, mas que no texto constroem junto o teor
sobrenatural da narrativa. Além de Todorov, é pretendido utilizar para essa análise Roas e
Cesarani.
Trabalho orientado pela Profª Drª Nerynei Meira Carneiro Bellini. UENP.
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Ana Flavia Salvi (G-UENP)
anaflavia_s94@hotmail.com
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AS ESPECIFICIDADES NA LINGUAGEM E A ESCOLHA DE ADJETIVOS NO
CONTO “A MENINA DE LÁ” DE GUIMARÃES ROSA
Ana Luísa Braga Cabral (G-UEL)
anabragacabral@hotmail.com
Angela Rodrigues da Silva (G-UEL)
rodrigues.angelasilva@gmail.com

Caracterizado por um estilo único, Guimarães Rosa fez uso de diversos recursos como
invenções semânticas, sintáticas, ou até mesmo de vocábulos, constituindo seu próprio
universo linguístico e/ou semântico. As adjetivações são traços muito específicos de
Guimarães Rosa por parte de sua linguagem inovadora e tão ricamente trabalhada. Com
base em tal especificidade, este artigo tem o objetivo de averiguar quais os adjetivos estão
empregados de forma mais inusitada, e se constituem ou não neologismos. Conjuntamente,
serão explorados seus lexemas, raízes, radicais e desinências, possibilitando deduzir onde e
por quê o estranhamento é causado, servindo-se também da semântica como ferramenta de
interpretação de trechos do conto de João Guimarães Rosa, A menina de lá, publicado no
livro Primeiras Estórias, de 1962.

O ENSINO DE METÁFORA POR MEIO DA EXPLICITAÇÃO DAS POSSÍVEIS
ESTRUTURAS MORFOSSINTÁTICAS ENVOLVIDAS
Ana Paula Magalhães de Lima (G-UNESPAR)
apmagaa@hotmail.com

Página
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Os estudos linguísticos sobre metáfora abrangem desde construções equativas do
tipo Maria é uma flor, até o uso de uma preposição, como a preposição em no exemplo
Estamos em crise, ou seja, tratando o sintagma nominal preposicionado por ela como algo
passível de ser entendido como um recipiente em que se pode estar dentro ou fora. Se
compreendida em sua complexidade, a metáfora pode ser um fenômeno extremamente rico
para se trabalhar a língua portuguesa no Ensino Fundamental II, quando os alunos precisam
lidar com as classes de palavras e entender o seu uso morfossintático. Este trabalho discute
um modo de se utilizar o fenômeno da metáfora explicitando os recursos morfossintáticos
para sua construção. Elaboramos cinco enunciados para exemplificar, com base nos
exemplos trabalhados por Lakoff e Johnson em “Metaphors we live by” (1980), e possíveis
formas correspondentes sintaticamente, denotando sentidos não metafóricos.
Trabalho orientado pela Profª Drª Patrícia Ormastroni Iagallo. UNESPAR.
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AVALIAR PARA ADOTAR: ANÁLISE REFLEXIVA E COMPARATIVA DO
LIVRO ALIVE!
Ana Paula Mantovani Vieira (PG-UEL)
anapaula.mv@hotmail.com
Ligia Gomes Contrera (PG-UEL)
ligiagomeslee@hotmail.com
Michelle Andressa Vieira Ramos (PG-UEL)
michellevieirasap@hotmail.com

Pesquisas envolvendo materiais didáticos no âmbito do processo de ensino e aprendizagem
de línguas são cada vez mais relevantes e recorrentes, sobretudo quando se refere a livros
didáticos (CORACINI, 1999; DIAS; CRISTOVÃO, 2009). Logo, propomos identificar os
critérios para adoção do livro didático (LD) Alive! e procuramos conhecer as implicações
após sua adoção. Analisamos, ainda, três coleções de inglês, a fim de observar qual seria a
mais adequada, segundo os critérios estabelecidos. Esclarecemos que apresentamos dados
descritivos, obtidos por meio de uma entrevista com uma das pedagogas da escola;
posteriormente, elaboramos uma ficha técnica (DIAS, 2009; FERNÁNDEZ LOPES, 2004;
FERREIRA, 2015), com intuito de analisar comparativamente as coleções selecionadas.
Concluímos que o LD Alive! apresenta-se coerente com as demandas do contexto em que
está inserido, porém há a necessidade de complementação e adaptação, de acordo com o
contexto de atuação e o perfil do aprendiz.
PERCORRENDO A PERFORMATIVIDADE DO GÊNERO “DRAG QUEEN” POR
MEIO DA ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO INGLÊS FALADO

Página

Este trabalho pretende discutir a partir do conceito de gênero como ato performativo
ritualizado por meio proposto por Butler (1990) a maneira como essa ritualização se dá no
discurso do sujeito “drag queen”. Para isso, nos alicerçaremos no arcabouço teórico da
Análise da Conversação, assim como da Pragmática e da Análise do Discurso. O nosso
corpus é composto de gravações das três primeiras temporadas de “Ru Paul’s Drag Race”
reality show apresentado no canal Multishow às segundas- feiras às 23:00, as quais foram
transcritas seguindo as normas sugeridas por Preti ( 2003,p.13-14). Ainda destacamos que
nosso corpus pode ser classificado como conversação espontânea embora haja cortes, pois
ainda é possível observar características da língua falada tais como: truncamentos,
repetição, falsos começos, sobreposição de vozes, pausas entre outros.
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André Luiz dos Santos (IFG)
andre.santos@ifg.edu.br
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O ENADE E A LEITURA
Andréia da Cunha Malheiros Santana (UEL)
andreiacunha@uel.br
Este artigo tem como objetivo analisar como a leitura é tratada no ENADE - Letras, nos
anos de 2005, 2008 e 2011. A fundamentação teórica deste artigo encontra sua base nos
documentos legais que estipulam o que deve ser trabalhado na graduação, naqueles que
determinam quais conhecimentos são necessários para o exercício do professor de língua
portuguesa na educação básica e nas leituras de autores como Bakhtin (2003) e Dolz e
Schneuwly (2004). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, mais precisamente um estudo de
caso, segundo a concepção de Gil (2002). Como conclusão, apontaremos a discrepância
entre o discurso oficial e o que é exigido nos referidos exames, o exame cobra
prioritariamente o gênero literário, utilizando fragmento e/ou adaptações de obras de
autores consagrados da nossa literatura do século XX, a literatura africana e /ou indígena
não é abordada no exame e a presença de obras de autoria feminina é mínima.

AS INTENÇÕES NO ESTUDO DO KAINGANG E O IMPACTO DE URSULA
PARA O CONHECIMENTO DESTA LÍNGUA
Anelita Ray (G-UEL)
ray_anelita@hotmail.com
Com este trabalho pretendemos analisar os diversos interesses que levaram linguistas de
diversos países a estudarem as línguas indígenas, principalmente o Kaingang.
Reconhecemos a grande importância destes estudos para a formação de conhecimento cada
vez mais amplo nesta área, mas, ao contrário do que acontece na maioria das biografias,
buscamos problematizar o real interesse da vinda destes estrangeiros, ou não índios, para
dentro das reservas. A maioria trouxe com os estudos o interesse catequizador para dentro
das culturas indígenas, como a própria Ursula Wiesemann, considerada a missionárialinguista que mais se dedicou ao Kaingang e foi precursora, na década de 50, nestes
estudos.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Silveira. UEL. celosilveira@uel.br

No romance Minha mãe se matou sem dizer adeus (2010), o escritor Evandro Affonso
Ferreira retoma, em sua literatura, um tema constante desde a antiguidade: a melancolia.
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Trata-se de uma melancolia oriunda da decrepitude e de um trauma: o suicídio da mãe e a
impossibilidade de um adeus. O romance é construído a partir da perspectiva de um
narrador-personagem, que adota a metalinguagem; trata-se um escritor que tem na palavra
sua âncora. Sendo assim, o objetivo desta comunicação é analisar Minha mãe se matou sem
dizer adeus de modo a compreender de que maneira se articulam linguagem e melancolia
no discurso do narrador. A hipótese central é comprovar que a melancolia se mostra por
meio da linguagem. Para tanto, a análise dividir-se-á em três partes: primeiro, como o tema
da melancolia se apresenta no romance; em seguida, o trauma da morte; e, por fim, a escrita
como forma de divertimento.

UMA ANÁLISE DE SIGNOS IMAGÉTICOS DA REVOLUÇÃO
CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Angélica de Castro Albuquerque (G-UEL)
angelicaalbuquerque@live.com
Marcelo Silveira (UEL)
celosilveira@uel.br
Em 9 de julho de 1932, estourava em São Paulo a Revolução Constitucionalista cujos
princípios eram regionalistas, e para difundi-los a elite paulista utilizou a propaganda
política. No estudo dessa propaganda, encontramos, além de seu contexto histórico, traços
de persuasão por meio do estudo do uso do signo. Nesse caso, o uso da linguagem
publicitária teve o objetivo de convencer um público a aderir a uma causa. O objetivo deste
artigo é verificar como os signos contidos nos cartazes de propaganda política na
Revolução Constitucionalista de 1932, a saber, quatro panfletos que circularam durante o
movimento, revelaram seus traços de persuasão e para tal estudo levaremos em
consideração as concepções de signo por Ferdinand de Saussure, ensinadas no capítulo I,
Natureza do signo linguístico, da primeira parte do Curso de Linguística Geral, e Roland
Barthes, no texto O Óbvio e o Obtuso.

ANÁLISE DO GÊNERO DISCURSIVO PREGAÇÃO: FALA E ESCRITA
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O objetivo desta pesquisa é analisar os aspectos típicos da fala presentes no gênero textual
pregação. O método empregado é o empírico-indutivo (GALEMBECK, 1999) e a Análise
de Conteúdo. Como corpus de pesquisa, foram estudadas três pregações coletadas na
página eletrônica do YouTube, pertencentes aos seguintes pastoresEdir Macedo Silas
Malafaia e Valdemiro Santiago. O aporte teórico empregado é o da Análise da
Conversação. Logo, são utilizados estudiosos como Preti (1999), Heine (2012), Storto
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(2015), Galembeck (2009) e Rodrigues (1999). As análises evidenciam que as pregações
são, de fato, textos pertencentes à modalidade da língua falada, já que se realizam
oralmente, apresentam um espaço temporal compartilhado com os interlocutores, com os
quais se busca um envolvimento, além de haver planejamento linguístico-discursivo local.

TEORIAS DA RECEPÇÃO DA LEITURA PELAS LENTES DE VINCENT JOUVE
NA ABORDAGEM DO TEXTO LITERÁRIO NA ESCOLA
Anieli Morelli (PG-UEL)
Anieli_morelli@hotmail.com
Claudinei Aparecido Canazart ( PG-UEL)
claudineicanazart@yahoo.com.br
Liliane Pereira (PG-UEL)
Partindo-se do princípio de que a leitura é um fenômeno que envolve diferentes dimensões
cognitivas, sensoriais e simbólicas, esta comunicação tem por objetivo refletir sobre
correntes teóricas ligadas à recepção da leitura e possibilidades de trabalho com textos
literários na educação básica tendo como referencial pressupostos de Vincent Jouve (2002)
que trata da leitura como um processo complexo que envolve facetas e dimensões diversas
enquanto na construção de sentidos. Algumas concepções e questões são trazidas para
reflexão em relação ao trabalho de leitura literária na escola, sendo elas: a) o
desenvolvimento das capacidades argumentação dos alunos para legitimar a leitura
realizada por eles, b) a leitura inscrita pelos textos, c) as práticas exegéticas de leitura, d)
papel dos livros didáticos na construção do processo de leitura e sentidos e, e) conceitos de
leitura centrípeta e centrífuga.

LÉXICO-TOPONÍMICO RELIGIOSO DO PARANÁ: UM ESTUDO DO
TOPÔNIMO SANTANA

ISBN 978-85-7846-400-4
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A Toponímia pode ser considerada também uma forma de registro da história de uma
localidade. Desta forma, o estudo dos topônimos de determinada área pode favorecer a
compreensão de aspectos da visão de mundo do denominador, incluindo a sua percepção
sobre a espiritualidade. Este trabalho discute resultados parciais da tese em andamento na
Universidade Estadual de Londrina, que tem como objetivo mais amplo o estudo da
toponímia de caráter religioso no Paraná com base nos registros dos mapas oficiais do
IBGE, relativos aos 399 municípios paranaenses. O trabalho centra-se no topônimo
Santana e suas variantes, um dos mais produtivos na toponímia religiosa do Paraná e
discute em que proporção a grande produtividade desse topônimo é condicionada por
fatores sócio-históricos e por questões relacionadas ao imaginário religioso. A análise
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orienta-se, fundamentalmente, pelo modelo teórico-metodológico proposto por Dick (1990;
1992; 1998), que adota procedimentos onomasiológico-semasiológicos característicos das
pesquisas sobre o léxico.

A REPRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO MARGINAL EM MEMÓRIAS DE UM
SOBREVIVENTE, DE LUIZ ALBERTO MENDES
Anna Karla Veiga (G-UENP)
anninha.karla1@gmail.com
Este trabalho está inserido em estudos realizados para o Programa de Iniciação Científica
(PIBIC), cujo subprojeto intitula-se “A representação de territórios marginais na ficção
brasileira contemporânea: o caso de Luiz Alberto Mendes” e vincula-se a projeto maior de
pesquisa, coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP), “A
representação de territórios marginais na ficção brasileira contemporânea: recepção crítica e
práticas de letramento”. O objetivo desta comunicação é analisar o romance Memórias de
um sobrevivente, de Luiz Alberto Mendes, publicado em 2001, a fim de verificar como se
dá a relação/representação entre literatura e realidade periférica, a partir de referencial
teórico sobre a literatura brasileira contemporânea, especialmente a respeito da literatura
marginal, bem como estudos teóricos que analisem a produção pós-moderna e
contemporânea.
Trabalho orientado pela Profª Drª Ana Paula F. Nobile Brandileone. UENP.
PAISAGEM E PERSPECTIVA: UMA LEITURA DO POEMA “PAISAGENS COM
CUPIM”, DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO
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Este trabalho, parte do projeto de iniciação científica "O mar, o rio e o sertão: uma leitura
do poema "Paisagens com cupim" de João Cabral de Melo Neto” tem por objetivo uma
leitura do poema “Paisagens com cupim”, do livro Quaderna, cujos poemas foram escritos
entre 1956 e 1959, de João Cabral de Melo Neto. Partindo do conceito de paisagem
enquanto espaço percebido, no qual o sujeito, portanto, e não apenas o espaço, é elemento
primordial, uma leitura do poema em questão no sentido de mostrar que as paisagens aí
construídas – mar, rio, sertão – expõem a ambiguidade do ambiente mostrado, que jamais é
visto como fechado e encerrado em si mesmo. Ao contrário, no poema as paisagens
diversas estabelecem uma profunda e constante mobilidade, bem como um ininterrupto
entrecruzamento, aspectos estes não restritos aos traços do espaço físico, mas extensivos
também ao homem.
Trabalho orientado pela Profª Drª Regina Célia dos Santos Alves. UEL.
reginacsalves@hotmail.com
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O PROJETO DE EXTENSÃO “DISQUE-GRAMÁTICA”: NORMA-PADRÃO E
EXPLICAÇÕES FUNCIONAIS
Aryane de Carvalho Lélis Vasconcelos (PG-UEL)

Objetiva-se categorizar uma amostra de quinhentas ocorrências catalogadas no projeto de
extensão “Disque-Gramática” (2014-2016). As dúvidas/questões dos usuários surgem sob
diferentes situações sociocomunicativas. Tal projeto presta serviço gratuito à comunidade
interna e externa da Universidade Estadual de Londrina, concentrando-se no esclarecimento
de dúvidas/questões linguísticas e registro como ocorrência. De 2011 a 2014, em mil
ocorrências, observou-se que os dados se organizam em onze grupos: questões ortográficas
(28,1%); concordância (10,8%); regência e crase (14,5%); pontuação (3%); verbos (4,1%);
análise sintática (e uso) e frase/apoio em frase ou texto (10,4%); outros aspectos
morfológicos (9%); revisão de textos (7,7%); uso específico de expressões, latim (outras
línguas) e etimologia (6,9%); pronomes (4,1%); consulta a dicionários monolíngues ou de
sinônimos/antônimos e questões de estilística (1,4%). Quantitativamente, as ocorrências
ligadas à norma-padrão prevalecem. Porém afloram-se ocorrências norteadas por
explicações de ordem funcional, por exemplo, os casos facultativos de uso da crase e as
possibilidades de regência.

A UNIÃO MODALIZADOR + ADJETIVO NA TRAMA PERSUASIVA

Página

Nos últimos anos, os estudos a respeito da argumentação têm perpassado por diferentes
áreas da linguagem, inclusive têm proposto um enfoque mais dinâmico e pragmático no
tratamento de diversos conceitos já enraizados no âmbito da gramática tradicional. Desta
forma, é notória a posição de linguistas brasileiros e estrangeiros em considerar que a
argumentação é uma característica intrínseca à língua, ou seja, os elementos linguísticos
estão impregnados de marcas que servem para revelar a ideologia e a visão de mundo do
enunciador. Portanto, nosso objetivo, nesta comunicação, é mostrar que, no âmbito das
classes gramaticais, o advérbio, no papel discursivo de modalizador, e o adjetivo formam
um bloco de palavras extremamente profícuo no campo argumentativo. Selecionamos,
como corpus, depoimentos de personalidades do meio artístico e político e algumas peças
publicitárias em que esse jogo de palavras faz parte não só do texto como também dos
slogans.
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DA SEMIÓTICA LITERÁRIA À TEORIA DO CONTO: METAMORFOSE,
INCOMUNICABILIDADE E DESCONTINUIDADE EM “O BURACO”, DE LUIZ
VILELA
Bárbara Taynara Silvestre Castro Capelari (G-UFM)
barbara_tscc@hotmail.com
Igor Iuri Dimitri Nakamura (G-UFMS)
dimitrinakamuradacosta@gmail.com

Este estudo pretende interpretar a construção do sentido do conto O buraco, de Luiz Vilela (2003),
com base no aporte teórico-metodológico da semiótica literária. Para tal finalidade, parte-se,
inicialmente, da biobibliografia do escritor mineiro e da leitura da sua fortuna crítica, resvala-se em
premissas da teoria do conto e das teorias da narrativa e, na sequência, apropria-se da semiótica
literária (BERTRAND, 2003) e suas dimensões enunciativa, figurativa, narrativa e afetiva,
mediante a análise do texto literário. Assim, depreende-se que a relação entre identidade e
alteridade conflui com o descontínuo do apagamento existencial do protagonista garoto-tatu,
enquanto que a isotopia do incomunicável se deflagra, do nível modal ao passional, sobretudo, do
tédio à resignação. Conclui-se, portanto, que a tessitura da obra em sua brevidade e economia se
realiza em torno do acontecimento da metamorfose, engendrado pela narratividade, do mesmo
modo que o acabamento do sentido evidencia a capacidade genial e inventiva do autor.

"RETRATO" DE CECÍLIA MEIRELES SOB UMA PERSPECTIVA SEMIÓTICA

Página

Este trabalho tem como objetivo analisar a construção do sentido no poema Retrato, de
Cecília Meireles, tendo como fundamentação teórica o percurso gerativo de sentido da
semiótica greimasiana e os estudos literários em torno do texto poético. Para tanto,
explanam-se vida e obra da poeta e, em seguida, realiza-se a análise semiótica da obra,
associada à densidade poética. Dessa forma, infere-se que, no corpus, o contraste entre
identidade e alteridade realiza-se nas isotopias da fugacidade do tempo e da efemeridade da
vida, adjuntas à debreagem enunciativa espaço-temporal da símile entre este/aquele e
passado/presente, pela qual o enunciador, enquanto sujeito cognitivo, fragmenta-se em uma
crise existencial, perceptível no paralelismo e na gradação ritmada, ao modalizar seu
discurso no não-saber e não-poder-ser mediante o próprio reflexo no espelho. Conclui-se,
portanto, que a análise de conteúdo empregada corrobora com a poeticidade formal da obra,
na medida em que esse acabamento atesta a capacidade inventiva da autora.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Valdenildo dos Santos. UFMS. lavsotnas@hotmail.com
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CULTURA E GLOBALIZAÇÃO: OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA EM
CONTEXTO (INTER) CULTURAL NO ENSINO DE ESPANHOL
Cacilda Aparecida Pereira (PG-UEL)
catia-cacil@hotmail.com
Lethícia Julio de Oliveira Ferreira (PG-UEL)
lethiciajulio@yahoo.com.br

A língua é o objeto de comunicação de um povo, por meio dela evidencia-se sua cultura e
identidade; logo a língua é um processo dialógico. É a partir da linguagem que o homem
constrói sua existência dentro de condições socioeconômicas que desencadeiam a produção
cultural, bem como a sua representatividade. Com a globalização, o espaçamento entre
povos, culturas e suas identidades passa a diminuir, provocando um esfumaçamento das
fronteiras, aproximando povos (línguas, culturas). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é
discutir a relação em espelho entre língua e cultura, sendo elementos indissociáveis no
processo de ensino e aprendizagem de línguas (materna e estrangeira), em um viés
permeado pelas TIC’s, em contexto global, com vistas ao desenvolvimento da competência
comunicativa do aprendiz. Para tanto, utilizados os estudos de Bakhtin (1997), Durão
(2002), Ferreira (2006, 2007, 2013), Rajagopalan (1998) e Thompson (1998).
Trabalho orientado pela Profª Drª Cláudia Cristina Ferreira. UEL.

A LITERATURA INFANTIL E O REENCANTAMENTO DA VIDA
Carla Kühlewein (UNESPAR)
carlak.literatura@gmail.com
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A Literatura Infantil tende para a exploração efusiva do imaginário, fenômeno que perpassa
produções cinematográficas e literárias, a exemplo de Os fantásticos livros voadores de
Modesto Máximo, de William Joyce. Nesse sentido, convém resgatar o contexto de
produção anterior a ela (XIX), no que se refere à instauração de um projeto civilizatório do
homem moderno (Weber), cuja tônica é a valorização da ciência, em detrimento da criação
imagética. De modo que esta fica aquém das expectativas do homem, pois a razão
sobrepuja toda forma de criação onírica. Paralelamente a isso, a Literatura Infantil
prossegue imersa na imaginação, como lhe é próprio, conservando o que aos adultos é
privado desde que o cientificismo se instaura como verdade máxima. Enfim, o livro de
Joyce segue na contramão, manifestando-se como uma metáfora do que o Surrealismo já
propunha: promover o reencantamento da vida.

ISBN 978-85-7846-400-4

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA NUMA PERSPECTIVA DIACRÔNICA
DE TRÊS TRADUÇÕES DA CARTA DE PÊRO VAZ DE CAMINHA
Carlos Artur Silvestri Gomes (G-UNICENTRO)
Claudia Maris Tullio (UNICENTRO)
Este trabalho busca demonstrar as análises linguísticas-discursivas em torno de três
traduções da Carta de Pero Vaz de Caminha, com finalidade de verificar a evolução
diacrônica de algumas palavras e também a omissão de outras que tiveram seus
significados alterados no decorrer do tempo. No que tange o embasamento teórico será
utilizado: Said Ali (1970) Bakhtin (1992), Bréal (1992) entre outros. A partir da perspectiva
de Said Ali não é possível admitir que as palavras modifiquem seu significado de acordo
com tendências ou leis como apregoaram alguns linguistas. Bréal (1992) demonstra
descrença no fato que as palavras tenham alteração de significado, ou a qualquer outro
aspecto. Para esse autor, nada no fundo é mais quimérico do que acreditar em tendências.
De fato, parece pouco provável que as mudanças de significado das palavras possam seguir
leis, já que são muitos os fatores que contribuem para alterações semânticas.

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA MEMÓRIA NO LIVRO
RELATO DE UM CERTO ORIENTE DE MILTON HATOUM
Carolina Katayama (G-UEL)
carolinakatayamag@gmail.com
A memória ocupa um papel importantíssimo na construção de nossa identidade, mesmo que
não a tenhamos ao nosso alcance, muitas vezes, para consultá-la. Se olharmos essa temática
sob as lentes da psicanálise freudiana, saberemos que ela se dá de duas maneiras: uma
memória consciente e uma inconsciente. No campo consciente, a realidade externa é a que
aparece, deixando marcas ou não no inconsciente. Já neste segundo, existe a realidade
psíquica onde ficam os traços de memórias, ou representações que estas deixam em nós,
que, por vezes, vem à tona por estímulos que podem se dar de diversas maneiras. A
proposta do nosso trabalho é a de encontrar no texto de Milton Hatoum as marcas
enunciativas que representam essa construção, assim como estudar como esta se dá.

A Análise de Discurso de linha francesa pecheuxtiana, doravante AD, considera como
discurso os efeitos de sentidos produzidos na relação entre os sujeitos. Não se trata de uma
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relação de sujeitos empíricos, mas de posições sócio-ideológicas construídas nos
movimentos da história. Este trabalho tem como objetivo propor uma análise do curtametragem Vida Maria à luz dos conceitos proposto por Michel Pêcheux (1988) e por
Orlandi (1982), que dá seguimento e apresenta novos olhares à AD. Além disso,
metodologicamente, analisa-se a aproximação de duas materialidades: verbal e imagem, no
qual nenhuma é mais importante que outra, mas situam-se numa relação de
complementariedade e constituição. Além disso, observam-se como os sentidos são
produzidos no curta-metragem por meio de conceitos como formações discursivas,
interdiscurso, intradiscurso, memória e silêncio.
A REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE MARGINAL EM “AINDA EXISTO”, DE
CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (2000)
Caroline Helena dos Santos (G-UENP)
caroline.hsantos@outlook.com
Partindo do pressuposto de que associada à tematização da violência, um dos temas que
mais se tem destacado na narrativa brasileira contemporânea é a da representação da
realidade marginal, esta comunicação tem por objetivo investigar, sob a luz dos conceitos e
definições propostos por Beatriz Resende (2008), Karl Erik Schollhammer (2011), Paulo
Roberto Patrocínio (2013), Heloísa Helena Oliveira Buarque de Hollanda (2014), como se
dá a representação da realidade marginal e ou periférica no conto intitulado “Ainda
Existo”, de Carlos Eduardo Pereira dos Santos, inserido na antologia organizada por
Fernando Bonassi (2000), Letras de Liberdade, que traz em sua composição relatos de
presidiários, narrados em primeira ou terceira pessoa, os quais foram selecionados no
concurso “Letras de Liberdade”, realizado na Casa de Detenção de São Paulo/Carandiru, do
qual participaram 345 detentos.
O AUTOR EM ARTHUR RIMBAUD: AS “CARTAS DO VIDENTE” ENQUANTO
PRECEITOS PARA A CRIAÇÃO POÉTICA
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As “Cartas do vidente”, correspondência de Arthur Rimbaud endereçada ao seu amigo e
antigo professor Georges Izambard, revelam a ânsia do jovem escritor em renovar a
produção poética por meio das mais variadas experiências sensoriais. Profundamente
inspirado por Paraísos artificiais, de Charles Baudelaire, Rimbaud estabelece em seu texto
os caminhos que devem ser percorridos pelo poeta para que atinja o estado de “vidência”,
ou seja, o conhecimento daquilo que encontra-se oculto ao seu entendimento. Neste
trabalho propomos investigar, a partir da leitura da correspondência de Rimbaud, sua visão
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em relação ao autor e ao fazer poético, evidenciando seus apontamentos em relação ao
processo criativo.

A LINGUÍSTICA CONTRASTIVA COMO ALIADA NO ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA MODERNA: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE
Cecília Gusson (PG-UEL)
gusson990@hotmail.com

Este trabalho parte de um projeto de mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. Nesse projeto,
entendemos que a prática em sala de aula dos professores de Linguagens da Educação
Básica é norteada pelos pressupostos do círculo de Bakhtin, ancorados na análise do
discurso como uma prática social (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992). No entanto,
consideramos que esse conceito não é suficiente para uma compreensão mais apurada de
determinados fenômenos atinentes aos processos de ensino e de aprendizagem de línguas.
Fenômenos como a transferência e a interferência (LADO, 1957), a interlíngua
(SELINKER, 1972), entre outros, podem ser consistentemente fundamentados e explicados
pela Linguística Contrastiva. O conhecimento sobre essa área do saber, assim como o
estudo de seu instrumental teórico-metodológico podem ser valiosos aliados para o
aprimoramento profissional dos professores de Linguagens e, consequentemente, para o
enriquecimento das aulas de língua estrangeira na Educação Básica.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Otávio Goes de Andrade. UEL. goes@uel.br

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DA REVISTA CARTACAPITAL

ISBN 978-85-7846-400-4
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É certo que a mídia produz o seu próprio discurso, mas também por seu intermédio faz com
que outros discursos circulem. Neste trabalho, propomo-nos a refletir qualitativamente
sobre o funcionamento do aparelho midiático, analisando o posicionamento da mídia
CartaCapital em relação aos discursos contidos nos seus editoriais, em tempos de
confrontos e disputa pelo poder. Por meio de nossa análise procuraremos compreender
como a revista assume publicamente suas afinidades político-partidárias em tempos de
efervescência política. Os pressupostos teóricos são o da análise do discurso,
principalmente as contribuições de Maingueneau e Charadeau. O campo discursivo de
nossa pesquisa compreende o período que vai de 2010 a 2016, mais especificamente os
momentos de eleição e de possibilidade de impeachement.
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O PROFESSOR NO DISCURSO DE DOCENTES DE ENSINO A DISTÂNCIA
Celso Daltin Filho (G-UEL)
celsodaltinf7@yahoo.com.br
Seguindo os pressupostos teóricos da Análise de Discurso de orientação francesa e dos
Estudos Culturais, este projeto visa a traçar o imaginário discursivo do professor que
emerge de entrevistas com docentes pertencentes à esfera de Ensino à Distância (EAD).
Pretendemos analisar como o professor se vê enquanto profissional da educação no âmbito
social, incluindo tanto aquele que não utiliza a tecnologia no exercício de sua docência,
quanto o que trabalha com a educação online ou se propõe a levar recursos tecnológicos
para as suas aulas, na educação presencial. Levando em conta os tipos de representações
sociais e imaginários que interdiscursivamente interpelam os docentes entrevistados como
sujeitos, propomos a elaboração de enunciados que traduzam o que está materializado em
seus dizeres e retratem uma regularidade enunciativa: imagens que aparecem
recorrentemente acerca do seu papel como sujeito da educação atrelado às instituições e
sociedade como um todo. Pretendemos contribuir para as reflexões acerca do professor
atual no que diz respeito às concepções que se tem acerca do profissional docente enquanto
sujeito atravessado por diferentes representações sociais.
Trabalho orientado pela Profª Drª Eliana Maria Severino Donaio Ruiz. UEL.
elianaruiz@uel.br

A LEITURA E SEUS SUPORTES

ISBN 978-85-7846-400-4
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Pesquisas (Mangen; Walgermo; Brønnick, 2012) têm destacado modo de ler textos curtos
ou livros inteiros em dois suportes: digital e papel. Há suposição de que os jovens tendem a
preferir a leitura digital ao suporte papel, porém pode não ser uma verdade absoluta. Com
base em dados desses estudos, bem como na aplicação de testes em alunos do ensino
médio, a comunicação parte do pressuposto de que o nível de percepção dos leitores pode
ser relativamente diferente conforme o suporte utilizado. Utilizamos como metodologia a
aplicação de um teste de leitura em 29 alunos, que leram textos curtos, em suporte digital e
em suporte papel. Depois, responderam a questões de compreensão. A hipótese era que os
alunos apresentassem modos diferentes de compreensão textual conforme o suporte
utilizado. A análise dos dados revelou resultado sutilmente superior na compreensão dos
textos impressos, porém insuficiente para generalizarmos como resultado conclusivo, não
deixando de apontar caminhos significativos à compreensão das práticas leitoras.
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ENCONTROS EM VENEZA: OS INTERTEXTOS EM ANA EM VENEZA
Cinthia Torres Aranha (PG-UEL)
cta.cinthia.torres@hotmail.com
Seymour Menton, em seu La novela histórica de America Latina: 1949 – 1992 (1993),
aponta entre as características do Novo Romance Histórico a intertextualidade, sendo esta
vinculada aos conceitos propostos por Mikhail Bakhtin como a dialogia, a carnavalização, a
paródia. Este trabalho propõe a análise dos intertextos presentes no romance Ana em
Veneza (1994), de João Silvério Trevisan, especialmente aqueles com a obra de Thomas
Mann, como é o caso dos romances Doutor Fausto e Os Buddenbrooks, e a novela Morte
em Veneza, em que temas como a morte, a busca de um sentido para a existência, e a
própria cidade de Veneza se encontram em ecos.

A FIGURAÇÃO DO TEMPO DA NARRATIVA EM O PONTO CEGO DE
LYA LUFT
Cíntia Machado Santos (PG-UEL)
cintia.caterpillar@gmail.com
Na obra O ponto cego (1999), da escritora Lya Luft, a narrativa se desenvolve mergulhada
numa atmosfera de mistério e fantasia, contrapondo uma realidade opressiva ao mundo
mágico do sonho criado pelo narrador, um Menino. O protagonista resolve parar de crescer;
observa e narra a forma como cada um dos membros de sua família busca sobreviver dentro
deste universo familiar opressor e esfacelado. Parar o tempo é a forma como o narrador
impõe resistência à sua realidade, de reelaborar seu mundo a partir uma nova ordem de
valores. Partindo deste enredo, esta análise realiza-se sob o enfoque do tempo da narrativa,
segundo as definições oferecidas por Massaud Moisés em A criação literária, buscando
demonstrar que nesta obra o elemento fundamental para leitura e interpretação debate-se
entre as figurações do tempo histórico, tempo psicológico e tempo metafísico.

O PROCESSO CRIATIVO DE FERREIRA GULLAR
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Partindo do pressuposto de que o texto não nasce pronto, a crítica genética vem a contribuir
para elucidar o processo criativo de uma obra, entrar nos bastidores de criação até então
preservados e explorar esse universo íntimo do autor. Os rascunhos são peças chave na
trajetória da escritura e por meio deles podemos acompanhar os movimentos de criação
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para compará-los com a versão publicada. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma
análise à luz da crítica genética de um recorte do manuscrito do poema Rainer Maria Rilke
e a morte do poeta Ferreira Gullar, publicado no livro Em alguma parte alguma em 2004,
onde Gullar faz uma homenagem ao poeta alemão.
UMA ANÁLISE DO PAR DIALÓGICO “PERGUNTA-RESPOSTA” NAS
INTERAÇÕES FORENSES
Claudia Poliana de Escobar de Araujo (PG-UFMS)
polianaescobaraujo@gmail.com
Nayra Modesto dos Santos Nunes (PG-UFMS)
nayrams64@hotmail.com
Marcelo Henrique Vieira de Faria (G-UFMS)
marcelodefaria_oi@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise textual-interativa do par dialógico
“pergunta-resposta” nas interações forenses, identificando e evidenciando as condições de
satisfação das respostas obtidas nos interrogatórios. A pesquisa é direcionada ao estudo da
interação verbal em contextos legais. O trabalho tem como embasamento teórico os
princípios da Análise da Conversação e da Linguística Forense, ancorados nos trabalhos de
Antaki (1988); Marcuschi (2003) e Coulthard e Johnson (2010). Para a realização deste
trabalho, analisamos interações reais dentro de ambientes forenses e, para constituição do
corpus da pesquisa, utilizamos gravações de audiências públicas judiciais, transcritas
conforme Preti (2003) para análise dos dados.

FIGURA NA SOMBRA: CIÊNCIA E HISTÓRIA NO PAMPA DO SÉCULO XIX

ISBN 978-85-7846-400-4
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Nosso trabalho intenta fazer uma análise do romance Figura na sombra (2012), de Luiz
Antonio de Assis Brasil, principalmente no que diz respeito às suas relações com a História
e Ciência do século XIX. Figura na sombra é o livro que fecha a tetralogia Visitantes ao
sul, conjunto de narrativas cuja temática gira em torno do olhar estrangeiro sobre o espaço
do pampa gaúcho. A narrativa se debruça sobre a vida de Aimé Bonpland, médico e
botânico francês, conhecido por sua a viagem em direção à América ao lado de Alexander
von Humboldt. Após o retorno à Europa, enquanto Humboldt permanece fiel ao seu
projeto científico e filosófico, Aimé Bonpland, após uma desilusão amorosa, retorna ao
Pampa, onde se torna um estancieiro, permanecendo como uma figura na sombra da
esplendorosa personalidade de Von Humboldt e da Ciência do século XIX.
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REFLEXÕES EM TORNO DE ALGUMAS PROSAS DA ÉPOCA DE COIMBRA
DE ANTERO DE QUENTAL
Daniel Álvaro Lima de Souza (G-UEL)
dan.alvaro@hotmail.com
O objetivo deste trabalho é empreender uma reflexão em torno das Prosas da época de
Coimbra, de Antero de Quental, especificamente de quatro textos publicados em 1865: “A
Bíblia da Humanidade de Michelet”, “Defesa da carta encíclica de Sua Santidade Pio IX
contra a chamada opinião liberal”, “Arte e Verdade” e “O futuro da música”. Buscando
criar uma imagem do poeta que tangencie a “Questão Coimbrã”, compararemos os textos
supracitados com a poesia dos primeiros Sonetos de Antero (1861) e com as suas Odes
Modernas (1865), recorrendo, além disso, a publicações como o prefácio dessa edição dos
seus sonetos, dedicado a João de Deus, e à própria “Nota” que acompanha as “Odes”.

A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA A PARTIR DE JOGOS ELETRÔNICOS HIPERREALISTAS
Danilo Furlanete (G-UEL)
dfurlanete@gmail.com
O jogo eletrônico hiper-realista, por natureza própria, é um jogo de teatro. Seu elemento
principal se baseia na criação de um personagem fictício por parte daqueles que participam
e da interpretação do papel deste pela duração do jogo. Mesmo se tratando de um indivíduo
irreal, este personagem tem uma identidade, por mais simples e temporária que seja e,
portanto, pode atuar como tal, levando o jogador a adotar a identidade criada. É a
possibilidade de se tomar uma identidade que difere do real, própria daquele que joga.
Frente a este cenário social, o objetivo deste artigo é analisar a identidade fictícia dos
jogadores de jogos eletrônicos, a fim de compreender melhor esse mundo fictício criado por
eles. Para tanto, basearemos nossas discussões em autores como Bauman (2005) e Silva
(2000).
Trabalho orientado pela Profª Drª Daiany Bonácio. UEL. daianybonacio@yahoo.com.br

O ALÇAMENTO DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NA VILA DE CURITIBA
NO SÉCULO XVIII

ISBN 978-85-7846-400-4
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A propriedade natural das línguas é evoluir no tempo e espaço, estando em constante
mudança. Seguindo esta perspectiva, pautamo-nos nas teorias da Linguística Histórica, em
sua vertente sócio-histórica, e da Variação, de orientação laboviana, para descrevermos a
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elevação das vogais médias /e/ e /o/ na pauta pretônica registrada em manuscritos da antiga
vila de Curitiba, no século XVIII. Embora seja comumente observado na oralidade, o
alçamento é bastante antigo no português e a existência de palavras alçadas registradas
nesses manuscritos novecentistas pode nos remeter a possíveis vestígios de uma língua em
uso nesse século, conforme afirmam pesquisadores históricos como Naro (1971), Maia
(1986), Viegas (2001) Mattos e Silva (2001), Magalhães (2013). Neste sentido,
pretendemos corporificar as investigações do projeto Para a História do Português
Paranaense, contribuindo para a descrição da realidade sócio histórica e de fenômenos de
variação e mudança do português brasileiro, mais especificamente, o paranaense.

AS MULHERES PERDEM SANGUE TODOS OS MESES. COMO SE CHAMA
ISSO? UM ESTUDO A PARTIR DOS DADOS DO ATLAS LINGUÍSTICO DO
BRASIL
Dayse de Souza Lourenço (PG-UEL)
dayse.lourenco1990@gmail.com
O nível lexical reflete as influências linguísticas e culturais dos povos participantes do
processo de formação de determinada comunidade. Fundamentada na Sociolinguística
Variacionista (1994, [1972]), esta pesquisa objetiva: i) observar a realização das formas
tabuizadas; ii) analisar o uso de recursos substitutivos e iii) verificar se as variáveis sociais
são motivadoras das escolhas lexicais. Para tanto, conta com os dados do projeto Atlas
Linguístico do Brasil –ALIB – e visa analisar as respostas dadas à questão 121(designações
para menstruação) do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do ALiB (COMITÊ
NACIONAL DO ALIB, 2001) por 200 informantes das 25 capitais brasileiras, exceto
Palmas e Brasília devido a sua recente fundação, estratificados segundo as variáveis
sociais: diatópica (lugar de origem do informante), diageracional (18 a 30 anos e 50 a 65
anos) e diassexual (feminino e masculino). Essa comunicação tem por objetivo disseminar
os resultados sobre os estudo em pauta.
A PERSONIFICAÇÃO DOS ANIMAIS NA NOVELA GRÁFICA “MAUS – A
HISTÓRIA DE UM SOBREVIVENTE”

ISBN 978-85-7846-400-4
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Objetivamos, neste trabalho, caracterizar as identidades construídas na novela gráfica
“Maus - A história de um sobrevivente” de Art Spiegelman (1986), na tríade animal, nação
representada e contexto histórico-social. As personagens são animalescas, esboçando as
identidades, sobretudo, a partir da personificação e da noção pós-moderna de identidades
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(BAUMAN, 2005; HALL, 2003; WOODWARD, 2000). Para a representação de cada país,
escolheu-se um animal: os ratos são judeus; os gatos, alemães; os porcos, poloneses; os
cachorros, norte-americanos; os sapos, franceses. A escolha está relacionada com o período
entre guerras, o nazismo e o holocausto. A novela gráfica (RAMOS, 2010; GARCÍA, 2012)
constitui um gênero quadrinístico em fase de consolidação, compartilhando dos mesmos
recursos da tira cômica, charge, história em quadrinhos, do mangá e cartum. Com essa obra
autobiográfica e narrada sob a ótica do filho do protagonista, permite-se ao leitor
compreender vários reflexos do real na ficção.
Trabalho orientado pela Profª Drª Maria Isabel Borges. UEL.

ESTUDOS SOBRE O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE UM MANUAL DO
PROFESSOR PARA O ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS
Deise Suzumura (PG-UEL)
deisesuzumura@hotmail.com

O propósito deste trabalho é apresentar o processo realizado em nossa pesquisa para o
Mestrado Profissional em Letras Estrangerias Modernas, da Universaidade Estadual de
Londrina. O estudo tem como finalidade a contribuição para as investigações da área de
ensino e aprendizagem de língua inglesa para crianças (LIC). A crescente procura por
instituições de ensino que ofereçam LIC gera também a necessidade de materiais didáticos
(MD) que atendam as exigências deste público. Fundamentado em estudos sobre MD de
Machado (2008); Rinaldi (2012); Silva, Rocha e Tonelli (2010), dentre outros, por meio da
busca, seleção e análise embasada na matriz de análise de MD de Eres Fernández (2014),
propomos a elaboração de um novo manual do professor para o ensino e aprendizado de
LIC. Finalmente, observamos que a literatura sobre MD para o ensino de LIC na educação
infantil é insuficiente, compreendemos que podemos contribuir para a expansão de
pesquisas neste segmento.

DOS MERCADOS AOS TEMPLOS: O TER E O SER NO ATO DISCURSIVO DO
SUJEITO RELIGIOSO

ISBN 978-85-7846-400-4
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Esta comunicação faz parte de um recorte do meu projeto de mestrado para o curso de pósgraduação strictu sensu em Estudas da Linguagem, da Universidade Estadual de Londrina
(UEL), o qual objetiva por meio da Análise do Discurso francesa (AD), fazer uma
investigação do ato discursivo do sujeito religioso advindo dos templos eclesiásticos
hodiernos, o qual em suas vozes enunciativas apregoa, como um arauto, os significados dos
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verbos “ter” e “ser”. Para tanto, a pesquisa toma como base os aportes teóricos de
FERNANDES (2008), GREGOLIN (20030), MAINGUENEAU (2010, 2008, 2013),
ORLANDI (2002, 2005, 2011), RODRIGUES (2005); nos estudos dialógicos a fim de
localizar o outro no ato discursivo, BARROS (2003), BAKHTIN (981, 2010, 2011),
BORGES (2013), BRAIT, (2006), PONZIO (2012), KOCH (2011); nas questões que
envolvam o propósito da enunciação BAKHTIN (1991), AUTHIER-REVUZ (1990),
BAUMAN (2008), CAMPBELL (2001), FOUCAULT (2013), PÊCHEUX (2013), dentre
outros. Diante do exposto, esta pesquisa pretende, também, refletir acerca do consumismo,
posse e poder difundidos em templos eclesiásticos na atual contemporaneidade, como
sinônimos de cristão fervoroso e bem sucedido.

COBRINDO E DESCOBRINDO LOLITA: AS CAPAS COMO TRADUTORAS
INTERSEMIÓTICAS DO ROMANCE DE NABOKOV
Denize Helena Lazarin (PG-UFSM)

Nesta pesquisa, pretendemos trabalhar a relação entre texto e paratexto, ou seja, como se
opera a relação intersemiótica entre o texto narrativo de Nabokov e duas de suas capas.
Para tanto, enquanto corpus, além do texto literário, selecionaremos quatro capas do
romance, sendo duas delas capas comerciais, produzidas desde a publicação da obra e
compiladas em site da internet por Zimmer (s/d), e outras duas capas provenientes de um
concurso realizado por Bertram (BERTRAM; LEVING, 2013).Nossa hipótese é que
enquanto as capas de maior apelo comercial endossam a versão do narrador do romance,
algumas provenientes do concurso conseguem abordar artisticamente elementos até então
ignorados. Enquanto referencial teórico recorreremos aos estudos de Clüver (2011), Diniz e
Vieira (2012), Plaza (1987), Sonzogni (2011) e Meyrowitz (2009).

ETHOS E HUMOR NO PERSONAGEM SHELDON COOPER, DE THE BIG BANG
THEORY
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Página

Visando à descrição de como os processos de significação se constroem de acordo com as
vivências que a cultura e o recorte temporal proporcionam para que se possa atribuir uma
imagem a um sujeito, este trabalho propõe, a partir do aporte teórico da Análise de
Discurso de orientação francesa, compreender os efeitos de sentido de um trecho de um
episódio do seriado norte-americano The Big Bang Theory, dirigido por Chuck Lorre e Bill
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Predy, e televisionado no ano de 2007. Dessa forma, levantaremos algumas hipóteses sobre
como o humor se consolida por meio do ethos do personagem Sheldon Cooper e como a
elaboração de seu estereótipo, aliado a suas formações discursivas e ideológicas, gera
comicidade e provoca o riso no telespectador.

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS
INDÍGENAS SOB A PERSPECTIVA DO LETRAMENTO: REGISTRO ESCRITO
DE MEMÓRIAS KAINGANG, GUARANI E XETÁ
Edimarães Silvestre (PG-UEL)
edi.silvestre@hotmail.com

Este trabalho refere-se ao projeto de Mestrado Profissional em Letras da Universidade
Estadual de Londrina. Será aplicado no 8° ano do Ensino Fundamental de um Colégio
Estadual Indígena, em São Jerônimo da Serra, PR. Por serem essencialmente orais, as
comunidades indígenas não possuem tradição de escrita e suas memórias podem se perder.
A partir do letramento, busca-se preservar memórias das etnias kaingang, guarani e xetá e
desenvolver material didático para o ensino de Língua Portuguesa. Através da pesquisa
ação, os alunos ampliarão o conhecimento de mundo. O trabalho embasa-se em Kleiman,
Tfouni, Soares, Gnerre e Street, entre outros. Os dados do trabalho serão socializados em
evento com a comunidade no encerramento do projeto. O trabalho contempla a LDBEN
9.394/1996, as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Paraná, Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Indígena e Referencial Curricular Nacional da
Educação Indígena. Trabalho em fase de execução.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Paulo Roberto de Almeida. UEL.

A TOPONÍMIA INDÍGENA DO MARANHÃO DO SÉCULO XVII E XVIII EM
RELATOS DE VIAJANTES

ISBN 978-85-7846-400-4
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Considerando a importância da toponímia para a preservação da memória de um povo, fezse um recorte, no âmbito dos estudos toponímicos maranhenses, que privilegia os
topônimos de origem indígenas. Convém ressaltar que o Maranhão, fez parte do território
que pertenceu, no século XVIII, ao Estado Colonial do Maranhão, e possuía uma população
indígena formada por cerca de 30 povos, sendo assim um dos centros brasileiros de maior
densidade de falares indígenas pertencentes a dois troncos linguísticos – Macro-Jê e TupiGuarani ou Macro-Tupi. O estudo adota os princípios teóricos e metodológicos da
Onomástica, mais particularmente da Toponímia e tem como objetivo descrever os nomes
de localidades e de rios maranhenses, com vista ao resgate histórico de suas denominações,
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tendo por base os relatos de viajantes do século XVII e XVIII. Os dados revelam uma
considerável presença indígena na toponímia maranhense da região investigada; alguns
exemplos bastante emblemáticos podem ser notados, em Itapecuru-Mirim, Icatu, Pindaré e
Mearim.
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Conceição de Maria de Araujo Ramos. UFMA.
conciufma@gmail.com

DIÁLOGOS ENTRE MARIO DE ANDRADE E FREUD: UMA ANÁLISE
PSICANALÍTICA DO CONTO ATRÁS DA CATEDRAL DE RUÃO
Eduardo Henrique Ferreira (PG-UEL)

A Psicanálise, ciência fundada por Freud no início do século XX, se propôs a estudar de
forma cientifica o inconsciente da psique humana. Desde os lançamento dos paradigmas
psicanalíticos houve uma tentativa de aplicar à Psicanalise a outros campos do
conhecimento, entre eles a Literatura. Dessa forma o presente trabalho tem por objetivo
apresentar uma possível análise do conto Atrás da catedral de Ruão, de Mario de Andrade.
Para atingir o objetivo elencado anteriormente realizou-se uma pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo. No conto analisado percebe-se que vários conceitos cunhados por Freud
foram empregados pelo escritor brasileiro destacando-se os de sublimação e recalcamento,
que são usados como forma de dirigir o enredo da obra.

COMO OS OLHARES DA/NA LITERATURA DE TESTEMUNHO PROPUSERAM
UM NOVO OLHAR NA LITERATURA BRASILEIRA PÓS 64

ISBN 978-85-7846-400-4
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A Literatura de Testemunho surge a partir dos eventos pós-guerra para estudar tudo o que
se foi produzido sobre o impacto dos relatos dos sobreviventes em campos de concentração,
principalmente após as revelações de Primo Levi do que foi Auschiwtiz e seus correlatos e
sua estreita relação com as Ditaduras que sucederam o período negro protagonizado pelos
Nazi-Fascistas entre 1939-1945 e isto provocou mudanças sobre como a própria Literatura
se via, enquanto agente transformador da sociedade, dever de toda arte. Assim, o olhar por
dentro que Alexandre, personagem de Graciliano Ramos, propõe para cada um de nós, pode
ser entendido como uma proposta para a Literatura olhar para si mesma e buscar novos
caminhos, o que de fato ocorrerá a partir da publicação dos romances “Quarup” de Antônio
Callado e “Pessach: A travessia”, de Carlos Heitor Cony em 1965, romances que serão
marcos fundadores do “amadurecimento” de nossa literatura.
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CONTAR E POETAR: ENTRE OS RIOS DA PALAVRA DE ROSA E EVARISTO
Eduardo Souza Ponce (PG-UEL/CAPES)
duds_ponce89@hotmail.com
Maria Carolina de Godoy (UEL/CNPq/Fundação Araucária)
mcdegodoy@uol.com.br

No presente estudo objetivou-se estabelecer aproximações entre os modos de narrar de
Guimarães Rosa e Conceição Evaristo. Foram selecionados como objetos de estudo os
contos “A menina de lá”, presente no livro Primeiras Estórias (2001), do autor mineiro, e
“Lumbiá”, da escritora afro-brasileira, publicado na antologia Olhos d’água (2014).
Observando de que maneira as narrativas abordam a infância e o impulso criativo a partir
das palavras, verificam-se traços de proximidade além da temática, contemplando, desse
modo, particularidades de uma narração marcada pelo sopro poético. Para a compreensão
da presença de poeticidade na prosa, foram utilizadas as considerações de Octavio Paz em
O arco e a lira (2012), e, no que diz respeito ao lúdico, recorreu-se aos pressupostos
apresentados por Johan Huizinga em Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura
(2014).

PRÁTICA DE LETRAMENTO: UMA ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO DO
LEITOR
Elba Poma Lourenço (PG-UNESP)
elba2605@gmail.com
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Ao chegar à escola, muitas crianças são vistas pelos professores como uma folha em branco
em que algo necessita ser escrito. Todavia, sabemos que isso não ocorre, já que os
pequeninos trazem consigo toda uma bagagem cultural e estão em constante contato com a
linguagem seja escrita ou verbal. Por muito tempo, pensou-se que alfabetização era apenas
ensinar a ler e a escrever. No entanto, conforme explica Magda Soares (2003), vemos que
houve uma mudança deste paradigma e houve a necessidade de compreender práticas de
leitura e escrita em níveis mais complexos, surgindo assim o conceito de letramento. Para
tanto, este trabalho tem como objetivo discutir este conceito e analisar, na mesma
perspectiva, o poema “O trabalho e o lavrador”, de Sérgio Caparelli, como uma possível
alternativa para a formação do leitor.
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A RELAÇÃO ENTRE INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS NOS DISCURSOS DA
MÍDIA E DA ESCOLA
Eliane Aparecida Miqueletti (UFGD)
elianemiq@gmail.com

Este trabalho apresenta parte das reflexões da pesquisa de doutorado realizada no Programa
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. O
objetivo principal era investigar os regimes de interação e a construção da identidade
indígena na região de Dourados, tendo em vista discursos midiáticos e escolares. A base
teórica principal fundamenta-se na Semiótica de linha francesa, mais especificamente, nas
considerações da Sociossemiótica, vertente que tem como propósito pensar os sentidos
construídos na vivência, elaborados na relação entre os sujeitos socialmente envolvidos.
Nesta comunicação destacaremos que a mídia douradense, ao manipular o que quer fazerver, propaga o clima de conflito entre indígenas e não indígenas, questiona o ser indígena e
parece querer sua segregação e/ou assimilação. Nos discursos coletados na escola não
indígena esse questionamento também está presente, prevalece o distanciamento, a emissão
de estereótipos do indígena marginalizado, a não visibilidade de sua participação social.

A INFLUÊNCIA DA CIBERCULTURANA NO GÊNERO CAUSO
Eliza Adriana Sheuer Nantes (UNOPAR/FUNADESP)
eliza@unopar.br
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Levy (1999) assevera que a era da Cibercutura nos possibilitou novas formas de acesso aos
saberes. Ao procedermos a uma investigação em alguns gêneros que se originaram na
cultua oral, como é o caso do gênero discursivo causo, vimos que o surgimento da escrita e,
posteriormente, da Cibercultura, parecem ser fatores que influenciaram no processo de
alteração do gênero. Isso posto, com o objetivo de investigar o gênero causo na era da
Cibercutura, procedemos a um estudo qualitativo, ancorado na Linguística Aplicada,
etnográfico, interventivo, focado na educação básica paranaense (MOITA LOPES, 19996).
O resultado nos apontou que o gênero mantém aspectos da sua caracterização –
autor/enunciador; provável destinatário/ local/época; objetivo; assunto; organização geral;
marcas linguístico-enunciativas -, contudo diagnosticamos um movimento de hibridização
presente no gênero.
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REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE/DIFERENÇA NA PRÁTICA
PUBLICITÁRIA
Elizabeth Labes (UNESPAR)
bethlabes@uol.com.br

A produção discursiva da publicidade é fundante em uma sociedade de base capitalista
como a nossa. Ela (re)produz representações culturais, em especial, por ter que estabelecer
identidade com o público-alvo para alcançar os seus propósitos. Desse modo, ela se torna
uma forma material de acesso aos valores e crenças da sociedade que a produz e para qual é
produzida. Assim, partindo do pressuposto de que a representação identitária é produzida
discursivamente, histórica e que está em constante processo de mudança e emerge de
relações de poder instituídas, pretendemos, nesta comunicação, analisar a formulação da
identidade de sujeitos consumidores de tecnologia inscritos em textos publicitários
impressos. A análise será subsidiada nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de
Discurso de linha francesa, e, por tratar de questões sobre identidade, suscita um olhar
interdisciplinar, reivindicando referências do campo dos estudos culturais, como Hall e
Bauman.
INTERCULTURALIDADE: COMPREENDENDO O OUTRO E SUA LÍNGUA
Erydyvaldo Tupyharo Souza Lins (PG-UEL)
tupyharo@gmail.com
Thâmela Nayara Conti Masarelo (PG-UEL)
thamelaconti@hotmail.com
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Ensinar uma Língua Estrangeira (LE) no Brasil nos traz desafios dos mais variados. Além
de lidar, muitas vezes, com crenças de alunos e professores (BARCELOS, 2004) e salas de
aula diversificadas, também temos que enfrentar, da parte dos alunos, a sua motivação ou
formas de estudar e entender essa língua e essa cultura que é trazida juntamente com o
ensino de LE, neste caso, a Língua Inglesa (LI). Assim, é necessária a preparação
dos professores para ensinar a língua e as diferenças marcantes da cultura meta com a
cultura materna. À luz da interculturalidade, o trabalho explica a necessidade da utilização
da cultura de maneiras diferentes e integrada as demais habilidades desenvolvidas em
aulas de LE, elucidando também, maneiras práticas para lidar com aspectos culturais
(FERREIRA 2006,2007,2012;DURAO,2004), de forma que se possa desenvolver alunos
compreensíveis ao novo, críticos e principalmente comunicativamente ativos.
Trabalho orientado pela Profª Drª Cláudia Cristina Ferreira. UEL.
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ORLANDELI E SUA PRODUÇÃO DE TIRAS: ENTRE O TRADICIONAL E A
INOVAÇÃO
Esmeri Malagute Pereira (G-UEL)
esmerimalagute@hotmail.com
Objetiva-se distinguir a tira cômica tradicional da inovadora em “(Sic)”, “Grump” e “O
mundo de Yang”, criações de Orlandeli. A tira se consagrou nos jornais impressos, à
medida que o formato retangular, uma disposição da sequência narrativa na linha
horizontal, foi impondo-se como um padrão (RAMOS, 2010; 2011; 2014). Instituído pelos
sindicatos norte-americanos de distribuição de textos de entretenimento, desde o início do
século XX, tal padrão permite propor uma distinção entre a tira cômica tradicional e a
inovadora. Porém observa-se uma ampliação da disposição da sequência narrativa em duas
linhas, a tira de dois andares (RAMOS, 2011), tratando-se de uma inovação. De um modo
geral, é possível, de um lado, o agrupamento das tiras cômicas em torno de uma
padronização e, de outro, a fuga desse padrão, em busca de rupturas que possibilitem a
experimentação de outras disposições.

AVALIAÇÃO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA
Estogildo Gledson Batista (PG-UEL)
batista.gledson@gmail.com
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Avaliação ainda é um tópico que gera desconforto e certa confusão entre os professores de
língua estrangeira, e não é raro observarmos um sentimento de frustração quando deparados
com perguntas como por quê, como, quando e quem avaliar. Considerando que o processo
avaliativo é parte de cada aula e elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem de
uma língua estrangeira, objetivamos descrever uma proposta de intervenção sobre o tema
no formato de workshop. Tal proposta visa a discussão de teoria a respeito de avaliação baseada em Brown (2004), Luckesi (2005), Hattie (2012), Haydt (1995), Furtoso (2011),
Bonesi e Souza (2006), Scaramucci (2006), entre outros – juntamente com atividades
práticas sobre conceitos importantes tais quais avaliação formativa e somativa, feedback
eficaz, instrumentos avaliativos e como interpretar seus resultados para alcançarmos um
ensino mais eficaz e um desenvolvimento constante dos alunos.
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CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL PARA A
DESCONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE LÍNGUA UNÍVOCA NO CURSO DE
LETRAS E ÁREAS AFINS EM EAD
Fátima Christina Calicchio (Unicesumar)
fatima.calicchio@unicesumar.edu.br
No âmbito de alguns cursos de ensino superior, especificamente, o curso de Letras e áreas
afins em EaD, há uma expectativa de se aprender, exclusivamente, a norma culta, isto é, os
graduandos possuem uma crença de que durante o curso de Letras ou os cursos que têm a
disciplina de Língua Portuguesa, aprenderão ‘a língua’ e não ‘sobre a língua. Assim, o
objetivo deste trabalho, assenta-se na tentativa de desconstruir o conceito de língua
unívoca, a fim de evidenciar se a Sociolinguística Educacional pode funcionar, ou não,
como uma ferramenta favorável à desconstrução da concepção de uma variedade tida como
padrão, única, para que, assim, sejam traçadas pedagogias, livros, manuais e instruções
sobre os estudos da língua aos alunos e professores de Letras e áreas afins. Para tanto, este
trabalho tem como aporte teórico os estudos da Sociolinguística Educacional.

COMO DETECTAR UM TERMO FRASEOLÓGICO?
Fernanda Callefi Panichella (PG-UEM)
fcallefi@yahoo.com
Um dos problemas com o qual os profissionais da Terminologia defrontam é o uso correto
de Unidades Fraseológicas Especializadas (UFE), isto é, unidades sintagmáticas que
abarcam um termo entre seus elementos, que possuem um determinado grau de fixação e
uma recorrência relevante em um conjunto de textos ou em um âmbito especializado. Por
isso, neste trabalho, pretende-se estabelecer alguns parâmetros para reconhecer um termo
como UFE. Para tanto, foi analisado um corpus com 148 textos, por meio do programa
UNITEX. Assim, tem-se o objetivo de produzir um dicionário de energia hidráulica com o
intuito de facilitar a comunicação e a compreensão dos termos por parte dos especialistas da
área como também do falante comum da língua.

O DESEMPENHO DOS ALUNOS DEFICENTES INTELECTUAIS NA LINGUA
PORTUGUESA
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Sabe-se que o aluno com laudo de deficiente intelectual possui mais dificuldade que os
demais alunos do ensino regular nas diversas áreas do conhecimento. O trabalho tem como
objetivo apresentar uma pesquisa realizada para avaliar o desempenho de leitura e escrita
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de um grupo de alunos com deficiência intelectual de uma escola municipal de Londrina ,
matriculados no 4ª e 5ª ano do ensino fundamental. Avaliará o grau de competência na
leitura, a competência para compreender informações contidas em um texto e as estratégias
utilizadas pelos alunos. Parte-se do principio que o sujeito que possui uma deficiência
intelectual é capaz de realizar aprendizagens. Deste modo, a intenção é, diante aos dados
obtidos, propor estratégias e procedimentos pedagógicos que auxiliem no avanço da
aprendizagem desses alunos.

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA VOLTADA PARA A
PERSPECTIVA DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA (ILF)
Fernanda de Cássia Miranda (UENP)
fecmiranda@uenp.edu.br

As sequências didáticas (SDs) aliadas às atividades com gêneros orais e/ou escritos podem
promover um novo olhar ao ensino-aprendizagem, mostrando que a língua está inserida em
contextos reais de significação e não apenas em construções sintáticas e recursos
linguísticos avulsos (BAKHTIN, 2003). Especificamente, no ensino de língua inglesa, a
perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF), tem sido discutida por teóricos da
Linguística Aplicada (SEIDLHOFER, 2011; GIMENEZ, et al, 2015), o que promoveria
uma descentralização das variedades linguísticas de prestígio e o (re)conhecimento de
outros usos e registros do inglês, em contextos comunicativos reais e diversos. Nesse
sentido, proponho uma SD voltada para a perspectiva do ILF, por meio de gêneros escritos
(tirinhas, textos informativos) e orais (diálogos) para que os alunos reflitam sobre o uso do
inglês e também possam produzir e ler seus diálogos, como forma de propiciar momentos
de oralidade em sala de aula, considerando também a inteligibilidade em sua pronúncia.

ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL: AS CONCEPÇÕES DE ESCRITA EM
LIVRO DIDÁTICO
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O ensino de produção textual na educação brasileira passou por mudanças consideráveis no
decorrer da história. Tais mudanças determinaram as quatro concepções de escrita
estabelecidas no ensino básico denominadas por: escrita com foco na língua, como
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dom/inspiração, como consequência e a escrita como trabalho (MENEGASSI, 2010).
Tomando o livro didático como um importante elemento do contexto de sala de aula,
propõe-se, neste trabalho, analisar as concepções de escrita presentes no livro didático
“Para ler o mundo: Língua, literatura e produção de textos”, escrito por Antonio Barreto,
Graça Sette, Márcia Travalha e Rozário Starling no ano de 2006. Trata-se de um volume
único para Ensino Médio. As análises demonstraram que, apesar de apresentar como
proposta um olhar interacionista, muitas das sugestões de escrita do livro apresentam traços
da escrita como dom e/ou consequência.

O DUPLO NO CONTO MARKHEIM, DE ROBERT LOUIS STEVENSON: A
CONFIGURAÇÃO DO EU CINDIDO ENTRE O BEM E O MAL
Flávia Aparecida Hodas (PG-UEL)
flaviahodas@gmail.com

No âmbito da literatura fantástica, o duplo assumiu configurações diversas. Seja por meio
de espelhos, sósias, sombras ou simplesmente pelo desdobramento do eu, a manifestação
do outro em algumas manifestações literárias se refere à cisão da psique do ser humano. Na
modernidade, essa característica seria amplamente difundida, pois o homem moderno foi
marcado justamente pela ausência de integridade e pela luta entre vontades opostas que o
habitam. Este trabalho tem como objetivo analisar o conto Markheim, de Robert Louis
Stevenson, procurando refletir sobre a configuração do duplo, bem como os seus traços que
remetem à situação do homem moderno. Nesse conto, o duplo se torna o mote central na
medida em que configura a própria perturbação psicológica de uma personagem que se vê
cindida entre o bem e o mal.

A ARGUMENTATIVIDADE NA FILOSOFIA VEGANA
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O veganismo é uma filosofia de vida que cresce no mundo inteiro. Em busca de dietas
saudáveis, por uma crescente compaixão pelos animais e outros motivos, cresce também os
veículos de disseminação de informação, principalmente na internet. O presente artigo visa
analisar um site brasileiro de grande volume de acessos, intitulado Vista-se, que promove
notícias, receitas culinárias, eventos e informações em geral a respeito do veganismo. Com
base nos estudos da Análise do Discurso, de linha francesa, procurou-se verificar de que
forma a argumentação é apresentada para que o leitor seja devidamente manipulado com o
propósito de entender e adotar a filosofia vegana. Após a análise do conteúdo do site,
percebeu-se que, por meio de diversas estratégias discursivas, entre elas a legitimação, a
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influência, a contra-argumentação e a polêmica, é que se constroem os efeitos de sentido
por meio dos quais o usuário é atraído a se interessar pelo veganismo.

INSERÇÕES PARENTÉTICAS EM AULAS PARA O ENSINO MÉDIO E
SUPERIOR
Flávia Monteiro do Amaral (PG-UEL)
flavia_amaral@sercomtel.com.br

O objetivo da presente comunicação é analisar a recorrência de inserções parentéticas em
aulas para o ensino médio e superior, pois elas são muito relevantes para o estabelecimento
e manutenção da interação. Dessa forma, há três processos da construção da fala: ativação,
reativação e desativação. As inserções parentéticas enquadram-se nos processos de
desativação do texto falado, que é um procedimento de ruptura na elaboração do texto e da
sentença, resultantes em parênteses, digressões, pausas, hesitações e outros. Assim, os
parênteses são, sobretudo, desvios momentâneos da progressão temática do texto falado e
podem ser classificados quanto à estrutura (marcador conversacional, vocábulo, frase
simples ou complexa), à presença de marcadores conversacionais e à função exercida por
esses segmentos na construção do texto e no processo interacional. Por conseguinte, o
corpus apresenta elocuções formais obtidas em situações reais de interação, fundamentado
em teorias da Análise da Conversação (AC), retirados dos projetos NURC/SP e NURC/RJ.

ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL E LITERATURA:
CONVERGENTES OU DIVERGENTES?
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As mudanças na sociedade passaram a demandar uma formação mais crítica e reflexiva do
cidadão, fazendo-o exercer papel de protagonista (COLLIE; SLATER, 1999;
COMPAGNON, 2012; FERREIRA, 2002, 2012) na aprendizagem. Neste sentido,
entendemos que a escola exerce papel essencial na preparação do aluno para enfrentar e
superar novos desafios. Neste processo, o papel do professor é de suma importância, ao
adotar uma postura crítica e reflexiva, fazendo escolhas relevantes para as aulas, de modo a
estimular os alunos a se posicionarem criticamente. Salientamos que a literatura deve fazer
parte deste processo devido aos benefícios por ela proporcionados. Acreditamos, ainda, que
os alunos podem se sentir motivados a aprender mais, por meio da literatura, que os
conscientiza mediante seu papel humanizador, estético, lúdico, politizador e transformador
(FERREIRA, 2002, 2012, 2016). Desta forma, objetivamos promover uma discussão acerca
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dos benefícios da literatura nas aulas de línguas estrangeiras/adicionais, do ponto de vista
teórico-prático.
Trabalho
orientado
pela
Profª
Drª
Cláudia
Cristina
Ferreira.
UEL.
claucrisfer@sercomtel.com.br

AS UNIDADES FRASEOLÓGICAS NO LÉXICO DO PORTUGUÊS EM
CONTATO COM O GUAJAJÁRA
Francisca Imaculada Santos Oliveira (PG-UFMA)
imaculadaletras@hotmail.com

Este trabalho é um recorte da pesquisa científica que está sendo realizada atrelada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão.
Objetivamos apresentar um levantamento inicial das Unidades Fraseológicas proferidas em
português pelo índios guajajáras da aldeia Cachoeira. Para isso, coletamos as narrativas
orais pessoais de 10 índios da aldeia Cachoeira, na cidade de Barra do Corda (MA).
Justificamos esta pesquisa pela importância de se descrever a língua portuguesa em contato
com a língua indígena e pelo fato de poder realizar a identificação e registro de unidades
fraseológicas que circulam numa comunidade indígena, a aldeia Cachoeira. Acreditamos
que no léxico do português em contato com o falar guajajára tal fenômeno também
demonstrará ser pertinente. Para a realização da pesquisa, serão considerados os
pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística e para a identificação das unidades
fraseológicas, serão tomados como base os seguintes autores: BIDERMAN (2005),
XATARA (1998) e MEJRI(2012).
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Maria de Fátima Sopas Rocha. UFMA.
fsopas@yahoo.com.br

A SEMIÓTICA PIERCIANA E SUA APLICABILIDADE
METODOLÓGICA NO PROJETO DE DESIGN

ISBN 978-85-7846-400-4
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Para Pierce a semiótica sempre caracterizou-se como uma ciência normativa, abstrata e
geral, em função de sua arquitetura amplamente filosófica. Nesse sentido, este trabalho
pretende, por meio de um levantamento bibliográfico a partir das autoras Ellen Lupton,
Lucia Santaella e Lucy Niemeyer, investigar de que maneira os conceitos de signo e da
fenomenologia podem ser utilizados como ferramenta de análise no processo do design,
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tendo em vista sua aplicabilidade na relação estética, simbólica e funcional dentro das
práticas metodológicas do projeto de design. Assim, pretende-se determinar em quais
métodos a semiótica pode ser aplicada, com o propósito de amplificar a eficiência e eficácia
do trabalho, além de possibilitar novas maneiras de solucionar problemas projetuais.

O LADO TRISTE E VIOLENTO DA VIDA:
A MORTE ENALTECIDA NOS CONTOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Gabriela Fujimori da Silva (PG-UEM/IFPR)
gabriela.fujimori@hotmail.com

Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma leitura crítico-interpretativa, a
representação da morte e o morrer nos contos de Hans Christian Andersen. Pretende-se
discutir a construção das personagens, enredo, tempo, espaço, lugar, narrador e foco
narrativo dos contos: O anjo (1843) e A Pequena Vendedora de Fósforos (1845),
considerando o contexto histórico-social em que os textos foram produzidos. À luz do
exposto, busca-se com a pesquisa refletir sobre o(s) significado(s) e a importância da morte
na constituição das narrativas, partindo-se do pressuposto de que, no universo literário do
escritor H. C. Andersen, temas polêmicos como a morte são apresentados em caráter
realista, e o típico final feliz dos contos de fadas dá lugar aos ritos de passagem, na forma
em que efetivamente se constituem na vida real, evidenciando a miséria, carências,
sofrimento, violência e medo.

A LITERATURA COMO SALVAÇÃO: UMA ANÁLISE POSSÍVEL DE O
LABIRINTO DO FAUNO, DE GUILHERMO DEL TORO E REPARAÇÃO, DE IAN
MCEWAN

ISBN 978-85-7846-400-4
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Desenvolvido em conjunto com programa PET - Programa de Educação Tutorial, o
presente projeto de pesquisa visa analisar como a literatura reflete na organização do caos
interior, conforme propôs Antonio Candido (1995) em “Direito à literatura” bem como as
considerações de outros dois importantes teóricos a respeito do tema, Antoine Compagnon
(2009) em Literatura para quê? e Tzvetan Todorov (2009) em A Literatura em Perigo.
Para tanto, utilizar-se-á como base para o desenvolvimento desta pesquisa a protagonista
Ofélia do filme O Labirinto do Fauno, de Guilhermo del Toro (2006) e a personagem
Briony do livro Reparação, de Ian McEwan (2011). Desta forma, procura-se estabelecer
como a fabulação é capaz de superar os conflitos internos das personagens. O estudo, então,
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visa averiguar como a literatura encontra um meio de organizar os sentimentos que se
encontram desorganizados.

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LÍNGUAS DA FAMÍLIA JÊ:
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS MODELOS GRAMATICAIS UTILIZADOS
NAS DESCRIÇÕES DAS LÍNGUAS INDÍGENAS
Gislaine Domingues (SEED-PR)
prof.gislainedomingues@gmail.com

Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre Gramática. Apresentaremos aqui um estudo
comparativo que aponta algumas das similaridades e diferenças entre a língua Kaingang e
algumas outras línguas da mesma família (Família Jê), todas descritas sob um mesmo
modelo teórico, o Funcionalismo Linguístico. Ainda nos estudos gramaticais, as discussões
aqui expostas estão relacionadas à reflexão crítica acerca dos modelos gramaticais já
utilizados nas descrições de línguas indígenas, de maneira a enfocar como os pressupostos
teóricos utilizados nessas análises contribuem para a compreensão de sistemas linguísticos
diversos e que possuem particularidades gramaticais próprias. Tudo isso é pensado de
forma a contribuir para o arcabouço teórico que sustentará a elaboração de uma gramática
pedagógica da língua kaingang.

A TEMPESTADE NA SALA DE AULA
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Os estudos literários contemporâneos apontam que a abordagem do texto dramático
vincula-se ao universo literário, poético e discursivo. Embora considerado, por uma
tradição milenar, como arte do espetáculo, da cena, o texto dramático vem sendo
paulatinamente inserido nas atividades escolares, conforme referências nos documentos e
diretrizes oficiais. O presente projeto tem como proposta refletir sobre o teatro de
Shakespeare e suas possibilidades no espaço escolar, mais especificamente considerando a
produção editorial da peça A tempestade, do dramaturgo inglês William Shakespeare e
suas adaptações como livros paradidáticos, para a leitura literária nas escolas. Da mesma
forma a pesquisa pretende ainda pensar e elaborar estratégias alternativas para a formação
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de professores e alunos leitores habilitados na leitura, interpretação e possível encenação do
texto dramático na sala de aula.

O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO SUJEITO-ALUNO E SUA RELAÇÃO
COM A LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Guilherme Primo de Mendonça (PG-UTFPR)
guiprimo@hotmail.com

Este estudo busca refletir a contribuição dos procedimentos de leitura no livro didático de
Língua Portuguesa ao desenvolvimento cognitivo do aluno-adolescente. Assentado na
teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, a qual é relacionada às perspectivas
contemporâneas de ensino-aprendizagem. Tal relação decorre da possibilidade de
transformação do aluno em sujeito-aluno por leituras durante o estágio "das operações
intelectuais abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual”
(PIAGET, 1999, p. 15). Período esse no qual o estudante passará a relacionar-se
socialmente por meio de novas tecnologias; acessará aos conhecimentos de companheiros
de escola e trocará informações a respeito de suas experiências. Verificado que o conteúdo
do texto em análise contribui para o desenvolvimento cognitivo do adolescente, buscou-se
verificar o mesmo com os procedimentos de leitura. Observaram-se atividades que
priorizam o trabalho monológico, não reflexivo, sendo necessário que o docente utilize o
LDP de maneira flexível, formando sujeitos críticos.
DICIONÁRIO DE PALAVRAS ASTRONÔMICAS PARA SOFTWARE DE
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS

ISBN 978-85-7846-400-4
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A principal característica de um portador do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é o
déficit cognitivo, que atrasa o processo de desenvolvimento da linguagem afetando
principalmente as habilidades de processar sons e adquirir vocabulário. A linguagem desses
indivíduos é caracterizada por anomalias como ecolalia, reversão pronominal,
idiossincrasia e neologismo. Atualmente, para abordar formas alternativas de ensino da
linguagem, que atendam às necessidades de pessoas no espectro autista, foram
desenvolvidos diversos aplicativos para computadores. Estudos comparando o ensino
tradicional e o ensino através do computador mostraram que os alunos dentro do espectro
autista apresentam consideráveis ganhos na atenção, aprendizado e vontade de aprender ao
utilizar esses aparelhos. Este trabalho aborda os critérios para elaboração de um dicionário
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de palavras astronômicas que compõe o software de alfabetização para crianças
diagnosticadas com TEA que está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa do
Departamento do Computação da UEL.

VAZIO EXISTENCIAL E MELANCOLIA EM OS BARCOS SUICIDAS, DE
HORACIO QUIROGA
Gustavo Figliolo (UEL)
gustavo@uel.br

O objeto de estudo deste trabalho está focado em encontrar as marcas enunciativas da
categoria da melancolia, conforme proposta pela Teoria Psicanalítica freudiana, na
narrativa do conto Os Barcos Suicidas, do escritor uruguaio Horacio Quiroga, melancolia
que leva à morte, neste caso por suicídio. Com efeito, boa parte da narrativa quiroguiana
está centrada na temática da morte com suas personagens sucumbindo de maneira trágica e
inesperada e diversas vezes sem motivo aparente; nesse vazio existencial, há um “deixar-se
morrer” que leva as personagens a desistirem da vida. A leitura aqui abordada pretende
mostrar como esses derradeiros atos da vida são originados pela melancolia das
personagens, estados de alma melancólicos patológicos causados pela perda do objeto de
desejo que não mais se encontra, pelo deslocamento da sombra desse objeto para o eu que,
através da ambivalência emocional do binômio amor-ódio, causará essa morte como
destino inevitável.
A SÍFILIS EM DOUTOR FAUSTO, DE THOMAS MANN
Gustavo Ramos de Souza (PG-UEL)
gustavo-ramos-1989@hotmail.com
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Embora a doença seja um tópos frequente na literatura ocidental, não são muitos os
trabalhos que exploram a profícua relação entre literatura e doença. A fim de contribuir
para essa discussão, o objetivo desta comunicação é apontar de que maneira a sífilis é
representada no romance Doutor Fausto, de Thomas Mann, levando em consideração tanto
as implicações metafóricas da doença – isto é, a “doença como metáfora” (SONTAG,
1984) – quanto as suas descrições e diagnóstico, de modo a verificar como a literatura
médica sobre a sífilis do período, no que diz respeito aos sintomas e ao tratamento, é
transposta para o romance de Mann. Além do ensaio de Susan Sontag, os nossos aportes
teóricos baseiam-se nos estudos de Moacyr Scliar (1996), de Anatol Rosenfeld (1994),
além de artigos do periódico Literature and Medicine da Johns Hopkins University.
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AS CONFIGURAÇÕES PASSIONAIS DA RAIVA NO CONTO “INGRATIDÃO”,
DE VALDOMIRO SILVEIRA
Hellyery Agda Gonçalves da Silva (PG-UEL)
hellyerya@gmail.com
Tendo como pressuposto que “a Semiótica aceita o desafio de investigar e de descrever as
emoções humanas” (MELLO, 2005, p. 47) e que as paixões podem ser entendidas como
modalizações do ser dos sujeitos de estados narrativos, que se concretizam por lexemas, no
nível discursivo, pretende-se, nesta investigação, analisar o percurso narrativo da raiva no
conto “Ingratidão”, presente na obra Mixuangos (1975), do autor regionalista Valdomiro
Silveira. No conto em questão, o sujeito-João entra em disjunção com seu objeto-valor, a
partir disso o estado do sujeito vai se modificando (em fases) até chegar na materialização
da vingança. Para cumprir tal intento, serão utilizadas como aporte teórico as contribuições
de Fiorin (2007); Greimas (1977), Mello (2005), cujos estudos referem-se à Semiótica de
linha francesa.

O ROMANCE, O NARRADOR, E UMA NARRATIVA MODERNA EM: A PAIXÃO
SEGUNDO G.H
Ingrid Gryczak Moreira (PG-UEM)
ingrid_gryczak@hotmail.com
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Este artigo aborda aspectos do romance moderno, como evidenciar o papel do narrador e
suas transformações, desde a epopeia e as formas clássicas até o advento da modernidade.
A obra sobre a qual recai o interesse deste artigo é A Paixão Segundo G.H, de Clarice
Lispector, cujas características podem ser comprovadas pelos fundamentos da teoria do
romance. O romance diferencia-se da narrativa por não originar-se da tradição oral, de uma
memória comum, mas de toda forma é uma narrativa, porém o romance moderno não se
confunde com a epopeia, porque esta é a representação artística de uma coletividade, sendo
representante do bem comum, e não dos problemas de um herói individualizado. A
estrutura da obra comporta análises em torno da problemática da fragmentação do sujeito, a
intersubjetividade e intencionalidade, trabalhadas de forma a mostrar, no romance, a
abertura da consciência do sujeito entre o mundo interior e o exterior.
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DISCURSO E IMAGINÁRIO: AS REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Isabel Cristiane Jerônimo (UEL)
cristianejeronim@uel.br

Este trabalho pretende investigar os sistemas de representação advindos do discurso de
sujeitos que já cursaram (ou cursam) a modalidade de ensino a distância, levando em conta
a imagem que o sujeito constrói a respeito dessa modalidade de ensino. Parte-se da hipótese
de que a construção das representações desses sujeitos no contexto sócio-históricoeducacional contemporâneo pode apresentar aspectos positivos, em contraposição aos
estereótipos negativos indexados a representações passadas, motivados pela comparação
com o aluno do ensino presencial e com as instituições presenciais. Pressupostos da Análise
do discurso de vertente francesa e reflexões advindas dos Estudos Culturais acerca das
representações serão as bases teóricas para análise.

O ESTUDO DAS FIGURAS DE LINGUAGENS NO LIVRO EU ME CHAMO
ANTÔNIO
Isabella Valentini Daher (G-UEL)
isa.daher@hotmail.com

O intuito deste trabalho é analisar as principais figuras de linguagem na obra
contemporânea de Pedro Gabriel Anhorn, Eu Me Chamo Antônio (2013), e seus diversos
suportes desde o seu surgimento. A nossa leitura será pautada, nesse sentido, tanto nos
modos de expressão presentes no texto (desenhos, imagens, inversões frasais, diversas
figuras de linguagem) bem como no trânsito intermedial referente ao percurso da obra:
escritos em papéis, publicação em blog, fotos em Instagram, publicação do livro. Com
relação aos suportes, isto é, os meios de apresentação dos escritos de Pedro Gabriel, cabe
uma reflexão sobre os modos de acesso e leitura desse material, desde as imagens (fotos
publicadas) até a publicação do livro físico.

TEMPO E ESPAÇO EM CEM ANOS DE SOLIDÃO
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O presente trabalho analisa o tempo e o espaço no romance Cem anos de Solidão, do
escritor colombiano Gabriel García Marquéz, e as implicações desses elementos narrativos
no engendramento do enredo. No romance, é utilizada, engenhosamente a técnica narrativa
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da circularidade e da repetição de tempo, de espaço, de personagens e de situações que
marcam cada uma das gerações. Macondo, a cidade onde se passa o romance, é um
microcosmo da América Latina e também um local mítico, onde o mistério e o insólito
fazem parte do cotidiano dos habitantes Na obra convivem dois tempos a serem analisados:
o mítico e o histórico ou o sagrado e o profano como Mircea Eliade problematiza em O
sagrado e o Profano. O estudo terá como principal arcabouço teórico: A poética do espaço
de Gaston Bachelard, O tempo na narrativa de Benedito Nunes e O Sagrado e o Profano
de Mircea Eliade.

CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA DENTRO DA MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE O AMOR
Joagda Rezende Abib (PG-UNESP)
joagda@hotmail.com
Tem este trabalho o objetivo de utilizar músicas populares de grande sucesso, desde 1950
até o início do século XXI, para descrever a natureza e as mudanças no discurso amoroso
durante esse período. Para isso, será utilizado o referencial teórico da linguística cognitiva,
principalmente a partir das ideias sobre comunidades interpretativas expostas por Robin
Lakoff (2000) em The Language War. Será utilizado, também, o conceito de presença de
Perelman & Olbrechts-Tyteca (1988) refinado por Bergen (2012), em seu estudo sobre
cognição e imagens. O resultado esperado é conseguir um descrição sobre aspectos sociais
e emocionais do relacionamento amoroso, o que poderá trazer uma nova luz sobre as
grandes mudanças que envolveram o universo feminino durante esse período.

A IDENTIDADE BRASILEIRA A PARTIR DO MANIFESTO ANTROPOFÁGICO
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No limiar de completarmos 100 anos da Semana de Arte Moderna (1992) e da publicação
do Manifesto Antropófago (1928), o ideal de Oswald de Andrade, de que o Brasil pudesse
criar arte e elaborar pensamento de modo original, ainda se apresenta como um ideal a
todos nós. Movimentos culturais posteriores a ele, como o Concretismo e o Tropicalismo,
ajudaram nesse percurso. Cabe a nós, com nossa reflexão, dar continuidade a essa marcha;
e é este o objetivo de nosso trabalho. Num olhar para os princípios apresentados por
Oswald de Andrade, com seu Manifesto, nos propomos a identificar como, nos anos
seguintes, pudemos iniciar um processo de superação de postura meramente passiva, para a
de autores de nossa história. Assim, orgulhosos de nosso passado, aprendendo com nossos
erros, num verdadeiro movimento antropofágico, estamos construindo nossa identidade, e
as nossas reflexões almejam contribuir, ainda mais, para isso.
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ZOIUDA, DE LUIZ VILELA: UMA LEITURA SEMIÓTICA
Jonatas Sozim Lopes (G-UFMS)
josozim@hotmail.com
Mateus Antenor Gomes (G-UFMS)
mateus-antenor1@hotmail.com

O conto Zoiuda, de Luiz Vilela, destaca-se por apresentar o conflito existencial de um
sujeito sufocado pelas condições de vida em um sistema de superprodução. Deste modo, o
objetivo do presente trabalho é analisar o desenvolvimento narrativo do conto de Luiz
Vilela para compreender como é construída, nas estruturas narrativas, a degradação do
sujeito diante do sistema. Para desvendar como a degradação interior do actante-sujeito se
configura enquanto unidade de sentido, portanto, utilizou-se o aporte teórico-metodológico
oferecido pela semiótica francesa, essencialmente o nível narrativo do percurso gerativo de
sentido. Concluiu-se que o actante-personagem, embora entre em conjunção – em alguns
momentos da narrativa – com o objeto de valor Zoiuda, encontra-se em estado de
conjunção com os valores da solidão que é causada pelo sistema de produção social com
que o sujeito convive.
QUANDO A SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA SOBE O PÉ DE SERRA – UMA
ANÁLISE DE MÚSICAS DE FORRÓ NORDESTINAS
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Este artigo teve por objetivo identificar a presença de recursos argumentativos em letras de
músicas nordestinas, especialmente as do gênero forró pé de serra. Investigou aspectos
gramaticais e de argumentação, elementos direcionados para darem sentido ao texto, e, por
conseguinte, conferir às músicas, mais afetividade. Empregou a abordagem qualitativa, por
meio da análise documental primária, subentendida pelas letras das músicas. A
interpretação dos elementos encontrados foi guiada à luz de autores como Mikhail Bakhtin;
Ingedore Koch; Travaglia; Ana Lucia Tinoco Cabral e Esther Oliveira. Como principais
resultados destacam-se o uso de operadores argumentativos e fatores pragmáticos de
textualidade como intencionalidade, aceitabilidade, situacionabilidade, informatividade e
intertextualidade. Com base na identificação de operadores argumentativos e mecanismos
intensificadores foi possível verificar os efeitos de sentido que emergem da trama entre o
contexto e a situação comunicativa do forró pé de serra que delineiam o intencional e o
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afetivo da musicalidade nordestina.

O LUGAR DA LITERATURA BRASILEIRA NA AMÉRICA: UMA REFLEXÃO
SOB O OLHAR CRÍTICO SUBALTERNISTA DE CLARICE LISPECTOR
Joyce Alves (PG-UEL)

A Literatura Brasileira muitas vezes é dissociada da produção literária geral da América
Latina, inclusive pelos próprios críticos e acadêmicos. Nesse sentido, esta pesquisa se
desenvolve em nível de Doutoramento com o propósito de destacar o fato de que o Brasil
produz literatura “de costas” para o continente, sempre voltado para o Oceano Atlântico à
espera de novas caravelas europeias. A proposta aqui é perceber aspectos críticosubalternistas no discurso de Clarice Lispector, especialmente em suas crônicas. Repensar
ou redefinir a América Latina não é tarefa para a comunidade letrada ou pela burguesia,
mas pelas “vozes menores” que estão o tempo todo se manifestando: os subalternos. Mas, a
quem cabe o papel de “ouvir” essas vozes para identificá-las? Segundo Nolasco, agora sim,
a comunidade letrada, os intelectuais, escritores, os mais próximos da percepção deste
“balbucio”. A sensibilidade de um escritor permitiria não só a percepção, mas o registro das
vozes marginalizadas para então unir-se a elas numa só voz para construir a identidade do
continente latino-americano.

REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA DO CONSUMIDOR DE SMARTPHONE NO
DISCURSO PUBLICITÁRIO
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Esta comunicação, subsidiada nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha
francesa, que concebe a linguagem em uma perspectiva histórica, constituída por práticas e
relações sociais, visa a analisar as representações de sujeitos consumidores de smartphone
inscritos no discurso publicitário contemporâneo, que corroboram para a constituição da
identidade do público-alvo. Assim, tomam centralidade conceitos como o de discurso, visto
como um processo de efeitos de sentido entre interlocutores e o de sujeito como sendo
heterogêneo e disperso. Outro conceito fundante é o de identidade, advindo dos estudos
culturais, tratado na perspectiva de Hall e Bauman. Para viabilizar a proposta,
estabeleceremos como objeto de análise um vídeo publicitário do smartphone iPhone 6s,
veiculado em meio eletrônico, que tematiza a identidade do sujeito consumidor de
smartphone.
Trabalho orientado pela Profª Drª Elizabeth Labes. UNESPAR. bethlabes@uol.com.br
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A REFERENCIAÇÃO NOS BALÕES DO GUIA DIDÁTICO DO ALUNO A
DISTÂNCIA
Juçara Zanoni do Nascimento (PG-UEM/UNIR)
jzanonin@hotmail.com
O Curso de Graduação em Letras – Habilitação Português, Espanhol e Literaturas, da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS), na modalidade Educação a Distância,
produz grande parte do seu material didático impresso, dentre eles, os guias didáticos das
disciplinas do curso, utilizados pelos estudantes. O objetivo deste trabalho é analisar como
se dão os mecanismos de referenciação que representam as falas do professor no gênero
textual guia didático do aluno, utilizado na disciplina Leitura e Produção Textual da UFMS.
Essas falas apresentam-se no guia dentro de balões. Para a análise serão utilizados os
pressupostos teórico-metodológico da Linguística Textual, de orientação socio-cognitivointeracional, bem como as orientações de KOCH (2005). Como resultado, nota-se que a
remissão textual por meio de formas nominais referenciais consiste na construção e
reconstrução dos objetos de discurso.

LITERATURA E FOTOGRAFIA: UM OLHAR PARA A LITERATURA PRÉMODERNISTA
Juliana Alves Barbosa Menezes (PG-UNESP)
julianaalvesbarbosamenezes@gmail.com.br
Juliana Leopoldino de Souza Cruz (PG-UNESP)
ju.leopoldino@yahoo.com.br
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O artigo em questão tem como objetivo apresentar uma pratica de leitura do conto
Negrinha, de Monteiro Lobato, para alunos do 3º ano do Ensino Médio, aplicada no
Colégio de Aplicação Pedagógica (CAP/UEM). Para a realização desse artigo, tivemos por
base a proposta de leitura e letramento literário de Micheletti (2000), que revela a
importância de compreender o que está escrito, por meio da atribuição de sentidos ao texto,
para que se desenvolva um processo de leitura, e a proposta do professor Cosson (2014)
que mostra a necessidade da língua como meio efetivo para o processo de leitura. Além
disso, como proposta, estabelecemos o diálogo entre a literatura e a fotografia de Sebastião
Salgado.
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A SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
LÍNGUA INGLESA: INSTRUMENTO GERADOR DE CAPACIDADES
DOCENTES PELA ESCRITA COMO PROCESSO
Juliane Almeida de Oliveira (G-UNESPAR/CNPq)
juh_ultra_violet@hotmail.com
Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR/CNPq)
belinhatog@yahoo.com.br

Nosso trabalho visa a apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de iniciação
científica acerca da análise de uma sequência didática sobre o gênero textual anúncio de
serviço publico (Public Service Announcement - PSA) e o gênero comentário crítico,
implementada no Curso de Letras, em 2015, em uma universidade do interior do Estado do
Paraná. Para tanto, ancoramos nossos estudos nos aportes do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2009), no ensino com base em gêneros
textuais e nas capacidades de linguagem (BAKHTIN, 1979/1992/2003; SCHNEUWLY;
DOLZ, 2004; CRISTOVÃO, 2009, 2013; CRISTOVÃO et al, 2010; CRISTOVÃO;
STUTZ, 2011; STUTZ; CRISTOVÃO, 2011; LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2011), nos
saberes necessários à formação dos professores de línguas (saberes a ensinar e para ensinar)
(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009; STUTZ, 2012; GAGNON; SURIAN, 2014),
considerando-se a escrita como processo (MENEGASSI, 2005; 2010; JORDÃO;
BELOTI, 2014). Os resultados apontam para possíveis ressignificações às práticas
formativas e ao desenvolvimento das capacidades docentes.

EDUCAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: SENTIDOS
DA APRENDIZAGEM E DA PRÁTICA DE LETRAMENTO CRÍTICO

ISBN 978-85-7846-400-4
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar a aprendizagem e a prática do Letramento Crítico
(doravante LC) por professoras de inglês que passaram por um processo de educação
continuada. Através de análise das entrevistas cedidas pelas docentes, foco nos momentos
em que elas descrevem os desafios de aprendizagem e as possibilidades de uso do LC em
sala de aula. As participantes desta investigação são três professoras que cursaram o
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), onde estudaram e utilizaram
perspectivas críticas em seu cotidiano pessoal e profissional. Os resultados deste estudo
revelaram que o trabalho com LC não é simples para professores que se inserem em um
contexto de educação continuada, haja vista que, para muitos, este é seu o primeiro contato
com perspectivas críticas, porém, no caso das participantes aqui referidas, este trabalho
também possibilitou descobertas gratificantes e transformou suas vidas pessoais e
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profissionais.

O DIABO DE TARTINI: ASSASSINAR, ARTE VIRTUOSA
Kaedmon Sellberg Soares (G-UEL)
kaedmon.sellberg@hotmail.com

O assassinato torna-se sombras nos discursos relacionando arte e vida, arte e moral, arte e
ética. Discute-se a moralidade da arte, mas não se o limite moral impede a existência da
arte. O projeto, a partir das considerações suspensas no seriado Hannibal (2013-2015),
busca entender os valores do assassinato concebidos pelo protagonista Hannibal, assassino
em série que pratica a estética como valor essencial, para quem a beleza reside na matança
e estetização do corpo morto. O belo, como entendido por Burke ([1759]1993), é despojado
dos convencionalismos morais; a convenção passa a nível de superficialidade e a ética se
torna a estética capaz de causar o sublime – assim, onde se há horror, pode haver beleza.
Surge a originalidade de estetizar um cadáver a fim de resgatar a lembrança de uma
natureza monstruosa, mas limitada pelo Belo estetizado no sujeito assassinado.
PERCEPÇÕES DA REALIDADE ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA EM “AS BABAS
DO DIABO”, RELATO DE JULIO CORTÁZAR
Karina Stoeglehner (G-UEL/CNPq)
karina.stoeglehner@gmail.com

O presente estudo de caráter bibliográfico, qualitativo e exploratório, possui o objetivo de
analisar o neo-fantástico e a percepção da realidade no relato “As babas do diabo”, que
forma parte do livro de contos “As armas secretas” (1959), do escritor argentino Julio
Cortázar. Esta coletânea de contos se diferencia de “Bestiário” (1951), por apresentar uma
visão metafísica da realidade na qual se manifesta o elemento insólito. Nesta narrativa, o
leitor é apresentado a Roberto Michael, um fotógrafo que descreve a sua experiência ao
presenciar e retratar uma situação que se revela totalmente inversa na fotografia, assim, a
lente da câmera torna-se o elemento mediador ao revelar a Michael a verdadeira realidade.
Para este estudo serão utilizadas como referencial teórico as seguintes obras: Todorov
(1975), Ceserani (2006), Roas (2001, 2014), Alazraki (1983), Arrigucci Junior (1995).
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Trabalho orientado pela Profª Drª Amanda Pérez Montañés. UEL.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS NOÇÕES DE FIGURA E FUNDO NA LEITURA DE
TEXTOS NARRATIVOS
Kátia Roseane Cortez dos Santos (PG-UEM)
katiacortez_@hotmail.com

Este trabalho teve por objetivo analisar como as noções de figura e fundo (planos
discursivos) podem contribuir para a identificação do tema central na leitura de textos
narrativos. Como aporte teórico utilizou-se a perspectiva funcionalista no que concerne aos
conceitos de figura e fundo e também ao de transitividade e aspecto. Além disso, adotou-se
neste estudo a concepção de leitura como interação (autor-leitor-texto). A análise de três
textos narrativos (um conto, um relato e uma fábula) evidenciou que com a aplicação de um
critério de transitividade, o aspecto, foi possível associar a ideia central do texto à porção
denominada figura e os temas periféricos às porções de fundo da narrativa. Espera-se, com
este trabalho, contribuir para uma leitura mais efetiva do texto narrativo, sendo que as
noções apresentadas podem ser consideradas importantes estratégias para a identificação do
tema central desse tipo de texto.

O USO DA FONÉTICA ACÚSTICA NA DEFINIÇÃO DAS VOGAIS
DO PORTUGUÊS
Kauana Scabori dos Santos (G-UEL)
uelscabori@gmail.com
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A fonética acústica permite um estudo dos sinais da voz e da fala. Apesar de sua
importância para a análise objetiva do som, ela é pouco conhecida dos estudantes de Letras.
O objetivo dessa comunicação é apresentar os fundamentos dessa ciência e demostrar como
ela pode ser aplicada na definição acústica das vogais do português. Após apresentar os
parâmetros acústicos do som(frequência, amplitude e tempo), será mostrado como o
aparelho fonador produz o sinal da voz e o transforma em segmentos vocálicos (aqui será
examinada a produção das vogais [a], [i] e[u]). Esse processo se baseia na teoria da fontefiltro (FANT, 1968), segundo a qual a laringe é vista como uma fonte a gerar o espectro
sonoro (sinal glótico) e o trato vocal como um filtro a amplificar algumas frequências desse
sinal e a amortecer outras. O resultado dessa filtragem são os diferentes timbres que
caracterizam as vogais.
Trabalho
orientado
pelo
Prof.
Dr.
Wagner
Ferreira
Lima.
UEL.
wagner.wagnerlima.lima@gmail.com
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A MULHER MEDIEVAL ATRAVÉS DAS CANTIGAS SATÍRICAS
DE DOM ALFONSO X
Keila Mara Fraga Ramos de Oliveira (PG-UEM)
keilapietra@hotmail.com

Este estudo apresentará de maneira sucinta o comportamento feminino na sociedade
medieval através de Cantigas Satíricas, que tem por definição uma das formas literárias em
que reflete com veracidade o ambiente medieval. Os Cancioneiros medievais galegoportugueses são verdadeiras obras de arte literária, fontes históricas inigualáveis de
conhecimento dos hábitos, costumes e mentalidade da Idade Média, por isso se constitui
um precioso documento linguístico. As cantigas utilizadas para análise serão as do rei Dom
Alfonso X, o Sábio autor de poemas delicados e de sátiras mordazes e violentas, que
retratam a mulher de forma pejorativa, muitas vezes tratando-as de forma em que sua vida
íntima seja exposta de forma indelicada, tendo como objetivo fazer com que os ouvintes da
performance trovadoresca deveriam se agradar do jogo, rindo-se e divertindo-se. Para esse
estudo se utilizará como referência Sodré (2010) Graça Videira (1994) entre outros.

APRENDENDO COM O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Página

Os objetivos deste trabalho são: i) apresentar as análises de necessidades e de nível de
inglês de alunos de um projeto social na zona norte de Londrina; e ii) analisar as adaptações
feitas na sequência didática implementada pelos integrantes do projeto (EDUC)AÇÃO DE
PROFESSORES DE LÍNGUAS: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO NA PRÁXIS
DOCENTE e bolsistas de Iniciação Cientifica sob a coordenação da Professora Dra. Vera
Lucia Lopes Cristóvão. As atividades são organizadas em torno do dispositivo Sequência
Didática (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004) para o ensino de inglês aos alunos
da Escola de Circo de Londrina. Na proposta de ensino de Língua Inglesa no contexto
circense, os alunos aprendem a língua voltada para suas necessidades especificas e as
alunas-professoras aprendem seu métier docente.
Trabalho orientado pela Profª Drª Vera Lucia Lopes Cristóvão. UEL.
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COESÃO TEXTUAL NO VESTIBULAR UEL2016
Laura Mitsuko Tanaka (PG-UEL)
Este artigo contempla a observação do fator de textualidade coesão nas questões da Prova
de Língua Portuguesa e Literatura aplicada na segunda fase do processo seletivo vestibularUEL (para ingressar no ano de) 2016. É objetivo do estudo verificar a presença, a
quantidade de questões, e analisar teoricamente o modo como é abordada a coesão,
portanto, nessas questões. Para isso, apresenta-se a base de uma teoria cujo texto é o foco
do ensino, destacando-se os mecanismos de coesão, a posterior apresentação do processo
seletivo da UEL e, então, a análise do exame. Com este breve estudo, é possível constatar
que houve um esforço pedagógico da Copese para que existisse uma harmonia entre os
documentos que regem o ensino de língua materna, tanto em nível nacional quanto em
nível estadual, e o vestibular-UEL 2016.
Trabalho orientado pela Profª Drª Isabel Cristina Cordeiro. UEL.

O QUARTO DO BARBA AZUL E AS TRANSFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS

Leila Cristina Fajardo (UNESP)
leilanicolitto@yahoo.com.br
A psicanálise nos mostra muitas ramificações as quais necessitam ser estudadas e
entendidas dentro da literatura. Os contos de fadas foram esquecidos sob a alegação de
apresentarem tramas altamente dramáticas, mas com a releitura e reescrita dos contos,
sejam eles para crianças ou adultos, voltam a ser lidos e analisados de forma diferenciada,
por descrevem justamente experiências de amor, destruição, selvageria. Pensar a literatura
significa rever conceitos há muito impregnados e repassados de geração em geração;
elementos que foram incorporados pela própria sociedade, filosofia e cultura mutantes que,
num movimento constante de aprimoramento, apresentam ambivalências de estrutura e
interpretação. Bettelheim (1980) e Angela Carter (2000) oferecem uma visão aguçada para
o repensar de modelos e padrões de comportamento. Em O Quarto do Barba Azul, a moça
apresentada em Alice-Lobo por Carter nos revela possibilidades de ação, mudança,
transformação pessoal, social e comportamental.

É consenso que as formas de ensinar têm de evoluir a fim de atender as novas gerações de
aprendizes. Apesar de a prática continuar seguindo moldes tradicionais, já não se pode
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conceber uma aula da mesma forma que era ministrada no século passado. O advento da
internet e das novas tecnologias trazem consigo grande potencial a ser somado à atividade
pedagógica. Considerando aspectos da pedagogia dos Multiletramentos (Rojo; Moura,
2012), o pressuposto de colocar os aprendizes como criadores de conteúdo e atores em
formas concretas de engajamento cívico (Livingstone; Haddon, 2009), e a Resolução n. 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental, este trabalho traz uma proposta de atividades a ser aplicada no ensino
médio de escolas públicas. O objetivo é desenvolver simultaneamente a aprendizagem de
língua, o letramento digital e o letramento ecológico.
Trabalho orientado pela Profª Drª Denise Ismênia Bossa Grassano Ortenzi. UEL.
denise@uel.br

BOLA DE NEVE CHURCH: A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DO
APÓSTOLO RINA
Lidiane Martins da Silva (PG-UEL)
lidi.mts@hotmail.com
A Bola de Neve Church, fundada em 1999, começou pequena, mas em pouco tempo
conquistou prestígio social e visibilidade pública, tornando-se uma verdadeira avalanche. O
visual dos fiéis é despojado, eles usam bonés durante os cultos, têm tatuagens e pertencem
a diversos grupos sociais. O presente trabalho visa a analisar a linguagem do pastor, porém,
levanta também algumas considerações pertinentes sobre as características da igreja. Para
tal, selecionamos como corpus duas pregações: “O bezerro de ouro” e “Sem luta não há
vitória”. Utilizamos como aporte teórico uma das áreas da linguística que nos possibilitou
vislumbrar o alcance persuasivo e convencedor desta pregação: a Argumentação.
Constatamos que, além do cenário inovador, dos estilos musicais distintos e da falta de
regras quanto às vestimentas, é por intermédio da linguagem informal – repleta de gírias –
que o Apóstolo Rina se aproxima e cria intimidade com seu público, persuadindo,
cativando, entretendo e convencendo os fiéis.

De acordo com Birgin e Baki (2007), o portfólio como instrumento de avaliação deve ser
intencional e sistemático, construído durante um período determinado e com critérios
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estabelecidos. Com o intuito de propor o uso do portfólio como um possível instrumento
avaliativo da aprendizagem de língua inglesa para crianças (LIC), duas fichas de critérios
foram elaboradas: a primeira, voltada para auxiliar o docente na escolha das atividades que
comporão o portfólio e a segunda, para avaliar a aprendizagem de crianças que aprendem
inglês por meio das atividades escolhidas. O objetivo deste trabalho é apresentar as fichas,
suas funcionalidades e sua relevância. Por meio da pilotagem da segunda ficha realizada em
uma aula da disciplina de estágio supervisionado com alunos-professores que cursavam o
terceiro e o quarto ano do curso de letras–inglês e ministravam aulas no Centro de
Educação Infantil da Universidade Estadual de Londrina ficou evidenciado que esta
permite ao educador recuperar os objetivos de ensino-aprendizagem-avaliação previamente
traçados e garantir, assim, que esses sejam atingidos a partir dos critérios pré-estabelecidos
e, pode ainda, contribuir para a elaboração de atividades voltadas exclusivamente com o
propósito de avaliar crianças.

ACERCA DA INTERGENERICIDADE E DO REALISMO MÁGICO EM COMO
ÁGUA PARA CHOCOLATE, OBRA DE LAURA ESQUIVEL
Lizabeth Rogate da Silva (PG-UEL)
bethrogate@gmail.com

Este trabalho analisa o processo de criação utilizado por Laura Esquivel na escrita do
romance Como água para chocolate, com ênfase à presença da intergenericidade que
perpassa toda a narrativa e que contribui para a fruição da obra. Destaca, também, a estética
que mescla o realismo mágico, fantástico ou real maravilhoso, entrelaçando a realidade do
subconsciente com a realidade histórica do povo americano. Por fim, ressalta os efeitos que
a linguagem simbólica, sensitiva e metafórica pode provocar nos leitores. Para a elaboração
do seguinte estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica que considerou como referencial
teórico as reflexões de: Cândido (1995), Chiampi (2008), Marcuschi (2008), Paes (1990),
entre outros autores.

UMA EXPERIÊNCIA INTERACIONISTA. PROJETO DE EXTENSÃO: O TEXTO:
ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE O ADOLESCENTE E A CIDADANIA
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O projeto “O texto: elemento articulador entre o adolescente e a cidadania”, tem como
principal objetivo contribuir para a formação do adolescente, por meio de um estudo
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interacionista da Língua Portuguesa, o desenvolvimento do senso crítico, qualificação e
cidadania. Atualmente participam do projeto, professores e estagiários do Curso de Letras,
sendo o local de atuação o Centro da Juventude. Os métodos de ensino da Língua
Portuguesa nas escolas, muitas vezes, não atingem seu objetivo de assimilação das
possíveis leituras, pois não se incluem nas perspectivas do aluno. Objetiva-se apontar que
através de gêneros textuais a colheita se transforma, levando os alunos a autorreflexão
social elemento necessário ao quadro educacional brasileiro.

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DE
ACRÉSCIMO NA REESSCRITA DE TEXTOS DE ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Luan Tarlau Balieiro (G-UEM)
luan.tarlau@gmail.com

A pesquisa discute como a operação linguístico-discursiva de acréscimo na reescrita de
textos de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental é caracterizada no processo de produção
do gênero discursivo Conto de Mistério. São pressupostos teóricos as discussões sobre a
concepção de escrita como trabalho (SERCUNDES, 1997; MENEGASSI, 2010), assim
como o processo de produção textual escrita (MENEGASSI, 2010) e as etapas de revisão e
reescrita (MENEGASSI, 1998). As operações linguístico-discursivos de reescrita,
especificamente a de acréscimo, são discutidas por Fabre (1986) e Menegassi (1998) e
analisadas nos textos produzidos pelos alunos de uma escola da rede pública do Noroeste
do Paraná, a partir dos registros de pesquisa de Gasparotto (2014). Os resultados das
análises demonstram que a operação de acréscimo é muito empregada pelos alunos,
permitindo uma melhora significativa na versão final do texto, mediante os comentários
apresentados pela professora revisora, favorecendo orientações sobre aspectos formais e de
conteúdo.
ANTES DAS ‘NOITES DE PRIMAVERA NO BOULEVARD’: A PRÉ-HISTÓRIA
DE CARLOS FRADIQUE MENDES
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O objetivo deste trabalho é reconstituir a pré-história do poeta satânico Carlos Fradique
Mendes, heterônimo coletivo criado por Antero de Quental, Eça de Queirós e Jaime
Batalha Reis, em 1869. Tentaremos demonstrar como esse processo mistificador se
alimentou de ruínas das primeiras produções literárias de seus jovens criadores,
especialmente de Antero de Quental e Eça de Queirós. Para tanto, compararemos os
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poemas atribuídos a Fradique e os seus referentes textos de apresentação, publicados em 29
de agosto e em 05 de dezembro de 1869, nos jornais A Revolução de Setembro e O
Primeiro de Janeiro, respectivamente, com aspectos presentes nos seguintes textos
precedentes: “Numa noite de primavera”, “Amor vivo”, “Amaritudo”, “O Palácio da
ventura”, “Metempisicose” e “Mea culpa”, de Antero de Quental; e “O Senhor diabo”,
“Onfália Benoiton”, “Farsas” e “Poetas do mal”, de Eça de Queirós.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Silvio Cesar dos Santos Alves. UEL. silvioalves@uel.br

O PAPEL DA LEITURA NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO DE ADMISSÃO À
CARREIRA DE DIPLOMATA (CACD)
Lucas Sanches Lima (G-UEL)
sr.sanches.lima@hotmail.com

Este trabalho tem como principal objetivo identificar como a leitura é cobrada na avaliação
de língua portuguesa da primeira fase do concurso de admissão à carreira de diplomata
(CACD). Mostra-se plausível uma análise dos conteúdos cobrados em língua portuguesa,
principalmente no que se refere à leitura. Segundo Gil (2002), trata-se de uma pesquisa
qualitativa - estudo de caso. Foram analisadas as provas de 2010, 2012 e 2014. A
fundamentação teórica articulou estudos sobre o histórico dos concursos no Brasil e a
importância da disciplina de língua portuguesa neles. O enfoque em Língua Portuguesa dáse na primeira e na segunda fase do concurso e pretende avaliar as capacidades de leitura,
interpretação e produção de textos. Como conclusão, é possível afirmar que há uma
prevalência de questões atreladas às regras gramaticais voltadas a uma escrita
argumentativa e a compreensão de textos da esfera literária.

SINGULARIDADES DO TRÁGICO NA NARRATIVA JUVENIL DE GUSTAVO
BERNARDO
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O objetivo do trabalho consiste em analisar as especificidades do trágico e da
caracterização da narrativa juvenil no livro Monte verità (2009), de Gustavo Bernardo. O
livro conta a história de um contador de uma história - da própria história. Aproveita o
tempo alimentando uma arara inverossímil e contando a sua história que tem o poder de
mudar o mundo, por meio de seis mudanças radicais na vida de todos os povos. Mensagem
a mensagem, mudança a mudança, Gustavo Bernardo leva seu garçom incomum a atualizar

61

Luciana Ferreira Leal (SEDUC/FACCAT)
luciana_lea@hotmail.com)

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

os imperativos do filósofo alemão Immanuel Kant. O trágico moderno pode ser analisado
no livro em questão. O mundo moderno, regido pelo capital, possibilita o clima trágico, a
partir da inserção dos personagens na trajetória de perdas, de miséria, de penúria, não por
vontade deliberada, mas a partir da lógica do capital, cuja manutenção prospera tendo por
base o aprofundamento da miséria do ser humano.

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E QUESTÕES DE ORALIDADE E FALA
Luciane Braz Perez Mincoff (UEM/CAPES)
lucianebrazperez@yahoo.com.br

Ao tratarmos de questões referentes ao ensino, muito tem se discutido a respeito da
eficiência do processo de ensino e de aprendizagem de LP. É fato que a escrita sempre
ocupou o foco principal das aulas de LP, no entanto, muitos são os problemas referentes à
modalidade escrita de língua e, por muitas vezes, o fracasso desse processo recai sobre a
falta de capacidade de aprendizagem do aluno. Não se pode esquecer que o sujeito
responsável pela efetivação do ensino é o professor. Por isso, nesta oportunidade,
apresentamos algumas reflexões referentes à modalidade falada da língua, à fonologia e à
variação que podem facilitar o desenvolvimento de estratégias por parte do professor para
que possa auxiliar, tanto o seu desempenho em sala de aula, quanto o de seus alunos, nas
diferentes modalidades de uso linguístico, tendo em vista o sucesso do processo de ensino e
aprendizagem de LP.
UMA LEITURA SEMIÓTICA DO POEMA “NOÇÕES”, DE CECÍLIA MEIRELES
Luciene Lemos de Campos (SED-MS)
lucienelemos10@yahoo.com.br
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Sabe-se que a semiótica insere-se no quadro de teorias que se preocupam com o texto e
que, comumente, considera-se que, na poesia de Cecília Meireles, a brevidade, a fragilidade
das coisas e a pluralidade de assuntos remetem, direta ou indiretamente, a oposições
diversas. Neste estudo, analisamos, de forma sucinta, o poema ”Noções”, de Cecília
Meireles, refletindo sobre estratégias de leitura literária, possíveis, para alunos da Educação
Básica. O presente trabalho ampara-se nos pressupostos teóricos da semiótica de inspiração
greimasiana e em Octavio Paz. Salienta-se, entretanto, que não se fará uma exposição
teórica de forma sistemática de todos os conceitos teóricos utilizados.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): LUGAR DE (RE-)PRODUÇÃO DE
DISCURSOS (ANTI-) RACISTAS PELO GOVERNO DILMA
Lucimara Cristina de Castro (PG-UEM)
lucimaracrsitianacastro@gmail.com

Ao longo da história do Brasil a imagem do negro tem sido construída em torno de sentidos
racistas. Embora o Estado preveja “igualdade para todos”, discursos racistas têm sido (re)produzidos, inclusive em instituições públicas, como o Sistema único de Saúde - SUS.
Partindo destas considerações, este trabalho tem por objetivo analisar os possíveis
sentidos/efeitos de resistência em funcionamento em uma Campanha Publicitária contra o
racismo, do Ministério da Saúde do Governo Dilma, resultante da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em meio
a visibilizações, apagamentos e silenciamentos de discursos governamental e de
movimentos sociais negros na significação do negro e do racismo no sistema de saúde
pública. Para a análise, mobilizaremos o arcabouço teórico da Análise de Discurso, tal
como fundada por Pêcheux e reterritorializada por Orlandi, no Brasil, e pelo grupo de
pesquisadores que com ela estabelecem redes.

SHREK 2 (2004): O PROCESSO CRIATIVO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS
Luiz Antonio Xavier Dias ( PG-UEL)
Edina Regina Pugas Panichi (UEL)
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O presente trabalho, continuidade da dissertação de mestrado intitulada Gênero discursivo
filme de animação infantil, práticas discursivas e ação docente para o multiletramento
reflete algumas pesquisas já realizadas quanto à produção fílmica, linguagem
cinematográfica, dentre outros aspectos, e tem por objetivo investigar o caminho percorrido
até a produção final do filme de animação digital Shrek 2(2004). Será analisada uma cena
cinematográfica e seus processos anteriores para a produção de sentidos, com foco no
momento em que Shrek salva a princesa Fiona de seus malfeitores. O olhar para o presente
artigo está no contexto de produção que levou à concretização da cena em análise e às
ações construtivas para a concretização do projeto fílmico.
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UM ESTUDO DA PONTUAÇÃO: CONTRAPONTOS ENTRE AS OCORRÊNCIAS
DO “DISQUE-GRAMÁTICA" E OS USOS NAS TIRAS CÔMICAS
Maria Isabel Borges (UEL)
belborges1@hotmail.com
Alice Pereira Luz (G-UEL)
alicinhapluz@gmail.com
Bianca Biazotto Moris (G-UEL)
bia-moris@hotmail.com

Neste trabalho, objetivamos apresentar alguns contrapontos entre as ocorrências
catalogadas no projeto de extensão “Disque-Gramática” e os usos identificados nas tiras
cômicas: “10 anos com Mafalda” de Quino (2010); “Grump”, “(SIC)” e o “Mundo de
Yang” de Orlandeli. Uma comparação das diferentes visões de pontuação foi feita nos
manuais prescritivos (ALMEIDA, 1969; CUNHA, 1975; CUNHA, CINTRA, 2013; LIMA,
2011) e descritivos (BAGNO, 2011; CASTILHO, 2012; CASTILHO, ELIAS, 2012;
NEVES, 2011). Caracterizamos, além disso, a linguagem dos quadrinhos, com ênfase nas
tiras cômicas (RAMOS, 2007; 2011; 2012; 2014). Procuramos estabelecer uma conexão
dos estudos sobre os quadrinhos com a pontuação como um aspecto da organização
gramatical. Entretanto, constatamos que, nos manuais descritivos de gramática, não há uma
preocupação em discutir a pontuação. Com a análise, observamos que os usos podem ser
explicados considerando a organização gramatical, em favor dos efeitos de sentidos e em
sintonia com a linguagem dos quadrinhos.

PRÁTICAS SOCIAIS EM SALA DE AULA: A PERSPECTIVA DE UM
CURRÍCULO EM TRANSFORMAÇÃO A PARTIR DE UMA PESQUISA AÇÃO

ISBN 978-85-7846-400-4
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O cenário atual para o ensino de Línguas Estrangeiras (LE) tem exigido a formação de
profissionais críticos e reflexivos, capazes de desenvolver uma prática pedagógica com
foco na otimização do processo de ensino e aprendizagem. Acredita-se que o
desenvolvimento da consciência crítica do aluno seja o local em que o debate sobre o
ensino da língua Inglesa, dentro da abordagem do letramento crítico, ganha terreno e aponta
para a emergência de práticas de ensino que objetivem não somente o desenvolvimento das
habilidades linguísticas dos sujeitos aprendizes, mas também a formação de cidadãos
críticos e conscientes a partir da interação provocada em sala de aula sobre assuntos
diversos. A pesquisa em pauta aborda alguns preceitos teóricos sobre a Análise do Discurso
Crítica (ADC) Fairclough (2008), Ramalho & Resende (2011), e como seu contexto é
socialmente construído mediante a proposta teórico-metodológica sobre o conceito de
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dialogismo proposto por Bakhtin (1988).

A PILOTAGEM E AVALIAÇÃO DE UMA UNIDADE DIDÁTICA COMO ETAPAS
PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS COM FOCO EM TEXTOS
ACADÊMICOS NA SALA DE AULA DE PFOL
Mariana Killner (PG-UEL)
maripfol@gmail.com
Viviane Bagio Furtoso (UEL)
viviane@uel.br

O trabalho a seguir, que tem como ponto de partida uma visão de língua em uso, adotada no
Portal de Português Língua Estrangeira (PPPLE), objetiva compartilhar o percurso adotado
por nós na implementação de um curso de textos acadêmicos voltado para alunos de
Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL). Neste trabalho, seguimos a perspectiva
adotada por Leffa (2008), na qual a produção de material didático é cíclica, ou seja,
compreende as etapas de implementação, desenvolvimento, análise e avaliação. Assim,
nossa proposta é analisar o roteiro de uma das unidades elaborado por nós, a fim de
contribuir para novas produções. Como resultado dessa implementação, vimos que a
contribuição dos alunos e a consequente reformulação da unidade didática foram essenciais
para a finalização da unidade. Além disso, ratificamos a importância de considerar as
necessidades do contexto investigado. Sobretudo, que a sala de aula e a produção de
materiais didático propiciem a professores e alunos avaliar seu processo de aprendizagem.

O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PRÁTICA
PEDAGÓGICA POSSÍVEL E ATRAENTE

ISBN 978-85-7846-400-4
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O presente trabalho discute a importância do ensino de literatura nas aulas de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental II. Com aporte teórico de Cândido e Lajolo, apresentase uma possibilidade para desenvolver o trabalho com a leitura literária. Como objetivo,
pretende-se trazer à guisa deste projeto, a abordagem do ensino de Literatura nas séries
finais do Ensino Fundamental e sugerir práticas pedagógicas atraentes ligadas à teoria da
Recepção, juntamente com uma abordagem voltada a valorizar e demonstrar o papel da
mulher na sociedade.Também, contracenar e contrapor o perfil feminino apresentado
através dos últimos séculos na poesia do ultrarromântico Álvares de Azevedo e na poesia
pós-moderna de Caetano Veloso, articulando-as com a poesia de Adélia Prado.

65

Marisa Elaine Leciuk (PG-UEL)
marisa.leciuk@bol.com.br

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

AVALIAÇÃO EM 3D: USO DE PORTFÓLIOS
Marlei Budny dos Santos Souza (PG-UEL)
marleibudny@hotmail.com
Silene Salvador Guidugli (PG-UEL)
tucasalvador@hotmail.com
Andréa Fleury Bertoncini (PDE-SEED)
andrea_fleury@hotmail.com

O processo de ensino e aprendizagem de literatura e línguas estrangeiras, sobretudo no
atual contexto, tem despertado e motivado pesquisadores e professores a ampliar
conhecimentos e diversificar sua prática em sala. Na busca por novos recursos que auxiliem
seu labor, surgem novas metodologias e ferramentas, tais como o lapbook, instrumento
feito de pastas de papéis de arquivo, cartolina ou fichários com recortes, desenhos, “mini
livros” e dobraduras feitas com papéis coloridos. Destacamos que um de seus principais
objetivos é ajudar o aluno a compreender um conteúdo e a memorizar fatos e outros dados.
Além de trabalhar a coordenação motora, o lapbook é lúdico e incita a motivação e
criatividade do aprendiz. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo sugerir propostas
pedagógicas com o emprego de lapbook no ensino de português e inglês, em contexto
público, como forma de contribuir com a prática docente e desenvolver a aprendizagem da
língua alvo.
Trabalho orientado pela Profª Drª Cláudia Cristina Ferreira. UEL.

RAP EM LONDRINA: PRÁTICA DE UMA POÉTICA

Página

Este trabalho trata da história do hip-hop em Londrina, a partir das fontes da pesquisa:
Leitura, Rítmo e Poesia: práticas orais entre rappers de Londrina (2003-2007). Esse
material já foi catalogado junto ao CDPH/UEL e reporta ao período de 1980 a 2005. A
partir dessas fontes, serão abordados temas específicos tais como: o surgimento e expansão
das periferias de Londrina, drogas, segregação racial, presença feminina no rap,
representação urbana no rap, produção e circulação das poéticas orais do rap e o seu
impacto social nas comunidades periféricas. Este estudo se orientou pelos pressupostos
teóricos de Paul Zumthor voltados para a análise dos textos orais a partir da escrita, e dos
estudos teórico-críticos de Frederico A. G. Fernandes que tratam das relações entre a
oralidade, sonoridade e literatura.
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ASPECTOS DE INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA EM INTERAÇÕES DE
FALANTES BRASILEIROS
Marluce Fagotti de Paiva (UEL)
marluce@uel.br
Este trabalho propõe discutir aspectos do Inglês como Língua franca e brasileiros falantes
do inglês. O estudo baseia-se em concepções teóricas de Rajagopalan (2012) e El KadriGimenez (2011) em estudos de como o inglês atingiu um nível de Língua Franca
mundialmente. Neste estudo, analisamos cinco gravações de interações ocorridas em dois
grupos diferentes. No primeiro grupo, foram observadas interações de falantes não-nativos
de inglês; no segundo grupo a interação é marcada por falantes não-nativos e nativos de
inglês. Nossos resultados mostram que em comunicações entre falantes não-nativos, a
comunicação ocorreu sem interrupções. Já nas interações entre nativos e não-nativos, a
comunicação foi interrompida por falantes que mostraram incômodo perante a pronúncia
do não-nativo. Os resultados nos levam a duas conclusões, a primeira é que o inglês está
ganhando território entre falantes não-nativos independentemente da estrutura padrão; a
segunda é que tal comunicação pode ser marcada pela submissão do falante não-nativo.

DO GÊNERO À PRÁTICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDIÇÃO DO TEXTO
POÉTICO
Matheus Nogueira Schwartzmann (UNESP)
Segundo a teoria das práticas semióticas, o gênero se configura por meio de situações e de
práticas semióticas nas quais se insere um texto. Pensar o gênero nessa perspectiva permite
refletir sobre o estatuto do texto, que pode então ser assumido como um objeto autônomo,
para além de sua existência como texto-enunciado. Ao ultrapassarmos o nível de
pertinência do texto-enunciado, podemos pensar no modo como o texto circula na cultura,
na natureza de seu suporte, no modo como é lido e no modo como sua autoria é fundada e
gerida. Ou seja, ao alterarmos o nível de pertinência de análise, podemos pensar nas
diversas estratégias de textualização, ou, mais especificamente, nas práticas de edição, que
propõem esquemas de leitura próprios. Neste trabalho, a título de ilustração, buscaremos
refletir sobre o modo como essas diversas práticas se entrecruzam, a partir de textos
oriundos da obra do poeta português Mário de Sá-Carneiro.

Coelho Neto (1864 – 1934), hoje, é provavelmente mais conhecido na academia pelas
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críticas desferidas a ele que por sua obra. Inicialmente, os modernistas de primeira hora
foram os que se contrapuseram ao escritor maranhense de forma mais virulenta. Em
seguida, críticos literários de renome, como Lúcia Miguel Pereira, apontaram certos
equívocos e mazelas na obra do autor reconhecendo, porém, algum talento em
determinados momentos de sua produção. Isso, paulatinamente, produziu um afastamento
do público leitor acadêmico em relação à obra do “príncipe dos prosadores brasileiros” e,
consequentemente, rarearam-se as análises em torno de seus escritos. Este trabalho
procurará analisar no conto “O Enterro”, contido na obra Sertão (1896), de que forma a
palavra conjuga-se à evocação de determinadas impressões sensoriais, dentro de uma
estrutura narrativa meticulosamente elaborada, produzindo um efeito harmônico, em que o
virtuosismo da escrita se alia ao domínio da técnica para abrigar o tema tratado.

TRANSGRESSÕES E TRAVESTISMOS NA OBRA ORLANDO DE VIRGINIA
WOOLF
Melida Paola Frye Cordoba (PG-UEL)
chavelagiar@gmail.com

O presente artigo de reflexão analisa o romance Orlando, publicado por Virginia Woolf em
1928. A obra é estudada de forma crítica-reflexiva. Ao entrar, o leitor se aventura nesse
guarda-roupa do romance e enfrenta questões que distorcem o cânone do sujeito
normalizado. Reflete-se sobre temas como: o gênero, os trajes, a moda e os estereótipos de
gênero. É pelo texto que se analisam os episódios-chave da obra, nos quais o seu
protagonista transgride convenções sociais, por meio de trajes até o momento que atinge o
travestismo. Dessa forma, estuda-se a incidência das mudanças de vestimenta, de estado
social e de gênero como transgressões e normatividade. Algumas preguntas que surgem
nesta pesquisa são: Como Orlando resiste a ser rotulado/a, de acordo com os estereótipos de
gênero, em uma identidade estática e rigorosa. Orlando é homem ou é mulher? Como
poderia definir-se Orlando como sendo do sexo masculino ou feminino?

ALÍVIO EM POUCOS MINUTOS: ANÁLISE DO DISCURSO EM
PROPAGANDAS DE REMÉDIOS EM 1930 (GUARAPUAVA/PR)

ISBN 978-85-7846-400-4
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Por entender a importância da linguagem e a força que exerce na sociedade, a pesquisa
almeja através da Linguística e da História analisar a propaganda que de forma indireta
estimulava a automedicação, bem como a maneira com que a propaganda anunciava a
potencialidade da cura. A metodologia empregada parte do método epistemológico
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dialético-crítico, sendo qualitativa, de cunho bibliográfico e documental. Pretende-se por
meio do remédio “Cafiaspirina” lotada no jornal Correio do Oeste da cidade de
Guarapuava/PR de 1930 e da análise do discurso proposta por Norman Fairclough analisar
a temática medicamento e cura no respectivo período. A pesquisa encontra-se em
andamento.
Trabalho orientado pela Profª Drª Cláudia Maris Tullio. UNICENTRO.
claudiatullio31@yahoo.com.br

DIFICULDADES DE LEITURA E DESAFIOS PARA O APRENDIZADO DE
LITERATURA NO ENSINO MÉDIO
Míriam Juliana Pastori Bosco (IFPR)
miriam.bosco@ifpr.edu.br

O ensino de literatura enfrenta impasses variados, seja sobre o que ensinar ou como fazê-lo.
O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre dificuldades de leitura verificadas
entre estudantes do ensino médio, provavelmente a última etapa em que a formação leitora
pode se efetivar, conforme Silva (2009), e suas implicações para o aprendizado de
literatura. Conhecidos pelos professores de língua portuguesa, os problemas de leitura,
muitas vezes típicos de alfabetização inadequada, vão desde aqueles de decodificação até
questões ligadas à compreensão da ideia principal de um parágrafo ou à identificação de
fatos e argumentos. Essas questões interferem no contato com a literatura e apresentam-se
como mais um desafio para o aprendizado da leitura do texto literário. A interação do texto
literário com o leitor (ISER, 1979) poderia ocorrer satisfatoriamente sem a adequada
alfabetização/capacidade leitora?

CARNAVAL BRASILEIRO: LINGUAGEM ARTÍSTICA E ASPECTOS SOCIOHISTÓRICOS
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O Carnaval é uma festa popular de considerável importância na sociedade, capaz de reunir
indivíduos de diferentes classes, cores e crenças em um mesmo ambiente. A relevância
deste trabalho está na necessidade de se estimular reflexões sobre do referido festejo, haja
vista que seus aspectos sócio-históricos revelam diversidades regionais e sociais no Brasil.
Para tanto, o presente estudo pretende apresentar conceitos atinentes à carnavalização,
alicerçados nos estudos de Bakhtin (2010), aplicando-os na investigação das manifestações
populares e no comportamento social que integram o folguedo brasileiro. Nesse intuito,
primeiramente averigua-se as origens do Carnaval, bem como analisa-se a linguagem
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artística da festa brasileira, desde seus primeiros movimentos. Na sequência, demonstra-se
como o Carnaval ocorre atualmente, em especial nos Estados de Pernambuco e do Rio de
Janeiro, evidenciando dessemelhanças entre as festas e propondo uma reflexão sobre a
posição ocupada pelas classes sociais em cada uma delas.

UM NARRADOR VAGABUNDO: A FLÂNERIE NOS PRIMEIROS ROMANCES
DE EÇA DE QUEIRÓS
Moises Manzano (G-UEL)

O objetivo deste trabalho é refletir sobre os dois primeiros romances de Eça de Queirós: O
crime do padre Amaro (1875) e O primo Basílio (1878), visando demonstrar não apenas a
representação da flânerie, mas, também, o que consideramos como um comportamento de
seus narradores típico do flâneur – figura que ganharia destaques em meados do século
XIX, a partir de Charles Baudelaire, caracterizando-se por ser um andarilho, presente em
narrativas e poemas que têm como espaço as cidades, e que mereceu a atenção de
estudiosos como Walter Benjamin: a descrição descompromissada dos tipos humanos, da
multidão, do transitório, do fugaz, da modernização – ainda que contraditória e precária –
de uma cidade na periferia do capitalismo: Lisboa.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Silvio Cesar Alves dos Santos (UEL).

DA (RES)SIGNIFICAÇÃO IDENTITÁRIA AO RESGATE DA MEMÓRIA
COLETIVA LATINO-AMERICANA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O
ENSINO DE ESPANHOL A ALUNOS BRASILEIROS

ISBN 978-85-7846-400-4
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Neste artigo, evidenciamos nossa visão sobre o processo de ensino e aprendizagem de
espanhol como língua estrangeira/ adicional (ELEA) sob uma perspectiva histórica, social e
cultural, a qual considera a língua como elemento fundamental na (trans)formação do
aluno. Deste modo, sugerimos aos professores de ELEA uma proposta didática baseada no
diálogo entre as múltiplas linguagens, como textos literários e canções, que apresentam a
história latino-americana vista na contramão dos livros de História, apresentamos, desta
forma, a versão dos oprimidos que, na maioria das vezes, é ocultada. Assim, valemo-nos de
diferentes obras artísticas, a fim de que os alunos (res)signifiquem sua identidade e
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resgatem a memória coletiva subterrânea da América Latina. Por conseguinte, esperamos
que, mediante as atividades propostas, os alunos possam então (re)conhecer-se como
sujeitos latino-americanos, compreender que somos parte e resultado de um mesmo
processo histórico e, sobretudo, autores da própria história.

A INTERTEXTUALIDADE E OS RECONTOS NAS OBRAS INFANTOJUVENIS
DE LUIZ ANTONIO AGUIAR E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DE
LEITORES CRÍTICOS
Natália Cristina Martins de Sá (G-UEL)

Este trabalho tem o objetivo de investigar como se dão os mecanismos de intertextualidade
e recontos de Luiz Antonio Aguiar e como isso pode ser utilizado para propiciar o
alargamento de horizonte dos alunos de Ensino Fundamental (Anos Finais), aproximando
obras canonizadas do público infantojuvenil na formação de leitores críticos. Para isso,
utilizaremos os postulados acerca do letramento literário, conforme desenvolvido por Rildo
Cosson (2014), e o conceito de intertextualidade, de acordo com os textos de Tiphaine
Samoyault (2008). Será trabalhada a maneira como obras já consagradas da Literatura –
obras de Machado de Assis, em especial Memórias Póstumas de Brás Cubas e as histórias
mitológicas gregas - chegam ao público adolescente por meio da perspectiva de Aguiar,
como aspectos ideológicos podem influenciar o contato do leitor em formação com a
cultura clássica e a implicação que isso tem na prática docente.

AS PRIMÍCIAS DA IDENTIDADE DE PAULO MENTEN
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Este trabalho tem por finalidade analisar a formação da identidade artística de Paulo
Menten, por meio da análise de um diário que compreende seus pensamentos na década de
50, no qual é possível notar a constante inquietação, a precisão de expressar sua
necessidade por cultura e suas decorrentes mudanças, que se deram por meio dos seus
conhecimentos adquiridos durante o tempo. No diário é evidenciado, também, que a
produção dos diferentes tipos de textos foi diretamente influenciada pelas instruções, pelos
comentários e pelas anotações de leituras de outras obras, assim formando nosso material
de estudo. Diante disso, abordaremos as diferentes linguagens utilizadas por ele, como
meio de expressão e representação identitárias.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CATEGORIAS DE ANÁLISE PARA O
ESTUDO DE GÊNEROS DISCURSIVOS
Neluana Leuz de Oliveira Ferragini (UNESPAR)
neluanaferragini@gmail.com

A comunicação em tela tem por objetivo apresentar uma proposta de estudo para o trabalho
com gêneros do discursivo respaldada por um processo avaliativo que permita ponderar se
a prática de ensino contribui para uma aprendizagem significativa e crítica. Nesse sentido,
ao considerar profícua a abordagem da língua via gêneros discursivos, compreendidos
como eixo de progressão e articulação, e com os enunciados concretos ou textosenunciados que os representam, o trabalho recorre às estratégias essenciais de Moreira
(2005) para que se estabeleça o princípio crítico da aprendizagem significativa. Para tanto,
adapta, como fio condutor da apreciação de todo o processo, as categorias de análise do
pensamento crítico (NEWMAN, COCHRANE, WEBB, 1995), uma vez que refletem um
encaminhamento capaz de permitir a interpretação do conteúdo assimilado.

UMA PROPOSTA DE ESTUDO E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA COM O TEXTOENUNCIADO O FILHO DE LUÍSA

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de análise linguística contextualizada à
prática de leitura via texto-enunciado O filho de Luísa, de Joel Rufino dos Santos.
Conforme Geraldi (1995) entende-se que as práticas de análise linguística deveriam ser
integradas às práticas de leitura e de produção textual. Diagnósticos realizados nos estágios
supervisionados de língua portuguesa evidenciam que, apesar de existir um discurso
inovador, o ensino gramatical continua tradicional ou usando o texto como pretexto.
Postula-se que devem ser estudados em enunciados concretos de diferentes gêneros,
aspectos relacionados às dimensões bakhtinianas (BAKHTIN, 2003). Cabe ao professor
eleger o gênero discursivo adequado a ser ensinado, elaborando e aplicando atividades
sequenciadas na prática da sala de aula. Com base no Plano de Trabalho Docente de
Gasparin (2009), este trabalho propõe estratégias propiciadoras de um processo de ensinoaprendizagem que considera o conhecimento espontâneo do aluno.
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LEITURA DO TEXTO DE TEATRO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA:
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD DE MARIVAUX
Nilda Aparecida Barbosa (UEM)
nilbarb@hotmail.com
De todos os gêneros literários, talvez, o gênero teatral seja o menos estudado em sala de
aula, principalmente em língua estrangeira. Ao abordarmos esse gênero em sala de aula, o
esforço torna-se maior devido à falta de familiaridade do aluno com esse tipo de texto.
Logo, o que estudiosos apontam como uma primeira abordagem de qualquer texto, explorar
o conhecimento prévio do aluno, no caso do texto de teatro em língua estrangeira não é
tarefa simples. Torna-se importante conduzi-lo ao mundo da escrita de teatro para depois
enfrentar as particularidades de cada peça. Portanto, nossa proposta de comunicação é
apresentar a leitura do texto francês Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux., através
de uma abordagem que permita ao aluno compreender os componentes constitutivos da
peça como conteúdo, estrutura e contexto histórico, observando os pontos de ruptura
propostos pelo autor em relação às regras rígidas do classicismo francês.

LETRAMENTO EM PAULO FREIRE
Nilson Douglas Castilho (PG-UTFPR)
ncastilho@colegiosmaristas.com.br
A concepção de letramento está fortemente presente nos estudos atuais sobre Educação.
Muitos professores ainda têm dificuldade em lidar com essa teoria, especialmente por que
foram formados em um paradigma tradicional de ensino que não visava à aprendizagem
significativa; pelo contrário, tratava-se de uma “educação bancária”. O mais interessante é
que a diferença de paradigmas educacionais e a importância da relação entre linguagem e
relações sociais e de poder são assuntos de interesse de Paulo Freire muito antes dos
estudos de Letramento começarem no Brasil, durante a década de 80. Este artigo busca
expor uma consonância entre as ideias de Freire, expostas na obra A importância do ato de
ler, e as concepções em torno do Letramento.

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a representação do tipo da bela dama sem
misericórdia (dama fatal) na Literatura Portuguesa do início da segunda metade do século
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XIX. Esse tipo é exemplarmente representado na figura da personagem Onfália Benoiton,
da narrativa homônima de Eça de Queirós. A palavra Benoiton aparece em outras obras de
Eça de Queirós e de outros autores seus contemporâneos, como no poema “A Carlos
Baudelaire”, do heterônimo coletivo Carlos Fradique Mendes, criado por Eça, Antero de
Quental e Jaime Batalha Reis, no romance O mistério da estrada de Sintra, escrito por Eça
juntamente com ramalho Ortigão, e no poema “Flores Venenosas – I Cabelos”, de Cesário
Verde. Seguindo esses rastros, tentaremos esboçar um retrato desse tipo que representava as
mulheres consideradas malditas, materialistas, adeptas do donjuanismo feminino, ou seja, a
dama fatal.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Silvio Cesar dos Santos Alves. UEL. silvioalves@uel.br
A EXPRESSIVIDADE DOS DIMINUTIVOS NO CONTO “A MENINA DE LÁ” DE
GUIMARÃES ROSA
Patrícia Medeiros da Silva Galvão (G-UEL)
Renata Franco de Almeida (G-UEL)

Com seu estilo singular, João Guimarães Rosa, sem dúvida, propagou pelo país uma nova
visão literária, marcando significativamente a história da literatura brasileira. Seu caráter
inovador, demonstrado na escolha dos temas, na seleção dos personagens e principalmente
nas suas invenções linguísticas, renovou e enriqueceu o romance brasileiro, concedendo-lhe
caminhos até então desconhecidos. No conto A menina de lá, que integra a obra “Primeiras
Estórias” (ROSA, 2001), nos é apresentada a história da personagem infantil Nhinhinha.
Pretendemos verificar nesta narrativa o uso dos sufixos diminutivos, que são estruturas
morfológicas utilizadas pelo autor para criar o universo infantil a que pertence à
personagem. Portanto, destacaremos nesse trabalho a função morfológica e semântica dos
sufixos diminutivos, bem como sua aplicação no conto de Guimarães Rosa.

A LINGUAGEM CORPORIFICADA: CONCEITO E EXEMPLOS EM LÍNGUA
PORTUGUESA

ISBN 978-85-7846-400-4
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O uso metafórico de algumas expressões como o substantivo “pé” em enunciados do tipo
“Você não chega aos meus pés”, ou “coração” em “Minha casa fica no coração da cidade”
são motivados pela nossa própria constituição corporal e os valores que atribuímos a ela.
Isso se deve porque nossa atividade de construir significação é mediada pela natureza de
nossos corpos. Essa ideia é defendida pela tese da corporificação, central para a Linguística
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Cognitiva, que, principalmente a partir da obra “Philosophy in the flesh”, de Lakoff e
Johnson (1999), procura rever a significação com essa nova perspectiva da “linguagem
corporificada”. Este trabalho tem como objetivo apresentar brevemente o conceito de
corporificação, exemplificar e demonstrar com vinte enunciados da língua portuguesa,
coletados em jornais de grande circulação, e discutir as vantagens dessa tese para explicar a
interrelação entre linguagem, cognição e mundo.

LETRAMENTO CRÍTICO E MULTIMODALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS
Paula Kracker Francescon (PG-UEL)
francescon.paula@gmail.com
Déborah C. Cardoso Pereira Rorrato (PG-UEL)
deborahccp@hotmail.com
Os recursos tecnológicos modificam as formas de produção e recepção de textos. Isso
transforma o processo de ensino e aprendizagem de línguas, uma vez que novos tipos de
textos são trazidos à sala de aula. Além disso, o ensino de línguas é fortemente influenciado
por perspectivas críticas, as quais advogam por desenvolvimento de pensamento crítico.
Diante disto, questões de multimodalidades, multiletramentos e letramento crítico são
noções bastante exploradas no ensino de línguas. Este trabalho tem como objetivo principal
apresentar uma proposta didática de leitura em língua inglesa a partir de uma perspectiva
multimodal e crítica. Propomos uma atividade que parte de texto multimodal com questões
que exploram criticamente o tema preconceito exposto pela cena de maneira contextual e a
partir de recursos linguísticos usados no diálogo. A partir desta proposta didática, buscamos
proporcionar subsídios para professores de línguas estrangeiras que possibilitem práticas
docentes críticas com base em textos multimodais.

LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA EXPANDIDA
DE LEITURA DA OBRA O DOM DO CRIME

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho vincula-se ao subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência/CAPES), intitulado “Letramentos na escola: práticas de leitura e produção
textual” e desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio
Procópio, em parceria com professores da rede pública de ensino. O eixo 1 do subprojeto
em questão objetiva produzir sequências didáticas a partir da proposta de letramento
literário (2006), de Rildo Cosson, articulando com a produção escrita, em duas escolas
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públicas no município de Cornélio Procópio (PR). Esta comunicação tem por objetivo
apresentar uma proposta de sequência didática expandida elaborada a partir da obra O Dom
do Crime(2010), de Marco Lucchese, pelos bolsistas de iniciação à docência e bolsistas
supervisores, que será aplicada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.
Trabalho orientado pela Profª Drª Vanderléia da Silva Oliveira. UENP.
vances@uenp.edu.br

AQUELA QUE COSTURA PRA FORA?!: PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE
PALAVRAS PRESENTES NAS DENOMINAÇÕES PARA PROSTITUTA NO
MARANHÃO
Paulo Gabriel Calvet Ribeiro (PG-UFMA)
pgcalvet@hotmail.com
Relaciona-se a existência de um tabu linguístico que perpassa o conceito profissional do
sexo nas cinco mesorregiões que formam o estado do Maranhão com os processos de
criação de palavras, uma vez que os falantes tendem a desenvolver mecanismos de fuga da
utilização de expressões tabuizadas. Desta forma, para a análise, consideram-se os
processos de formação de palavras apresentados por Sandmann (1992) e Almeida e Correia
(2012). Para a realização deste trabalho, consultaram-se livros, dicionários especializados,
teses, dissertações, artigos científicos sobre os temas: prostituição, tabu linguístico, sexo,
sexualidade, processo de formação de palavras. A análise dos dados considerou as cartas
linguísticas apresentadas por Ribeiro (2013), que utiliza, para a composição de seus dados,
o corpus extraído do banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA),
Quando se analisam as respostas fornecidas pelos informantes, nota-se que o processo de
lexicalização representa um recurso empregado de forma recorrente pelos falantes.
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Maria de Fátima Sopas Rocha. UFMA.
fsopas@yahoo.com.br
ANÁLISE LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE LETRAS
INGLÊS: REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DE UMA PROPOSTA
DIDÁTICA APLICADA PARA O ESTUDO DA CATEGORIA DE GÊNERO
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A análise linguística (AL) é ferramenta na formação de profissionais de Letras que dela
farão em seu processo formativo e em sua atuação como professor ou em qualquer outro
campo possível ao bacharel. Este trabalho apresenta uma análise dos comportamentos de
uma turma de Letras Inglês frente a uma proposta didática sobre a categoria de gênero
estudada na disciplina de Linguística II a partir da AL de textos em língua materna e de
uma proposta tradutória desses textos com elucidação das facilidades e dificuldades na
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tradução. Nossa análise é quantitativa, qualitativa e interpretativista, também apresentando
contornos etnográficos. Os resultados apontam para a tendência de não cumprimento ou
atendimento parcial à proposta por meio de fragmentações, apagamentos e abandonos das
tarefas. Além disso, dos resultados emergem as necessidades de reflexão sobre a postura
discente quanto ao seu processo formativo e a noção de proficiência em língua estrangeira
apresentada pelos alunos.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E LETRAMENTO LITERÁRIO: POSSIBILIDADES
NO CONTEXTO ESCOLAR
Poliana Rosa Riedlinger Soares (G-UEL)
polianarrs@hotmail.com
Ana Lúcia de Campos Almeida (UEL)
analucpos@gmail.com

Contrapondo-se a uma visão que concebe a linguagem como estrutura neutra e estática, a
contação de histórias merece, a nosso ver, um lugar de relevância no contexto escolar, uma
vez que neste gênero a linguagem atua como um processo histórico e dinâmico, vinculada
às interações que o sujeito estabelece. Com base em autores vinculados aos estudos de
letramento (KLEIMAN, 2005; COSSON, 2006; HEATH, 1882, 1983; STREET, 2010), a
presente pesquisa visa estudar a importância da contação de histórias na escola,
entendendo-a como um caminho para o desenvolvimento do letramento, sobretudo o
literário. Assim, o estudo justifica-se pela relevância da temática, considerando-se a
posição subordinada que a oralidade ainda ocupa nas discussões sobre letramento,
especialmente no contexto escolar.

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ESPANHOL
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E
PEDAGÓGICOS
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Este trabalho deriva de um projeto de mestrado que está sendo delineado junto ao Programa
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. Seu
objetivo geral é investigar os impactos sociais, econômicos e pedagógicos das políticas
públicas, principalmente linguísticas, no que tange ao ensino de espanhol como língua
estrangeira (ELE) no Brasil. Por políticas linguísticas entende-se, de forma ampla, “as
grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007),
das quais o Estado, em interação com outras esferas do poder, se configura como o maior
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articulador. Tais políticas são efetivadas por meio da legislação, a qual influencia
diretamente a valorização ou a depreciação de um idioma. Nesse contexto, ao descrever o
percurso histórico do ensino de ELE no país por meio da legislação pertinente, é possível
desvelar as expectativas projetadas e a realidade implementada por ocasião da vigência das
leis.
O SEMISSIMBOLISMO EM FOTOGRAFIAS DO “MURO DE BRASÍLIA”
Reinaldo César Zanardi (PG-UEL/CAPES)
rczanardi@gmail.com

As fotografias geram sentidos diversos conforme a informação inscrita em sua superfície,
que terão múltiplos significados. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise a partir da
semiótica visual de Greimas, tomando o conceito de semissimbolismo, de Jean-Marie
Floch, na relação entre conteúdo e expressão. Foram selecionadas duas fotografias do
“Muro de Brasília”, barreira que dividiu a área do Congresso Nacional, no dia 17 de
abril/2016, para a votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma
Rousseff. As fotografias são o “Jogo de Vôlei” (1), de Luísa Roig; e “O Beijo” (2), de
Gustavo Oliveira. No plano do conteúdo, a fotografia 1 tem como oposição fundamental,
exclusão vs inclusão; a 2, ódio vs amor. No plano da expressão, ambas estão representadas
pelas oposições: monocromático vs colorido; estático vs dinâmico; metal vs gente. O
componente humano, na ocupação do “Muro de Brasília”, une o que a barreira física
separa.
JUSTIÇA SÓ PARA MAIORES? – A PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE O
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NA REVISTA VEJA
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O Congresso Nacional retomou, em 2015, a Proposta de Emenda Constitucional, PEC
171/93, a qual institui a Redução da Maioridade Penal de 18 anos para 16. Esse fato
político instaura no social um fluxo de discursividades acerca do adolescente em conflito
com a lei e acerca das práticas infracionais atribuídas a esse sujeito. Nesse bojo, em torno
do estupro coletivo praticado por adolescentes, no Piauí, podemos observar produções de
sentido que vão acionar, na mídia, uma rede de produção de sentidos atrelada à Redução da
Maioridade Penal. Dentre elas, pretendemos analisar os discursos materializados na
reportagem “Justiça só para maiores”, publicada pela Revista Veja em junho de 2015. A
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filiação teórica assumida é a da Análise de Discurso de linha francesa. Os resultados do
gesto de leitura empreendido mostram discursos que deslegitimam o Estatuto da Criança e
do Adolescente e que representam o adolescente como merecedor de punições mais
severas.

DE CHAPEUZINHO VERMELHO A FITA VERDE NO CABELO: UMA
RELEITURA DO PERFIL DA PROTAGONISTA
Renata Kelen da Rocha (G-UEM)
renata_ke@hotmail.com
Margarida da Silveira Corsi (UEM)
margaridacorsi33@hotmail.com

Este artigo, vinculado ao Projeto de Iniciação Científica (PIC): A releitura do conto
Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault no Brasil: Fita Verde no Cabelo, de
Guimarães Rosa, apresenta resultados de uma pesquisa analítica acerca da personagem
feminina, das duas obras. Esse estudo se realiza por meio de uma análise comparativa da
intertextualidade dos contos Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault (1995) e Fita
verde no cabelo de Guimarães Rosa (1992), baseado nos três pilares constitutivos dos
gêneros discursivos de Bakhtin (1992) e no conceito de intertextualidade de Kristeva
(1974), Jenny (1979) e Samoyault (2008). A partir da averiguação da intertextualidade das
obras e dos aspectos do conto de Rosa, que retoma e amplia os aspectos temáticos e/ou
estruturais do conto de Perrault, propomos um estudo sobre as características das
personagensfemininas presentes nos contos de fada de Perrault e Guimarães Rosa.
“LÁ PRECISO DE NINGUÉM!”: UMA ANÁLISE DO CONTO “GERTRUDES
PEDE UM CONSELHO” DE CLARICE LISPECTOR
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A inserção das mulheres na escrita foi desigual em relação à dos homens: apenas no século
XX a mulher entra nesse espaço ainda composto majoritariamente pelo sexo masculino. No
Brasil, Clarice Lispector publica em 1944, conhecida como sua primeira obra, Perto do
coração selvagem. Contudo, em uma coletânea publicada postumamente intitulada A bela e
a fera (1979), são encontrados contos escritos anteriormente ao romance. Clarice é um
marco dentro dos estudos de autoria feminina por trazer em seus textos uma representação
destoante da mulher padronizada. Suas personagens, quando reproduzem algum
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estereótipo, fazem-no de maneira irônica, proporcionando reflexão sobre essa
representação; em outros momentos, focam em uma busca identitária feminina, que não se
vê reconhecida nos papéis sociais atribuídos. Para esse trabalho, acreditamos que o conto
“Gertrudes pede um conselho” (1941) contempla a representação dessa busca por si. Para
tal, utilizaremos Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Mary Del Priore, entre outros.

O IMAGINÁRIO INFANTIL E A (RE)CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA NOS
CONTOS DE LUIZ VILELA
Roberta Shizuko Takamatsu (PG-UEL)
roberta.takamatsu@gmail.com
Por meio da análise comparativa das narrativas curtas “Meus oito anos” e “Circo”, ambos
de Luiz Vilela e presentes na coletânea 'Contos da infância e da adolescência', o intuito é
apresentar o modo como o escritor mineiro põe em cena o imaginário infantil na
(re)construção das memórias de infância. Buscaremos, nesse sentido, refletir sobre como é
concebido o discurso memorialístico em Vilela, investigando as características estilísticas
recorrentes no corpus do presente trabalho. Será dada ênfase à demonstração e discussão de
como o autor desenvolve poeticamente a (re)construção das imagens da memória e de
como delineia os estados de alma nas crianças dos dois contos em observação, regidos
preponderantemente pela angústia e ansiedade.
GÍRIA – DEFINIÇÃO E ESTIGMAS
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Partindo da necessidade de uma maior conscientização sobre os efeitos nocivos de uma
política linguística brasileira, que prega uma prática monolíngue por meio da prescrição da
norma padrão, e que, por desconsiderar o aspecto heterogêneo das línguas, favorece a
ocorrência de atitudes de preconceito e discriminação social pela linguagem, o objetivo
deste artigo, utilizando a metodologia de revisão bibliográfica, é propor uma reflexão sobre
as variações linguísticas conhecidas como gírias (CABELLO, 1991; PRETI, 1984, 1998;
SERRA, 2005), através das definições de gíria de alguns gramáticos e dicionários de
Língua Portuguesa (CEGALLA, 1985; BECHARA, 1999; MICHAELIS, 2008; HOUAISS,
2009). Também serão analisadas as teorias de alguns estudiosos sobre o fenômeno do
preconceito linguístico (BAGNO, 2004; MONTEIRO, 2000), em relação às variedades de
língua que fogem à regra imposta pela norma culta e padrão (BAGNO, 2002; FARACO,
2002, 2008).
Trabalho orientado pela Profª Drª Valeska Gracioso Carlos. UEPG. vgracioso@uol.com.br
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A IDENTIDADE CULTURAL DE LONDRINA A PARTIR DAS CRÔNICAS DE
JOÃO ANTÔNIO PARA O JORNAL PANORAMA
Rodrigo Souza Grota (PG-UEL)
rodrigogrota@gmail.com

O presente trabalho pretende analisar a contribuição do escritor paulista João Antônio
(1937-1996) para a construção de uma possível identidade cultural para a cidade de
Londrina. Com ênfase nos textos que Antônio escreveu para uma publicação londrinense (o
jornal Panorama) em 1975, essa análise tem como objetivo investigar se há nessa produção
literária elementos que possam estabelecer diretrizes para a produção cultural local, não
somente no campo específico da literatura, mas também em outras linguagens expressivas,
como o cinema, o teatro, a música e a fotografia. Com destaque para o texto “Os Anos
Loucos de Londrina”, no qual o autor pesquisou notícias locais dos anos 1950 e entrevistou
personalidades da cidade nos anos 1970, pretende-se observar como Antônio consegue
traduzir as cores e atmosfera local a partir de relatos que flertam com o jornalismo e a
literatura.
EPIFANIA E VOZ FEMININA NO CONTO "A FUGA", DE CLARICE LISPECTOR
Samantha Danielly de Abreu (PG-UEL)
sa.d.abreu@gmail.com
Este trabalho busca refletir sobre a voz feminina representada no conto “A Fuga”, de
Clarice Lispector, através de suas inquietações, questionamentos e busca pela ruptura do
seu papel social nos anos 40. Para isso, serão usadas críticas feministas que trazem à
discussão o lugar da mulher na sociedade e como ela busca transgredir os padrões
domésticos e patriarcais que lhe foram impostos. O conto também será analisado pelo viés
da teoria literária, com enfoque nos estudos da voz narrativa e de fluxo de consciência,
característico da obra de Clarice Lispector, além da teoria bakhtiniana sobre a construção
de personagens polifônicos, que se constituem situacionalmente a partir das relações com
sua própria realidade e visão de mundo.

MULTIMODALIDADE E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: OLHANDO PARA A
SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA
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A sociedade contemporânea, pelo impacto das novas tecnologias, passa por intensas
transformações de ordem social, ontológica e epistemológica, que redimensionam as
relações humanas. A natureza essencialmente multissemótica dessa sociedade implica a
presença de diferentes modos de dizer e ser no mundo, sendo hoje a comunicação humana
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marcada pela linguagem verbal e, também, pelo movimento, som, cor e imagem, ou seja,
pela integração de múltiplas semioses. Essas transformações refletem-se diretamente no
modo por meio do qual as pessoas constroem sentidos dos textos a sua volta, levando-nos a
repensar as práticas pedagógicas nas aulas de leitura em língua estrangeira. Nesta
oportunidade, serão apresentados os resultados da análise de atividades de leitura em inglês,
destinadas a alunos do ensino médio, os quais sugerem a necessidade de promover
reflexões e ações docentes, de modo informado, visando a que se estreite o vínculo entre a
escola e a vida, com vistas a que o ensino, no caso de línguas estrangeiras, um letramento
reconhecidamente importante na atualidade, cumpra seu papel formativo/educacional
(MONTE MÓR, 2009).
VARIAÇÃO LEXICAL NO ROMANCE “CIDADE DE DEUS”
Sirlene Aparecida dos Santos Sution (PG-UEL)
sirlenesution@hotmail
O presente trabalho tem como objetivo investigar a gíria presente no romance contemporâneo
“Cidade de Deus”, do autor Paulo Lins. Este livro tem sido analisado a partir de muitos
aspectos, no entanto, o interesse em analisar esta obra é voltado para as questões da
linguagem. Devido à extensão do livro, foram selecionadas as gírias presentes nas falas de
apenas dois personagens, Bené e Zé Pequeno, retratadas nos capítulos dois e três do romance.
Nesta pesquisa, contamos com o aporte teórico metodológico da Sociolinguística
Variacionista (LABOV, 2008) e da Lexicografia. A fim de interpretar esses vocabulários, foi
necessário consultar alguns dicionários. E assim, a partir das investigações dos diálogos
retirados do romance, constatamos que a gíria não se limita a um determinado espaço: essa
linguagem, inicialmente restrita, passa a fazer parte de outros contextos, tornando-se um meio
de interação entre os falantes.

A HORA DOS RUMINANTES: ROMANCE HISTÓRICO SOB NOVA
ROUPAGEM
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A presente discussão tem como eixo norteador as discussões realizadas na disciplina de
Tópicos de Textos Narrativos I, constante no currículo do curso de Doutorado em Letras da
Universidade Federal de Santa Maria. Pautaram tais discussões a leitura de autores como
Frederic Jameson, Theodor Adorno, Walter Benjamin, entre outros, que contribuíram para
refletir sobre a trajetória do romance. Neste artigo, optou-se por realizar a aplicações dos
conceitos teóricos no romance A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, por trata-se de
uma obra ficcional pós-moderna e que, portanto, se presta à análise dos aspectos em estudo
na referida disciplina, sobretudo no que se refere à possibilidade de reconfiguração do
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gênero, no cenário contemporâneo. A análise priorizou os elementos da narrativa tempo e
espaço, dado o seu esvaziamento no contexto da modernidade, bem como a posição
assumida pelo narrador e os aspectos referentes ao capitalismo e ao autoritarismo presentes
na trama.

DRAMA EM QUADRINHOS: UMA LEITURA DE O BEIJO NO ASFALTO
Sonia Pascolati (UEL)
sopasco@hotmail.com

A adaptação de textos literários considerados clássicos tem ganhado força nos últimos anos,
especialmente a partir da inclusão dos quadrinhos no PNBE – Programa Nacional
Biblioteca da Escola, que passou a distribuir títulos de quadrinhos em 2006. Dentre os
quadrinhos consta, na lista do PNBE de 2009, a adaptação do texto dramático O beijo no
asfalto (1961), de Nelson Rodrigues. A proposta deste trabalho é analisar
comparativamente a obra-fonte e sua transposição para os quadrinhos – realizada no
formato graphic novel por Arnaldo Branco e Gabriel Góes e publicada em 2007, focando
particularmente quais linhas de força do texto-fonte permanecem na adaptação e como as
imagens traduzem o universo teatral rodrigueano.

LINGUÍSTICA E LITERATURA: UM ENCONTRO ENTRE JAKOBSON E
GUIMARÃES ROSA

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho faz parte do projeto “Cadernos de teorias da linguagem”, em especial aos
estudos saussurianos, abordando de que forma Saussure e a herança saussuriana abriram
caminhos para o estudo entre linguística e literatura (cf.: ARRIVÉ, 2010). Tentamos
fornecer elementos para a construção de um modelo teórico capaz de enxergar a ligação
entre os estudos linguísticos e literários, e buscamos mostrar um elo entre a linguística e a
literatura, como expõem os trabalhos de Roman Jakobson (1999) e Roland Barthes (2012).
Assim, apresentamos ideias relacionadas a como o texto literário pode ser compreendido a
partir de categorias linguísticas, especialmente aquelas indicadas por Jakobson e Barthes.
Serão abordadas as discussões entre Linguística e Literatura, e as possíveis contribuições e
colaborações entre esses dois campos. Estudamos os conceitos expostos pelos linguistas e
aplicamos esses conceitos linguísticos no conto “Famigerado”, de Guimarães Rosa (1962)
para discutir e exemplificar nossa análise teórica.
Trabalho orientado pela Profª Drª Maria José Guerra de Figueiredo Garcia. UEL.
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É POSSÍVEL APRENDER E ENSINAR INGLÊS PARA CRIANÇAS POR MEIO
DE APLICATIVOS SOBRE CANÇÕES?
Taciana Virgínia Ramalho Pereira (PG-UEL)
tacianavirginiapereira@gmail.com

Esta comunicação tem o propósito de divulgar nosso projeto de pesquisa no âmbito do
programa de Mestrado Profissional em Letras Estrangeiras Modernas. O estudo visa a
contribuir para a área de inglês para crianças em cursos livres. Entre outros, o foco deste
trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo para crianças com músicas infantis que
possa ensiná-las inglês. O trabalho apoia-se em estudos sobre teoria de aquisição de língua
estrangeira de Ellis (1994); reflexões sobre o ensino de língua estrangeira para crianças de
Rinaldi (2012); música em sala de aula de Rocha (2009) e ensino-aprendizagem por
multiletramentos de Liberali et al (2015); Buckley e Anderson (2006). A partir dos
resultados obtidos, pretende-se mostrar que o trabalho com canções infantis é um recurso
eficaz para a internalização de uma língua estrangeira e, por fim, que os professores
deveriam repensar em sua prática pedagógica e introduzir as novas tecnologias ao contexto
escolar.
Trabalho orientado pela Profª Drª Simone Rinaldi. UEL. monenaldi@hotmail.com
MOTHER TONGUE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING TO CHILDREN:
USE IT OR NOT TO USE IT?
Tamara Cristina Rommel
O uso da língua materna (L1) no ensino da língua inglesa (L2) sempre foi uma questão
controversa para professores e estudiosos na área do ensino de línguas estrangeiras. Quando
se trata do ensino de uma língua estrangeira para crianças a questão é ainda mais complexa
fazendo-se necessária a discussão e análise desse uso em sala de aula. O objetivo deste
artigo é investigar os padrões de uso da língua materna (L1) no ensino de inglês (L2) para
crianças, por meio da análise de questionários aplicados com professores envolvidos nesse
contexto de ensino.

Apresentamos, neste trabalho, alguns resultados de uma pesquisa que aproxima a teoria
semiótica, a literatura e o cinema. Para isso, mostraremos partes da análise de um texto
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literário e de um texto fílmico: o romance Lavoura Arcaica, de autoria do escritor brasileiro
contemporâneo Raduan Nassar, publicado em 1975, e o filme homônimo de Luiz Fernando
Carvalho, lançado em 2001. Ancorados pela semiótica de linha francesa, pretendemos
compreender os mecanismos e efeitos de sentido articulados pelo enunciador do romance e
do filme no plano de conteúdo e também a relação deste com o plano de expressão. Ao
analisarmos os objetos em tela com um olhar semiótico, acreditamos em significativos
meios de interpretação e compreensão desses textos, tendo em vista que essa teoria facultanos desvelar as articulações mais profundas do processo de construção do sentido.

ENTRE ANDY WARHOL E T. S. ELIOT: O ROMANCE-DESESTRUTURAL DE
SÉRGIO SANT’ANNA
Tania Yumi Tokairin (PG-UEL)
ttokairin@bol.com.br
O presente trabalho propõe analisar o romance pós-moderno do escritor carioca Sérgio
Sant’Anna, Confissões de Ralfo (Uma Autobiografia Imaginária), de 1975. Situando-se a
época em que este livro foi escrito e publicado, isto é, em um período no qual a ditadura
militar no Brasil estava plenamente consolidada através de seus mecanismos de repressão e
censura, tentar-se-á entender de que forma Sant’Anna subverte um gênero popular e ao
mesmo tempo tradicional como o romance, ignorando a literatura-verdade e indo na direção
contrária ao do romance-reportagem, gênero em voga naquele momento. Lançando mão de
recursos intertextuais e de influências advindas de outras linguagens artísticas, sua prosa
provoca o leitor, questiona o cânone e a figura do autor no contexto literário
contemporâneo.
CONFIGURAÇÕES PASSIONAIS DA FALTA NO CONTO “BELINHA”, DE
MARCELINO FREIRE
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O presente trabalho tem como objetivo a análise das configurações passionais decorrentes
do sentimento de falta no conto “Belinha”, presente na obra Angu de Sangue (2005), do
autor contemporâneo Marcelino Freire. Para tanto, será utilizada como pressuposto teórico
a Semiótica de linha francesa, mais especificamente, a chamada Semiótica das paixões. O
sentimento de falta, observado como uma crise fiduciária, leva o sujeito a um estado
disfórico, revelando, por sua vez, estados de alma distintos. Nesse contexto, por meio de
uma investigação discursiva, aliada à configuração dos arranjos modais, bem como das
relações actanciais, dos programas e dos percursos narrativos, buscaremos refletir acerca
dos estados de alma da personagem principal, não identificada, da narrativa.

85

Taysa Cristina da Silva (PG-UEL)
taysa_cris@hotmail.com

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

“PERSÉPOLIS”: A MEMÓRIA, A (RE)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES NA
PÓS-MODERNIDADE E UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA
Thaís Fernanda Rodrigues da Luz Teixeira (PG-UEL)
thaisluz7@gmail.com
Pretende-se, neste trabalho, a partir da novela gráfica “Persépolis” de Marjane Satrapi
(2007), apresentar um projeto de intervenção para alunos do sexto ano do ensino
fundamental em uma escola pública. Segundo Vergueiro (2004), há uma urgência em
conhecer a linguagem dos quadrinhos para a construção dos sentidos na perspectiva do
professor e do aluno. Na história, Marji é, simultaneamente, narradora e protagonista. Por
meio de suas memórias, identidades vão sendo (re)construídas. Pós-modernamente, a
identidade deve ser pensada em sua multiplicidade fragmentária (BAUMAN, 2005; HALL,
2003). Candau (2012) ressalta o vínculo entre identidade e memória. Apropriando-se de um
gênero em consolidação, narrado por uma voz feminina, nos limites do real e do ficcional
(GARCÍA, 2012), espera-se explorar um gênero não citado nos livros didáticos; trabalhar a
relação híbrida entre a linguagem verbal e a não verbal (CAGNIN, 1975; RAMOS, 2010); e
os aspectos sociais, culturais e históricos constituintes da obra.

LINGUAGEM E FRAGMENTAÇÃO NA ARTE MINIMALISTA DE DALTON
TREVISAN

Página

Este artigo visa a desenvolver considerações sobre a construção da linguagem na narrativa
minificcional de Dalton Trevisan. Para realizar tal tarefa, o estudo parte da concepção de
que a arte minimalista do autor lança mão de linguagens desgastadas, as quais, segundo
Waldman (2014), propiciam a criação de um vazio no interior da linguagem. Dessa forma,
será possível evidenciar que, nas narrativas minificcionais presentes em algumas das obras
de Trevisan, a linguagem apresenta a fragmentação como força motriz. Com isso, o
fragmento revela-se como “o signo de uma totalidade perdida”. O presente estudo irá
discorrer sobre a figura de Dalton Trevisan enquanto o precursor das formas mínimas no
Brasil. Por fim, serão analisadas micronarrativas a fim de identificar a construção da
linguagem como fragmento, por meio das temáticas veiculadas pelo autor e pela edificação
de um universo tautológico, centrado nos valores e na representação das classes
contemporâneas.
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DESCORTINANDO O INSÓLITO EM A VELHA ENGOLIDA PELA PEDRA DE
MIA COUTO
Tiago Alves Santos (G-UENP)
tsantos.123@hotmail.com

Este artigo está ancorado nas teorias do insólito e visa apresentar uma análise a partir dos
acontecimentos sobrenaturais presentes no conto A Velha engolida pela pedra, de Mia
Couto, especialmente por meio da vertente do realismo maravilhoso. Como suporte teórico,
sustentadores deste trabalho, há os estudos dos brasileiros Chiampi (2008), Esteves e
Figueiredo (2005), García (2013), Pereira (2012); os hispânicos Borges (1974), Carpentier
(1976) e demais teóricos que abordam o assunto. Para entender melhor os significados dos
acontecimentos improváveis no conto, será explicada uma breve história da literatura
Moçambicana, as narrativas de Mia Couto em plena guerra civil que o país enfrentou, o
pós-colonialismo e, também, um breve relato de seus escritos literários posteriores a esse
acontecimento histórico.
Trabalho orientado pela Profª Drª Nerynei Meira Carneiro Bellini. UENP.

CONSTRUÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DE UMA INVESTIGAÇÃO DE
REPRESENTAÇÕES DE POLÍTICAS LINGUÍSTICO-EDUCACIONAIS DE
LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS
Ticiane Rafaela de Andrade Moreno (PG-UEL)
ticiane91@bol.com.br
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Este trabalho objetiva apresentar algumas considerações iniciais teórico-metodológicas que
constituem uma pesquisa em andamento. Buscamos, essencialmente, investigar as
representações de um grupo de professores sobre as políticas de ensino de língua inglesa
para crianças (LIC), no contexto de um município estado de São Paulo, onde funciona um
projeto estadual de ensino de LIC para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse relato de
pesquisa abordará o processo de pilotagem do instrumento de geração de dados, um roteiro
de entrevista semi-estruturado. A pilotagem será realizada em conjunto com professores de
inglês para anos iniciais de outro contexto, o projeto Londrina Global. A partir dela,
traremos algumas reflexões tanto no que concerne ao instrumento quanto às representações
iniciais sobre políticas desses mesmos professores que auxiliarão a dar os primeiros
contornos à pesquisa e delimitarão as possíveis contribuições da mesma aos contextos reais
de ensino de língua inglesa para crianças.
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ESTAGIO DE REGÊNCIA E PLANO DE INTERVENÇÃO COM A SEMIÓTICA
NA ESCOLA PÚBLICA DE TRÊS LAGOAS
Valdenildo dos Santos (UFMS)
lavsotnas@hotmail.com

Desde quando fomos alfabetizados, passamos a ver o mundo de forma diferente e isso se dá
por meio das leituras que fazemos. Leitura primeira de nossos pais, depois da escola, de
nossos amigos na adolescência, no grupo social em que nos inserimos, leitura do mundo,
leitura da vida. São as leituras, portanto, que vão nos mostrando, embora, às vezes,
disfarcemos, nossa maneira de pensar e agir no mundo. Dentro desta perspectiva, este
trabalho tem por finalidade mostrar as estratégias de leituras e estímulos utilizadas por meio
de um Plano de intervenção junto a uma Escola Pública de Três Lagoas em que se utilizou
a semiótica francesa em sequências didáticas. Os resultados aqui apresentados são parciais,
mas já revelam a importância de uma teoria para o trabalho de análise do texto em Língua
Portuguesa.

UM TRABALHO A PARTIR DAS TIRAS CÔMICAS: A MAFALDA NA SALA DE
APOIO À APRENDIZAGEM (SAA)
Valdirene Aparecida da Silva (PG-UEL)
valdeva@ig.com.br
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Neste trabalho, o objetivo principal é avaliar resultados obtidos na implementação de uma
proposta de trabalho para a Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa, em uma
escola pública de Cambé/PR, a partir de tiras cômicas da Mafalda (QUINO, 2010). Tal
proposta foi desenvolvida em três momentos: 1) caracterização de alguns gêneros
quadrinísticos (história em quadrinhos, novela gráfica, mangá, charges, cartuns, tira livre e
as tiras cômicas), destacando os recursos visuais e verbais; 2) aprofundamento do uso
desses recursos na expectativa/quebra (efeitos de humor) nas tiras da Mafalda; 3)
exploração de questões relacionadas à pontuação e ao papel decisivo da imagem em
algumas tiras. A avaliação dos resultados levou em consideração produções escritas na
forma de textos prioritariamente verbais e outras atividades. Após dois meses de
implementação, foram observados avanços na percepção do humor, diferenciação dos
gêneros, construção dos sentidos, bem como na organização das ideias nas produções
textuais.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO “REPORTAGEM DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA”: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
EXTERNA
Valéria de Fátima Roncon Maia (PG-UENP)
valfr723@hotmail.com
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP)
edeganutti@hotmail.com

Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras
(PROFLETRAS/UENP), cuja finalidade é produzir e analisar um caderno pedagógico
conduzido pelo gênero “reportagem de divulgação científica”, utilizando a metodologia das
sequências didáticas de gêneros, criada pelo Interacionismo Sociodiscursivo. Serão alvos
das análises da sequência: as capacidades de linguagem mobilizadas nas atividades, os tipos
de tarefas e atividades, a sequenciação das atividades, a articulação entre as práticas de
leitura, escrita, oralidade e análise linguística. O objetivo é trazer uma análise da sequência
didática produzida, tendo como parâmetro o confronto entre o modelo teórico (BARROS,
2012) e o modelo didático (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2014) do gênero em questão. A
modelização tem como corpus dez reportagens de divulgação científica publicadas pelas
revistas Galileu, Veja, Super Interessante e pelo jornal Folha de Londrina. A pesquisa traz
como diferencial a distinção entre os subgêneros “reportagem de pesquisa” e “reportagem
de temas científicos”.

VARIAÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA: CRENÇAS E ATITUDES
LINGUÍSTICAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO

Página

O conteúdo “variação linguística” destaca-se cada vez mais no cenário educacional
brasileiro pelo fato de se tratar de um assunto a ser abordado em sala de aula e que está
presente nos documentos oficiais que orientam o ensino de línguas. Em relação à
heterogeneidade linguística da língua espanhola, a abordagem da variação geográfica é
fundamental no contexto de ensino e aprendizagem, devendo-se abordar os diversos
contrastes presentes, visto que é idioma oficial de mais de vinte países. Com base nos
pressupostos teóricos da Sociolinguística Educacional, este estudo tem por finalidade
apresentar uma análise das respostas a um questionário aplicado a professores de língua
espanhola em formação a fim de verificar possíveis crenças e atitudes linguísticas em
relação às variantes por eles empregadas.
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A PRESERVAÇÃO DA FACE POSITIVA NA FALA DO PRESIDENTE
AMERICANO BARACK OBAMA
Vanessa Hagemeyer Burgo (UFMS)
vanessahburgo@hotmail.com
João Vieira da Silva Neto (UFMS)
joaoneto_jne@hotmail.com

Este estudo visa a analisar os procedimentos de preservação da face positiva empregados
pelo presidente dos Estados Unidos Barack Obama durante uma interação verbal.
Pretendemos discutir as estratégias utilizadas por ele para diminuir a força ilocutória de
seus enunciados, amenizando ou distanciando sua imagem de assuntos polêmicos. O aporte
teórico da pesquisa tem embasamento nos princípios da Análise da Conversação e o corpus
é formado por uma entrevista concedida ao apresentador David Letterman, em seu
programa Late Show with David Letterman, transmitida pela rede de televisão americana
CBS em 2009. De acordo com os resultados, esses recursos influenciam a atitude
linguística do presidente, sobretudo quando exposto, diretamente, a um grande público. Seu
discurso é formado por estratégias sociointeracionais destinadas à redução de possíveis
ameaças à imagem que quer preservar, a fim de obter a aprovação dos ouvintes e garantir o
resguardo do que não deseja ver exibido.
O GÊNERO TEXTUAL RECEITA NO ENSINO DE ESPANHOL: LÍNGUA E
CULTURA ENTRELAÇADAS

Página

Este trabalho tem por objetivo motivar o aluno a pensar e conhecer a cultura dos países
hispânicos por meio da receita típica de cada país e as diferenças da alimentação dos países
hispanohablantes. Nesse sentido, como em cada família sempre há uma receita tradicional,
buscamos o estudo das características do gênero textual receita e da elaboração de um
modelo didático baseado nas concepções de Bronckart (2006), com o intuito de contribuir
para o processo de ensino e aprendizagem de espanhol sob um viés cultural. Ressaltamos
que a elaboração da sequência didática pauta-se nos preceitos teóricos desenvolvidos por
Dolz e Schenewly (2004). Esclarecemos que realizamos a presente pesquisa com alunos do
Ensino Médio. Destacamos que o gênero textual receita justifica-se, pois além de trabalhar
com conteúdos linguísticos e culturais em contexto, incita o aluno a ler, interpretar e refletir
de forma lúdica, dinâmica e significativa sobre, neste caso, a língua espanhola.
Trabalho
orientado
pela
Profª
Drª
Cláudia
Cristina
Ferreira.
UEL.
claucrisfer@sercomtel.com.br
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O DIPLOMA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: DISFARCES E (D)EFEITOS AO
MODELO PRESENCIAL
Vera Lucia da Silva (UNICESUMAR)
vluzsilva@gmail.com

O referido trabalho tem como objetivo apresentar uma análise, amparada nos conceitos
teóricos da análise de discurso francesa e brasileira, principalmente o de memória
discursiva (Pêcheux, 1999; Indursky, 2011; Orlandi, 1999) do modo como uma instituição
de ensino apresenta, através do seu site institucional, as vantagens para os discentes que
optam em estudar pelo método à distância. Nosso foco analítico prioriza a divulgação do
diploma obtido por meio dessa modalidade de ensino, marcado pelo enunciado “diploma
igual ao presencial”. No batimento entre a descrição e a interpretação, observamos que,
apesar de uma regulamentação específica para a emissão de documentos oficiais (diplomas)
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - (BRASIL, 1996), a educação à
distância ainda precisa se igualar com o ensino presencial, ou seja, ela somente se constitui
na comparação, retomando uma memória de falta de credibilidade perante a comunidade
acadêmica, bem como, do mercado de trabalho.

UMA LEITURA DO NARRADOR DE O CAVALEIRO INEXISTENTE, DE ITALO
CALVINO
Vinicius Schiochetti (PG-UEL)
viniciusschiochetti2009@hotmail.com
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Este artigo pretende fazer a leitura e a interpretação do romance O cavaleiro inexistente, de
Italo Calvino (1959), com enfoque no narrador. A história trazida pela obra é narrada por
Teodora, uma freira presa no convento, que recebe como penitência narrar a história de
Agilulfo, o cavaleiro inexistente. O interessante da figura dessa narradora é o quanto ela se
assume alheia aos fatos que narra e o quanto ela assume não possuir experiências próximas
às experiências mundanas vividas pelas personagens na narrativa que ela mesma conta.
Essa narradora inscreve-se e mostra-se como um ótimo exemplo do narrador moderno
romanesco que não viveu, não experimentou o que narra, como o narrador da antiguidade,
mas deixa sua marca, sua subjetividade no seu relato, como uma narradora que, assim como
ela mesma diz, completa com sua imaginação os relatos que ouviu para montar sua
narrativa. Processo que foi acentuado e possibilitado pela metaficção.
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O DISCURSO POLÍTICO EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LEITURA
DISCURSIVA
Vivian Elis Golfetto Ramos (PG-UEM)
vivian_elis@hotmail.com

Este artigo visa apresentar uma proposta de leitura em sala de aula do discurso político.
Considerando a circulação do discurso político na atualidade e a necessidade de formar
leitores críticos, problematizamos os modos de produção de efeitos de sentidos e as formas
de se ensinar os alunos a chegar a eles. O texto utilizado como corpus para a proposta trata
do afastamento da presidente Dilma Rousseff, sendo veiculado na mídia online. Baseada na
perspectiva em questão, verificaremos como as condições de produção e o interdiscurso
podem construir e sustentar os efeitos de sentidos. Inicialmente situaremos nossos ouvintes
em relação à teoria discursiva que sustenta a concepção de leitura discursiva (Análise de
Discurso Pecheutiana) com uma rápida teorização das categorias básicas a serem utilizadas
na proposta de leitura (sujeito, efeito de sentido, (inter)discurso). Em seguida, destacaremos
as formas de se trabalhar com esse texto em sala de aula.

INTERFACE ENTRE GÊNEROS TEXTUAIS E VERBOS DO DIZER: UMA
REFLEXÃO PARA O ENSINO DE LEITURA EM ESPANHOL COMO LÍNGUA
ESTRANGEIRA

Página

Os gêneros textuais funcionam como instrumentos que permitem a produção, compreensão
e interpretação de textos. Por essa razão, esses instrumentos tornam-se objetos
indispensáveis para o ensino de leitura em língua estrangeira. Nessa perspectiva, este
trabalho visa a apresentar o modo de concretização do gênero textual ata, tais como seu
contexto de produção e os verbos do dizer, mecanismos lingüístico-discursivos que podem
sugerir diferentes leituras para o destinatário. Trata-se de uma pesquisa empírica que busca
compreender o jogo de relações envolvido na posição de enunciador e destinatário do
gênero. Partindo da concepção de língua como uma atividade comunicativa que se
manifesta por meio de gêneros textuais, a pesquisa se apoiará na teoria de BRONCKART
(1999) para a análise do gênero e na teoria funcionalista (NEVES, 2002; WILLETT, 1988;
BERMÚDEZ, 2005; PALMER,1986; DALL’AGLIO HATTNHER, 2007) para a análise
dos verbos do dizer.
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COMO MEDIDAS INDIRETAS BASEADAS NA COGNIÇÃO
CORPÓREA/SITUADA PODEM APRIMORAR PESQUISAS EM ATITUDES
LINGUÍSTICAS
Wagner Ferreira Lima (UEL)
wagner.wagnerlima.lima@gmail.com
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Atitudes linguísticas são importantes por serem preditivas de comportamentos verbais. Em
termos experimentais, seu estudo acontece combinando dois procedimentos
complementares: (a) produção de reações emocionais, de maneira indireta; (b) medição
dessas intuições, de maneira direta. Esse método é o consagrado Matched Guise (disfarce
combinado) (OBIOLS, 2002). Contudo, por princípio não há garantias de que avaliações
obtidas na etapa (a) correspondam efetivamente às intuições produzidas na etapa (b).
Visando a aumentar a confiabilidade desse estudo, propõem-se medidas indiretas baseadas
em processos corpóreos, como o priming afetivo auditivo (PAA) (SPEELMAN et al.,
2013). O objetivo desta comunicação é expor o planejamento experimental desse método e
as vantagens dele em relação ao Matched Guise. Baseando-se no arcabouço teóricoexperimental da Cognição Corpórea/Situada (BARSALOU, 2008), evidenciar-se-á PAA é
uma medida indireta que dispensa introspecção como fonte de dados e captura avaliações
implícitas em face do objeto de atitude (variáveis linguísticas).
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A OUTRA VOLTA DO PARAFUSO, DE HENRY JAMES: UM ADENDO AO
FANTÁSTICO TODOROVIANO
Abílio Aparecido Francisco Junior (G-UEL)
A partir da leitura e interpretação da novela A outra volta do parafuso, de Henry James e da
leitura crítica do texto teórico Introdução à literatura fantástica (2010), de Tzvetan Todorov,
percebeu-se a necessidade de uma análise mais aprofundada da novela de James sob a
perspectiva do fantástico. Trata-se de um elemento marcante na obra, porém timidamente
abordado por Todorov em seu estudo. Em sua já clássica abordagem do gênero, embora
reconheça a obra de Henry James como exemplar, o estudioso dedica-lhe pouco mais de
um pequeno parágrafo. Assim dito, o objetivo deste trabalho é o de ampliar o estudo do
fantástico nesta obra. O ponto de partida teórico será o texto de Todorov, porém recorrerse-á igualmente a outras obras teóricas acerca do fantástico, tais como A literatura
fantástica: caminhos teóricos (2014), de Ana Luiza Silva Camarani, e O fantástico, de
Remo Ceserani (2006).
“EM DIA DE SEXTA-FEIRA”: O FANTÁSTICO EM BERNARDO GUIMARÃES
Adilson dos Santos (UEL)
adilson.letras@yahoo.com.br
Objetiva-se apresentar uma análise do conto “A dança dos ossos” – primeiramente
publicado no livro Lendas e romances, de 1871 –, de Bernardo Guimarães (1825-1884),
sob a perspectiva do fantástico. O autor, representante do romantismo brasileiro, é um dos
principais expoentes da linha regionalista e, neste conto, mantendo um pé na tradição oral e
na cultura popular e colocando o outro na literatura fantástica, dá à luz uma história de
assombração passada nos limites entre as províncias de Minas e de Goiás. Bem à maneira
sertaneja, na qual causos são contados ao redor de uma fogueira, o supersticioso barqueiro
Cirino relata ao narrador, um viajante, um evento sobrenatural do qual fora testemunha
ocular: a assustadora dança do esqueleto do cabo Joaquim Paulista – cruelmente
assassinado e sem um digno sepultamento.

O NOME BRASIGUAIO EM DICIONÁRIOS BRASILEIROS DE LÍNGUA
PORTUGUESA: ENUNCIAÇÃO, SILENCIAMENTO E SENTIDO
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Este trabalho, filiado à Semântica do Acontecimento, em um diálogo com a Análise de
Discurso e a História das Ideias Linguísticas, propõe apresentar a análise do verbete
brasiguaio presente em três dicionários brasileiros de língua portuguesa, a saber:
Dicionário UNESP do português contemporâneo, (2004) e no Dicionário Houaiss da
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Língua Portuguesa (2001); Dicionário de usos do Português do Brasil (2002), buscando
compreender o funcionamento semântico-enunciativo do nome, ou seja, procuraremos
refletir sobre o linguístico sem dissociá-lo dos processos semânticos
(enunciados/discursos), mas também a língua como possuindo uma materialidade que é
também histórica. No verbete, vemos que há um jogo entre o nome ‘brasiguaio’ e seu
funcionamento na enunciação, a partir daquilo que Guimarães (2002, 2007) chama de
procedimentos de reescrituração (retomada). Dessa maneira, procuraremos compreender
qual o sentido de brasiguaio no verbete dos dicionários investigados.

ANÁLISE LINGUÍSTICA E CONCEITOS AXIOLÓGICOS: EM BUSCA DE UM
ESTATUTO DIALÓGICO
Adriana Delmira Mendes Polato (PG-UEM/UNESPAR)
ampolato@gmail.com

Defendemos um estatuto dialógico à atividade de análise linguística na leitura de textos. As
análises acolhidas neste simpósio compreendem o estilo verbal como o lugar dialógico e
pluridiscursivo das relações sociais, cujas escolhas vocabulares e sintáticas da autoria estão
orientandas às ligações objetais e semânticas de caráter cognitivo e ético, refletindo o
compartilhamento de axiologias sociais sustentadoras da constituição textual/discursiva. A
discussão se respalda nos trabalhos do Círculo de Bakhtin e nas pesquisas decorrentes. Os
resultados demonstram a presença de movimentos discursivizados estilísticocomposicionalmente, demarcadores da interação autor-criador, interlocutor e tema, os quais
apresentamos como dialógicos/valorativos e cuja descrição exige uma interpretação
axiológica da forma e estilístico-gramatical do funcionamento linguístico. Daí, advém o
estatuto dialógico da análise linguística empreendida.

AS PRÁTICAS DE LEITURA, ESCRITA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: UM
ENCAMINHAMENTO DIDÁTICO PARA O GÊNERO DISCURSIVO FÁBULA

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta didática de ensino-aprendizagem de
Língua Portuguesa via texto-enunciado do gênero discursivo fábula. Tal gênero, muito
presente no cotidiano das pessoas, é frequentemente confundido com os gêneros parábola e
apólogo, por apresentarem características muito próximas, principalmente no que diz
respeito ao caráter moral apresentados por esses gêneros. Assim, à busca de regularidades
da fábula, focando a análise linguística, realizamos, de forma contextualizada, uma análise
da dimensão estilo bakhtiniana, assim como o conteúdo temático e a construção
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composicional, considerando, no processo de leitura e escrita, sobretudo, a intenção
discursiva e o contexto extraverbal da enunciação. A elaboração da proposta de
encaminhamento didático é fundamentada na teoria dos gêneros discursivos (Bakhtin,
2003), tomando a proposta metodológica das Sequências Didáticas (Dolz, Noverraz e
Schnewly,2010), como ferramenta no processo da transposição didática, aliada à ação
pedagógica do professor.

ANÁLISE DE PROCESSOS FONOLÓGICOS EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE
ALUNOS DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Adriana Gomes Demori (PG-UEM)
adri.gomes.demori@bol.com.br
Luciane Braz Perez Mincoff (UEM/CAPES)
lucianebrazperez@yahoo.com.br

Este trabalho foi desenvolvido no PROFLETRAS, da UEM. Seu foco é a análise de
processos fonológicos presentes em textos produzidos por alunos do oitavo ano de um
colégio estadual, da cidade de Maringá - PR. Análises e estudos indicam que muitos alunos
estão chegando às séries finais do Ensino Fundamental com problemas na escrita. Muitos
destes problemas referem-se a processos fonológicos marcados na escrita, como ocorre na
etapa da alfabetização. Nessa perspectiva, por meio de estudos baseados em alfabetização,
fonética e fonologia, língua escrita, língua falada e análise linguística , este trabalho mostra
resultados de sua pretensão: identificar os principais problemas de escrita que os alunos
demonstraram ao produzirem seus textos; refletir sobre os processos fonológicos; encontrar
respostas para a problematização proposta por esta pesquisa, indicando possíveis
intervenções que auxiliem nossos alunos na superação de alguns problemas na escrita, em
séries avançadas.

SERIA UM NOVO GOLPE?: UM OLHAR SOBRE AS METÁFORAS NO
DISCURSO DE AFASTAMENTO DE DILMA ROUSSEFF

ISBN 978-85-7846-400-4
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O presente trabalho está ancorado sobre a perspectiva teórica da Semântica Enunciativa, e
visa apresentar uma análise a partir de recortes do discurso de Dilma Rousseff ao ser
afastada do cargo, que foi veiculado pelo jornal O Globo, em meados do mês de maio de
2016. Nesta análise, buscamos refletir sobre os efeitos de sentidos produzidos pelos
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aspectos enunciativos do corpus de arquivo em relação ao discurso político e às posições
discursivas exercidas pela presidente, enquanto sujeito de poder prestes a ser destituído.
Além disso, refletimos especificamente sobre os sentidos advindos da utilização de termos
metafóricos, que são observados por Guimarães (2011) como reescrituras que se fundem ao
funcionamento do discurso. Assim, nesta análise de texto o sentido é observado como algo
produzido pelo acontecimento de linguagem. Para tanto, fundamentamos esta pesquisa
principalmente nas considerações teóricas de Eduardo Guimarães (2011).

FOCOS DE ATENÇÃO EM PLANOS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:
CONCEPÇÕES E OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Alessandra Augusta Pereira da Silva (UNESPAR)
alessandrafecilcam@yahoo.com.br

O planejamento é uma das atividades inerentes do trabalho do professor formador e
implica diretamente em sua práxis, a partir de escolhas de cunho epistemológico e
metodológico e é este o objeto que este trabalho se propõe a discutir a partir da análise dos
Planos de Ensino das disciplinas de Língua Inglesa, elaborados pelo coletivo de trabalho de
uma universidade estadual do Paraná, no ano de 2012. As reflexões apresentadas são
pautadas na perspectiva teórica e metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo e
vigotskiana e seus comentadores, particularmente ancorados em uma perspectiva marxiana.
A análise dos Programas e Metodologia dos Planos de Ensino evidenciaram os principais
construtos teóricos que os subsidiaram, alternando entre uma perspectiva de ensino
ancorada em gêneros textuais ou em temas, além de métodos de ensino, ora ancorados no
professor formador, ora nos estudantes como o principal protagonista no processo de
formação de professores.

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E AS CRENÇAS DOS PROFESSORES EM
FORMAÇÃO

ISBN 978-85-7846-400-4
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Com respaldo nos estudos da Pedagogia da Variação Linguística (Bortoni-Ricardo, 2004,
2005 e 2008; Faraco, 2002 e 2008), que compreende como função da escola a garantia do
acesso dos falantes à variedade culta, sem deslegitimar a variedade que o discente leva à
instituição de ensino, o presente trabalho objetiva investigar como a formação acadêmica
influencia as crenças dos futuros professores de Língua Portuguesa quanto às variedades da
Língua e a sua importância no ensino. A metodologia deste trabalho consistiu na análise
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quantitativa e qualitativa de um questionário de crenças aplicado em alunos de primeiro ano
e formandos em Letras da Universidade Estadual de Londrina. Esta pesquisa justifica-se no
conceito de que a crença do professor a respeito das variedades linguísticas influencia em
sua prática, e poderá influenciar nas crenças e atitudes linguísticas dos alunos e no seu
aprendizado (Bortoni-Ricardo, 2005; Camacho, 2003; Cyranca, 2014).

CARTA PESSOAL: O GÊNERO A SERVIÇO DO LETRAMENTO NO
CONTEXTO DE PRODUÇÃO ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL II
Aline Aparecida Rodrigues Francisco (PG-UNESP)
aline_alifranci@hotmail.com

Pensar em educação de qualidade significa compreender que a aprendizagem deve estar
voltada para a aquisição de saberes que possibilitem a interação do sujeito com a sociedade
na qual está inserido. Para tanto, é preciso que o docente, neste caso especificamente o de
língua materna, tenha um olhar atento para as sugestões oferecidas pelos materiais didáticos
acerca da produção textual. A aquisição de um novo material didático pela rede municipal
de ensino do município de Ourinhos, interior do estado de São Paulo, possibilitou a
reflexão apresentada neste trabalho, que busca descrever como a proposta de produção
textual vem apresentada no referido material, de forma bastante abstrata e distante da
realidade, bem como propor outra abordagem, que esteja mais próxima de um evento de
letramento, possibilitando que por meio da aprendizagem de um gênero textual o individuo
possa agir na sociedade.

O HÍFEN COMO RECURSO ORTOGRÁFICO E MORFOSSEMÂNTICO: DADOS
DO “DISQUE-GRAMÁTICA” E TIRAS CÔMICAS COMO AMOSTRA DE
FUNCIONAMENTO GRAMATICAL

ISBN 978-85-7846-400-4
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Desde 2009, vigora o Novo Acordo Ortográfico, cujo objetivo é, através de uma ortografia
em comum, facilitar a comunicação escrita na Comunidade de Países de Língua
Portuguesa. Dentre as mudanças, o hífen gera dúvidas no usuário de língua portuguesa,
quando consideramos os dados catalogados no projeto de extensão “Disque-Gramática”:
mais de 50% das ocorrências atendidas.Tratando o hífen como recurso a serviço de uma
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política linguística e presente na formação de palavras compostas, observamos que a
descrição/explicação de seu uso ultrapassa os limites ortográficos. Nesse sentido, o objetivo
principal é descrever/explicar os usos do hífen a partir, de um lado, das ocorrências
coletadas e catalogadas (2011-2016) no projeto citado e, de outro, nas tiras cômicas “(Sic)”
e “Grump” de Orlandeli e “Toda a Mafalda” de Quino. Assim, torna-se possível observar o
hífen sob os olhares ortográfico e morfossemântico, revelando características desse recurso
na palavra “isolada” e no funcionamento textual.

LETRAMENTOS E O ENSINO DE LITERATURA EM LINGUA PORTUGUESA
Aline de Abreu Curunzi Chanan (UEL)
aline.curunzi@gmail.com
Ednéia Aparecida Bernardineli Bernini (PG-UEL)
edneiaabbernini@hotmail.com

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (Paraná, 2008) propõem o ensino
de Língua Portuguesa a partir de práticas discursivas que contemplem a oralidade, escrita e
leitura, permeadas pela Literatura e análise linguística. Por isso, propomos neste trabalho o
ensino de Língua Portuguesa em uma perspectiva de exploração de análise linguística, da
literatura e da produção textual, a fim de investigar a eficácia da unificação destes
conteúdos. Importante também é ressaltar que a formação de leitores conscientes e ativos
na sociedade é o que se busca com o letramento literário e o ensino de literatura. Através
dela formamos escritores, discursadores capazes de construir melhor o ambiente em que
vivem. Entendemos que é possível e viável fazer da aula de Português um evento de
letramento que abarque análise linguística, Literatura e produção textual, tanto oral quanto
escrita, e que a teoria dos multiletramentos também é aplicável nas escolas públicas,
mesmo que com pouco suporte tecnológico.

A REPRESENTAÇÃO DOS FONEMAS FRICATIVOS /S/ E /Z/ EM
MANUSCRITOS PARANAENSES SETECENTISTAS E OITOCENTISTAS
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Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de Iniciação Científica “A
representação dos fonemas consonantais em manuscritos setecentistas e oitocentistas” que
integra a pesquisa “Léxico Histórico do Português Brasileiro”, coordenado pela Dra.
Vanderci Aguilera, desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina. Trata-se de um
estudo que visa a descrever e analisar as formas de representação gráfica dos fonemas
consonantais, procurando verificar em que período da história da ortografia elas se
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enquadram. Sabendo-se que, historicamente, a grafia da Língua Portuguesa sofreu diversas
mudanças e oscilações, no presente artigo buscamos observar essas oscilações, focando na
representação dos sons dos fonemas fricativos alveolares surdos [s] e sonoros [z],
demonstrando a instabilidade ortográfica, ora ligada ao período fonético, ora ao pseudoetimológico. Dessa forma, refletimos sobre a ortografia presente nos manuscritos emanados
da Província do Paraná durante os séculos XVIII e XIX, alicerçada nos estudos de
Coutinho (1958), Silva Neto (1970) e Teyssier (1980), entre outros.

POESIA NO QUARTO DE DESPEJO: OS VERSOS DE CAROLINA MARIA DE
JESUS
Amanda Crispim Ferreira (PG-UEL)
amacrispim@gmail.com

Carolina Maria de Jesus, autora do best-seller Quarto de despejo: diário de uma favelada,
publicado em 1960, no qual relatou o seu difícil cotidiano com seus três filhos na extinta
favela do Canindé, em São Paulo, ficou conhecida em todo mundo, como a diarista ou a
“favelada que escreve”, e, apesar de ter escrito uma obra ficcional composta por romances,
poemas, peças teatrais, letras musicais e contos, Carolina morreu como a “escritora de
testemunhos” e não como poetisa, como ela tanto queria. Sua obra ficcional ficou esquecida
em seus manuscritos, e esses, não interessaram nem ao público, nem a academia, até o final
dos anos 1990, quando pesquisadores como Elzira Perpétua e José Sebe Bom Meihy
dedicaram-se a observar esses textos esquecidos. Por meio dessas pesquisas, soubemos que
Carolina tinha, em seus manuscritos, um vasto material ficcional, dentre eles, vários
poemas. E é sobre esses poemas que vamos nos debruçar neste artigo.

ECOS AFRO FEMININOS NA LITERATURA BRASILEIRA
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Trata-se de um projeto em andamento, tendo como objetivo estudar a literatura afro
feminina, fixando-se em três contos de três escritoras: “Ondes estaes Felicidade? “,
pertencente ao livro de mesmo nome de Carolina Maria de Jesus; “Ana da Venga” do livro
“Olhos D’água” de Conceição Evaristo e “Olga” presente no livro “Espelhos, Miradouros,
Dialéticas da Percepção” de Cristiane Sobral. A análise da voz da mulher negra em
diferentes épocas, inserida no conceito de escrevivência, faz pensar especificidades da
linguagem artística dessas produções. Estudar os aspectos literários nas obras irá contribuir
para ressaltar as particularidades da literatura feminina afro-brasileira em seus diferentes
lugares de fala. Como resultado desta pesquisa, esperamos a produção de conhecimentos
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relevantes que forneçam informação da identidade e militância da mulher negra brasileira
no contexto sociocultural em que está inserida.

NOVAS TECNOLOGIAS E ENSINO: O USO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS EM
UMA ABORDAGEM MULTIMODAL
Amanda Parpinelli (G-UENP)
amandinhaparpinelli@homail.com

Com o avanço das novas tecnologias, o ensino de línguas e literatura deve ser pensado a
partir da perspectiva dos multiletramentos (ROJO, 2012). Partindo desse pressuposto, a
proposta do nosso trabalho baseia-se na elaboração de uma sequência didática, centrada no
gênero conto, tendo como elemento motivador os jogos digitais. Para tanto, pretendemos
analisar os elementos ensináveis do conto (RIOS-REGISTRO, 2013) bem como a
sequência narrativa e o contexto de produção do conto selecionado (BRONCKART,
2003), além de nos fundamentarmos nos pressupostos da sequência didática de gêneros
(DOLZ, SCHNEUWLY, 2004). Tencionamos, assim, com essa pesquisa, correlacionar o
ensino com as práticas digitais, a fim de impulsionar uma aprendizagem significativa e
efetiva.
A CABALA EM“O DIABO APAIXONADO”, DE JACQUES CAZOTTE
Ana Camila Novaes (G-UEL)
ana_cnovas@hotmail.com

Página

102

O presente trabalho tem por objetivo analisar as marcas do fantástico na novela “O diabo
apaixonado”,escrita em 1772,por Jacques Cazotte.Trata-se da história de Alvare que, em
uma noite com os amigos, recebe conselhos a respeito da cabala e sobre artes ocultas de
dominar espíritos para que estes o sirvam. Ao participar de um ritual, ele encontra um ser
que lhe dedica devoção, o diabo apaixonado que se manifesta sob várias formas. Aqui,
efetiva-se a hesitação todoroviana: não se sabe se isso ocorreu mesmo ou se foi um delírio.
Partindo do estudo teórico Introdução à literatura fantástica, de Tzvetan Todorov,
analisaremos os elementos que contribuem para a concretização do fantástico, dando
especial destaque para a cabala.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Adilson dos Santos. UEL.
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DA FANTASIA AO DELÍRIO: UMA ANÁLISE DO CONTO “AS RUÍNAS DA
GLÓRIA”
Ana Carolina Penha Prado (PG-UEL)
carolina.pprado@live.com

Fagundes Varela foi um autor brasileiro do século XIX influenciado por grandes expoentes
do Romantismo europeu, como Byron e Goethe. Escreveu poemas marcados pelo
negativismo boêmio – gênero literário pelo qual se consagrou na literatura brasileira.
Porém, além de poesia, o autor também se enveredou pela prosa e, influenciado por
Hoffman e Poe, escreveu contos fantásticos, os quais foram publicados em folhetins. Um
dos teóricos do tema, Tzvetan Todorov diz que o fantástico se consubstancia na hesitação
provocada no leitor e/ou no personagem diante de um acontecimento à primeira vista
sobrenatural. No conto “As ruínas da Glória”, Varela honra o gênero ao costurar a narrativa
pelo viés da fantasia e do delírio, criando um cenário marcado pela dúvida. Assim dito,
pautado nos estudos de Tzvetan Todorov e de Filipe Furtado, este estudo tem por objetivo
analisar o conto de Fagundes Varela sob a perspectiva do fantástico.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Adilson dos Santos. UEL.
UMA ANÁLISE DA IMAGEM DA MORTE NO CONTO “O ÚLTIMO REI” DE
MARINA COLASANTI
Ana Caroline da Rosa Grimm (IFPR-Cascavel)
anagrimm3@gmail.com
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Contos de fadas/maravilhosos não podem ser vistos apenas como histórias que apresentam
um tom moralizante, mas como obra literária valorosa, que traz consigo reflexões muito
amplas, as quais auxiliam no crescimento do ser humano de forma inconsciente, por meio
de imagens e símbolos que transcendem significados múltiplos. O conto maravilhoso “O
último rei”, da escritora contemporânea Marina Colasanti, guarda em seu arsenal imagético
o tema da morte, dentre essas imagens, podemos identificar algumas delas que têm relação
direta com a referida temática, dentre elas o vento, a neve, o deserto e o mar. Dado o
exposto, é pertinente destacar que a intenção deste trabalho é a de investigar as imagens que
configuram a morte no conto colasantiano, bem como trazer uma breve reflexão sobre
imagem, imaginação e imaginário.
Trabalho orientado pela Profª Patricia de Lara Ramos. IFPR. patricia.ramos@ifpr.edu.br
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UMA ANÁLISE COM OS DADOS DO PROJETO ALiB: DESIGNAÇÕES PARA
MEIO-FIO NO SUL DO BRASIL
Ana Cláudia Chofard (G-UEL)
annachofard@outlook.com

A língua é dinâmica e está vulnerável a inúmeras variações que podem ser explicadas de
acordo com os pressupostos da Geolinguística Pluridimensional, os quais dirigem este
estudo vinculado ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Sugere-se para esta
pesquisa verificar as designações para meio-fio obtidas por meio das respostas dadas à
questão 197 do Questionário Semântico Lexical (QSL) do ALiB (COMITÊ NACIONAL,
2001): “O que separa o ___ (cf. item 196) da rua?”, segundo as variáveis extralinguísticas:
sexo (feminino e masculino) e faixa etária (18 a 30 e 50 a 65 anos). Como objetivos
propõe-se, portanto: (i) apresentar as variantes registradas na região Sul do Brasil pelo
ALiB; (ii) observar quais fatores contribuem para a escolha lexical; (iii) mapear a
distribuição das variantes. Assim, com a realização desta pesquisa, pretende-se contribuir
para o mapeamento dos falares brasileiros, podendo, dessa forma, oferecer informações
sobre a diversidade da língua portuguesa no Brasil.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E REFLEXÕES SOBRE LETRAMENTO
Ana Lúcia de Campos Almeida (UEL)
analucpos@gmail.com
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Esta comunicação visa a produzir uma reflexão acerca da relação entre formação de
professores e letramento partindo da apresentação de dados coletados e analisados em
projeto de pesquisa desenvolvido junto a professores em formação, alunos do curso de
licenciatura em Letras - Língua Portuguesa, da Universidade Estadual de Londrina, cujos
resultados demonstram a relevância de letramentos vinculados a determinadas esferas
socioculturais, bem como a existência de fatores subjetivos que afetam a constituição de
leitores e sua inserção à cultura letrada. O estudo possibilitou tecer considerações com
relação à identidade profissional docente e apontar orientações aos formadores quanto à
elaboração de projetos e programas de formação de professores de Língua Portuguesa. A
fundamentação teórica provém dos Novos Estudos de Letramento (BARTON, STREET,
GEE, KLEIMAN), juntamente com os princípios do método autobiográfico (PASSEGGI e
SILVA).
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DO COGNITIVO AO CRÍTICO: A CONTRIBUIÇÃO DAS CIÊNCIAS
COGNITIVAS NO DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO CRÍTICO
Ana Patrícia Sousa Silva (UNESPAR)
anapatrisousa@gmail.com

A leitura na hipermodernidade tem se mostrado uma atividade complexa no que se refere às
habilidades que o leitor deve apresentar. Nesse ato estão envolvidas muitas tarefas que
perpassam pela análise ou processamento do conteúdo proferido. No entanto, sabemos que
o processo de análise linguística é apenas uma parte do vasto empreendimento que está por
trás do ato de ler. Considerando esse cenário e partindo da interface entre duas teorias
centradas nos processos cognitivos envolvidos na compreensão de enunciados verbais,
Teoria da Relevância e Semântica de Frames, para auxílio da análise linguística, bem como
dos trabalhos apresentados por Daniel Cassany e Van Dijk sobre o desenvolvimento da
leitura de ideologias, lançamos uma proposta de ensino da leitura no contexto de formação
de professores de língua estrangeira. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual
de Paraná (UNESPAR)- Campus de Apucarana no curso de Letras-Espanhol.

OS PROCESSOS FONÉTICOS-FONOLÓGICOS E A ORTOGRAFIA NOS
TEXTOS ESCOLARES: ANÁLISE DE ESCRITOS PRODUZIDOS POR ALUNOS
DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Paula Ribeiro Assoni (PG-UEM)
paulassoni@gmail.com
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Atualmente encontramos dificuldades e inadequações na escrita apresentada por nossos
alunos que vão das séries iniciais do EF e, muitas vezes, perpassam até o EM, sem
conseguirmos saná-las. Baseando-nos em estudos feitos por Cagliari (2000), Hora (2005),
Câmara Jr. (1969) e outros estudiosos da área, compreendemos as correlações entre
fonética, fonologia e morfologia e atentamo-nos que muitos desses problemas advêm da
transição da fala à escrita. O trabalho em questão trata da apresentação e análise dos
processos fonético-fonológicos presentes em textos escritos por discentes do 8º ano do EF,
de uma escola pública de Maringá.
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O FUNCIONAMENTO LINGUÍSTICO E POLÍTICO DA EUFEMIA: ANÁLISE
SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DO DICIONÁRIO DE EUFEMISMOS DA LÍNGUA
PORTUGUESA
Anderson Braga do Carmo (PG-UNICAMP)
andersonbdocarmo@hotmail.com
Neste estudo, buscamos refletir sobre a eufemia, tratando-a como fenômeno linguístico e a
partir de uma abordagem semântico-enunciativa. Para tanto, nossa análise será centrada no
Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa (2015), da autoria de Roseli Oliveira. É
preciso destacar que não compreendemos o eufemismo como uma figura de linguagem, tal
como os estudos gramaticais preconizam, e sim como um fenômeno linguístico, cujo
funcionamento enunciativo se dá de forma política e é caracterizado por cenas enunciativas
em que o acesso à palavra, dadas as relações entre as figuras da enunciação, caracteriza um
dizer atenuante e desarmador. Desse modo, a partir do aparato teórico-metodológico da
Semântica do Acontecimento, perspectiva materialista que considera que o sentido é
produzido pelo acontecimento da enunciação (Guimarães, 2002), e considerando outros
estudos sobre eufemia, como Benveniste (1966), nossa pesquisa intenta verificar, pelo
procedimento da reescrituração, como se dá o funcionamento da eufemia nos enunciados
do dicionário supracitado, pela relação de dizer que estabelece o locutor-lexicógrafo entre a
entrada (com sentido eufemizador) e a expressão corresponde (com sentido blasfemador ou
tabuizado).
OS SENTIDOS DO TERMO “EVOLUÇÃO” NA OBRA THE DESCENT OF MAN
DE DARWIN, QUANDO ENUNCIADOS RELATIVAMENTE AOS ESTUDOS DA
LINGUAGEM
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O objetivo principal desta comunicação é analisar os sentidos do termo “evolução” na obra
The Descent of Man (1871) de Charles Darwin, quando enunciados relativamente aos
estudos da linguagem. Este artigo se propõe a analisar esse termo por meio de um enfoque
enunciativo com base na relação que a língua estabelece com o interdiscurso do texto. A
análise proposta será fundamentada na Semântica do Acontecimento, tal como formulada
em livro homônimo de Eduardo Guimarães (2002). Para compreender os sentidos de
‘evolução’ dentro da obra, pretende-se analisar o seu funcionamento semânticoenunciativo com o restante do texto. Nesta obra, Darwin escreve pela primeira vez sobre a
evolução da linguagem e lança hipóteses sobre sua possível origem. Ele pondera ainda que
as línguas podem ser classificadas do mesmo modo em que as espécies; e cita uma série de
estudos de filólogos que teriam influenciado as suas ideias sobre a ‘evolução na
linguagem’.

106

André Campos Mesquita (PG-UNICAMP/CNPq)
acmesq@gmail.com

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO EM CONTEXTOS FORENSES: A INTERAÇÃO
EM DEPOIMENTOS
André Luiz dos Santos (IFG)
Andre.santos@ifg.edu.br

Este trabalho pretende discutir que os recursos semântico-pragmáticos empregados pelo expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o seu depoimento na operação Lava Jato são
diferentes dos empregados pelos demais envolvidos (empresários e outros agentes
políticos) pelo fato dele necessitar preservar sua face não somente perante as autoridades
presentes na sala de depoimentos (delegado, policiais) aqui compreendidos como contexto
imediato, mas também perante uma audiência que não está visível no momento da situação
interacional, (seus eleitores, partidários e adversários), aqui compreendido como contexto
maior. Para tal, empregaremos os recursos da Análise da Conversação em relação de
interface com os estudos da Linguística Forense como instrumentos de análise da interação
em situações forense, neste caso específico, o depoimento. O corpus é formado de
transcrições do depoimento prestado pelo ex-presidente, durante a 24º fase da Operação
Lava Jato, disponibilizados na internet e transcritos de acordo com as normas sugeridas por
Preti (2003, p.13-14).

A (TENTATIVA DE) ANTECIPAÇÃO DE DESTACAMENTO NA FALA
POLÍTICA: ANÁLISE DE DEBATES POLÍTICO-TELEVISIVOS DO BRASIL E
DA ARGENTINA
André William Alves de Assis (PG-UEL/CAPES/PNPD)
assis.awa@gmail.com
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O objetivo desse trabalho é definir, situar e apresentar a fala política como objeto de análise
do campo da Análise do Discurso (AD), em relação aos outros discursos que permeiam e
estruturam o espaço público. Tratamos, nesse sentido, de apresentar a fala política como
objeto de análise, no que se refere à produção de falas propensas ao destaque, a partir de
um corpus que compreende debates do Brasil e da Argentina. As análises mostram uma
incessante tentativa de controle sobre as falas dos candidatos à presidência nos dois países,
seja pelas coerções genéricas, imediatas na produção do debate, que visam sobretudo a
propagação dessas falas no espaço público, seja pelas coerções de posicionamentos, que
regulam o que pode e o que deve ser dito no confronto com o outro adversário.
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A CARACTERIZAÇÃO DE CHARLIE BROWN: CONEXÕES ENTRE AS
CLASSES GRAMATICAIS E O ESPAÇO
Andréa Cristina de Oliveira Lima Menegueti (PG-UEL)
andrea_menegueti@hotmail.com
Caroline Vieira Santos (G-UEL)
carolinevsantos@hotmail.com

As classes gramaticais são comumente abordadas pelos tradicionais parâmetros escolares
no ensino de português com o fim de aprender e decorar suas definições e como catalogar
cada palavra. Porém, Antunes (2007), Macambira (1975), Neves (2011) e Pinilla (2013)
apontam direções para expandir o foco na nomenclatura e definição descontextualizada do
uso. Nesse sentido, objetivamos verificar de que maneira as classes gramaticais são
mobilizadas para a caracterização do personagem Charlie Brown, na coletânea de tiras
cômicas “Peanuts completo” de Charles Schulz (2010). Tradicional e morfologicamente, o
adjetivo expressa, especifica e caracteriza seres e coisas, atribuindo-lhes estados, condições
temporárias e características (PINILLA, 2013; MACAMBIRA, 1975). Charlie Brown é
apresentado nas introduções de diversas coletâneas como garotinho adorável e preocupado
com sentido da vida (KEILLOR, 2010). Observamos um conformismo de viés estoico em
relação à vida, frequentemente tematizada quando ele se apoia no muro, inclusive
encontrando um sentido para a existência dos braços.

UMA REFLEXÃO SOBRE O ESTUPRO EM ELLE
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O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro e é considerado
crime hediondo. Tendo em vista a crescente visibilidade sobre esse tema, sobretudo, na
mídia impressa, surgem os protestos que refletem a ânsia da sociedade tanto por mudanças
legislativas, quanto culturais. Frente a questionamentos acerca da vontade de denúncia da
mulher, o presente estudo tem por objetivo analisar quatro capas da revista Elle Brasil,
edição de dezembro de 2015, que marcaram alguns dos atos da luta em defesa dos direitos
das mulheres para compreender como o referencial “mulher” é tratado na imagem de
mulheres que representam resistência e quais perspectivas reforçam e constroem
determinados padrões de conduta que levam à violência e colocam a mulher como
“estuprável”. Filiando-nos aos pressupostos teóricos de Michel Foucault, discutimos a
partir dos enunciados visuais e verbais como produzem sentidos.
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A DITADURA FRANQUISTA NOS DICIONÁRIOS DE ESPANHOL PARA
APRENDIZES BRASILEIROS: UM OLHAR SOBRE A MACRO E
MICROESTRUTURA DOS VERBETES
Andréia C. Roder Carmona-Ramires (UNESPAR)
prof-andreia@bol.com.br

Entre as inúmeras possibilidades de investigação envolvendo a Língua Espanhola,
destacamos a lexicografia bilíngue. Desde o ponto de vista dessa área de estudo,
descrevemos e analisamos uma pequena amostra de unidades léxicas (cinco verbetes) que
se referem à ditadura franquista, registradas em dois dicionários espanhol-português.
Realizamos este estudo, pois entendemos que os dicionários são instrumentos que
apresentam a cultura de um povo, sua história e evolução, seus valores e crenças. Assim,
selecionamos e analisamos o tipo de informação presente nos verbetes e discutimos sobre a
suas relevâncias para a construção do conhecimento cultural dos brasileiros aprendizes de
espanhol. Os vocábulos foram escolhidos por meio da seleção de um corpus organizado a
partir de alguns textos do jornal La vanguardia. Com esta discussão pretendemos contribuir
mais efetivamente para o processo de ensino da língua espanhola no Brasil, bem como com
o desenvolvimento de sua aprendizagem.

MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA E ENSINO DE LINGUAGENS: UMA PROPOSTA
DE TRABALHO DOCENTE VIA GÊNERO FANFICTION
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A pesquisa em tela objetiva apresentar uma proposta de trabalho docente multimodal por
meio do gênero fanfiction. Tal objeto foi adotado neste estudo devido ao seu caráter
multimodal, tecnológico e atual, uma vez que tal gênero e seus locutores/interlocutores
fazem parte de um grupo social jovem e que está inserido nos anos escolares. Para tanto o
presente estudo alicerça-se nos pressupostos de Bakhtin e de seu Círculo, nas reflexões
sobre a cultura digital, gêneros multimodais e tecnologia por meio de Xavier (2009), Silva
(2012), Zappone (2008) e nos documentos que regem o ensino de Língua Materna:
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) e Base Nacional Curricular comum
(2015). Dessa forma, acredita-se que integrar este gênero – que é uma prática social dos
alunos – às práticas escolares propicia maior interesse e desenvolvimento das práticas de
letramento e multiletramentos em ambiente escolar ou não.
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DIALOGISMO E POLIFONIA NA DESCRIÇÃO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS
Anelita Ray (G-UEL)
ray_anelita@hotmail.com

Esta apresentação pertence ao projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, ligada aos
trabalhos sobre a linguística saussuriana relacionada ao discurso. As ideias de Bakhtin
sobre dialogismo e interdiscursividade podem auxiliar a revelar as vozes que ecoam nos
discursos dos estudos das línguas indígenas no norte do Paraná. Bakhtin mostra que o
discurso reflete e refrata a realidade social e que esse desvio é índice de refração ideológica.
Assim, a partir desses conceitos procuramos detectar o jogo de vozes e valores ideológicos
que subjazem aos textos produzidos pela pesquisa de línguas indígenas, especialmente o
trabalho feito por missionários no século XX a respeito do kaingang. Buscamos, assim,
alcançar os valores ideológicos que sustentam toda essa produção linguística e as
consequências que isso traz para a compreensão da língua e cultura dos povos indígenas.
Destacamos questões relativas à Fonologia, em que essa interdiscursividade interfere
diretamente na descrição do sistema fonológico do Kaingang.
Trabalho
orientado
pela
Profª.
Shirley
Adriana
de
Sousa
Silva.
shirleyadrianasilva@hotmail.com
O USO DOS ADVÉRBIOS DE INTENSIDADE NAS TIRAS CÔMICAS DE
GARFIELD
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O objetivo principal, neste trabalho, é mostrar o uso dos advérbios de intensidade (bastante,
bem, muito, pouco, quase, tanto etc.) nas tiras cômicas de Garfield, personagem criado por
Jim Davis. Os advérbios, na visão prescritiva (CUNHA; CINTRA, 2013), formam uma
classe gramatical invariável, que, sintaticamente, funcionam como um termo acessório: o
adjunto adverbial. Porém, sob a perspectiva pragmático-semântica, os advérbios
contribuem para a construção de sentidos no texto, nesse caso, as tiras cômicas publicadas
na coletânea “Garfield” (editora L&PM). Observou-se que tais advérbios são utilizados
quando há — supostamente — uma interação verbal entre Garfield e John. Na verdade,
ocorre a personificação de Garfield na perspectiva do leitor. Entretanto, no desdobramento
narrativo, John e Garfield não interagem verbalmente, como se observa na presença do
balão-pensamento. A personificação efetiva-se por causa do acesso do leitor aos
pensamentos do gato. As características desse gato preguiçoso intensificam-se na ordem
morfossintática, favorecendo a construção dos sentidos.
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PARA OS QUE ACREDITAM NUM MUNDO SEM SAÍDA: LITERATURA
Angela Rodrigues da Silva (G-UEL)
rodrigues.angelasilva@gmail.com

Muito tem sido debatido acerca da importância do texto literário e sua possibilidade de
comoção do sujeito dentro dos mais diversos aspectos da subjetividade leitora. Partindo de
um viés em que a literatura ocupa um espaço humanizador, uma perspectiva de que o
sujeito pode inserir-se e reinserir-se na sociedade por meio do texto literário - pois este
possibilita a ampliação de como se enxerga no mundo e o mundo - é que o projeto "Leitura
Criativa como direito à infância e à adolescência" pretende intervir. Crianças e adolescentes
assumem a posse de um espaço onde a literatura possui papel mediador em seus
compartilhamentos, troca de vivências. O trabalho "Para os que acreditam num mundo sem
saída: Literatura" pretende apontar as primeiras observações que foram possíveis de se
constatar nesses encontros semanais, possibilitando uma amostra de como a literatura pode
atuar nas especificidades da vida de cada um.
UM ESTUDO DAS PREPOSIÇÕES NAS TIRAS CÔMICAS DE “HAGAR, O
HORRÍVEL”
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Na coletânea “O melhor de Hagar, o Horrível” de Dik Browne (editora L&PM),
observamos uma recorrência das preposições “com”, “em” e “de”, que norteia nosso
objetivo: revelar as conexões entre os recursos, de um lado, da linguagem dos quadrinhos e,
de outro, da organização gramatical do português. Prescritivamente (CUNHA; CINTRA,
2013), constitui uma palavra invariável, que relaciona dois termos na sentença, o
antecedente e o consequente. Descritivamente (MACAMBIRA, 1975; PINILLA, 2013),
estabelece diversas relações de sentido, alicerçadas nas características morfossintáticas da
preposição. Nessa conexão, morficamente a preposição é constituída por morfemas
gramaticais, não admitindo flexões ou derivações, ampliando, por consequência, o aspecto
invariável (morfologia da palavra). Em nosso objeto de estudo, tais conexões são orientadas
pelos efeitos de sentido desencadeados na tira cômica como texto híbrido (RAMOS, 2010;
2011; 2014). Por isso, o foco da análise precisa considerar o vínculo inerente entre a
ilustração e a linguagem verbal.
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AS COBRAS: O REAL E OS EFEITOS DE SENTIDO
Anna Bacinello Quiles (G-UEL)
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Nosso objetivo principal é identificar e discutir alguns reflexos do real nas tiras cômicas
agrupadas em “As Cobras e o poder”, uma das temáticas publicadas em “As Cobras —
antologia definitiva” (VERISSIMO, 2010). Em linhas gerais, as Cobras são subjugadas e
menosprezadas em função de uma suposta inferioridade intelectual e social. Observando as
ações das Cobras, podemos esboçar uma perspectiva de mundo, construída a partir de um
olhar individual. O quadrinista problematiza a maneira brasileira de fazer e pensar política.
Nesse sentido, retrata a corrupção por meio de Queromeu — o Corrupião Corrupto — uma
figura política, egocêntrica e que ignora as necessidades dos brasileiros. A análise não se
limita à reprodução de fatos aparentemente inocentes, prosaicos e cômicos, e sim deflagra
reflexões sobre a política à brasileira. Os estudos de Cagnin (1975) e Ramos (2010; 2011;
2014) norteiam a caracterização da personagem em questão, um dos recursos da linguagem
dos quadrinhos.

O AJUSTAMENTO DA PUBLICIDADE MARGINAL ÀS TENDÊNCIAS DE
CONSUMO
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A Publicidade Marginal (GUERRA JUNIOR, 2015) caracteriza-se como um segmento do
universo publicitário que abarca textos marcados por características específicas – qualidade
técnica inferior, divulgação de produtos específicos, público-alvo e ambientes de circulação
– que os distanciam de ações publicitárias especializadas. Essas manifestações publicitárias,
embora simples em sua essência, são repletas de consideráveis níveis de criatividade, de
poder persuasivo. Além disso, embora marginalizadas em relação às grandes mídias, elas
atuam no mundo do consumo e alinham-se às tendências desse mercado. Assim, este
trabalho possibilita a análise de alguns desses textos, de modo a evidenciar a transformação
constante sofrida pela Publicidade Marginal, devido à sua presença em uma sociedade que
também é moldada com o tempo, o que garante a sua efetividade.
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DE ALIANDRO ESGARATE A ALYANDRO SGARATTI: A (RE)CONSTRUÇÃO
DE IDENTIDADE E MEMÓRIA POR MEIO DO NOME PRÓPRIO
Ariadne Limiro de Macedo (G-UEM)
ariadnelimiro@hotmail.com

Ao considerar o uso do nome próprio como um fator indispensável para a identidade do
indivíduo e sua relação com o mundo, por meio do romance contemporâneo Benjamim
(1995), de Chico Buarque, procura-se analisar como a personagem Aliandro Esgarate
recebe destaque, uma vez que de ladrão de carros passa a ser um bem-sucedido político,
agora rebatizado de Alyandro Sgaratti. A personagem em questão, cuja mudança drástica
reflete-se até no próprio nome, ao ser renomeada, permite uma investigação sobre como a
alteração de um fator de identidade possibilita a reedificação da identidade social, isto é,
uma segunda chance de constância e de unidade entre o tempo e o espaço em que o sujeito
é submetido. Nesse contexto de transformação da memória do indivíduo, pretende-se
analisar como funciona a (re)construção de identidade da personagem em questão por meio
do nome próprio.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Weslei Roberto Cândido. UEM.

O TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO E A REPRESENTAÇÃO DA
PERSONAGEM NEGRA EM SORTILÉGIO, DE ABDIAS DO NASCIMENTO
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O Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Abdias do Nascimento em 1944,
surge como uma tentativa de resgatar e valorizar a cultural de origem africana que ainda,
nos tempos atuais, tem sido discriminada pela sociedade de maneira geral. Desse modo, o
TEN propõe a criação de novos textos que tragam o negro como protagonista e sua situação
diante do preconceito racial fortemente imbricado na humanidade, uma vez que sua
representação só era inserida nas peças teatrais para ocupar posições marginalizadas e
humilhantes. Desse modo, o presente trabalho propõe o estudo do texto dramático
Sortilégio, de Abdias do Nascimento, presente na coletânea Dramas para negros, prólogo
para brancos, com o intuito de verificar como se configura a personagem negra, a qual
inaugura um novo papel na dramaturgia brasileira, destacando a presença do preconceito
racial e sua influência na formação da identidade negra.
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DIALOGISMO, POLIFONIA E POESIA
Aruan Pamplona Simões Luz (G-UEL)
aruan.simoes@gmail.com

Esta apresentação pertence ao projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
nos trabalhos voltados para a pesquisa sobre a linguística saussuriana. Dentro da linguística
saussuriana, analisamos a linha que se desenvolve nas propostas linguísticas de Mikhail
Bakhtin. A linguística da enunciação, com precursores como Benveniste e Bakhtin, cada
um a seu modo, repensa a oposição saussuriana entre língua e fala, e, em Bakhtin, o
mecanismo enunciativo tem sempre um dialogismo constitutivo. Esse viés da teoria da
linguagem de Bakhtin será utilizado para a análise do poema “Não há Vagas”, de Ferreira
Gullar, no qual iremos mostrar como a teoria do dialogismo e da polifonia proposta por
Bakhtin pode ser observada, mostrando as construções, os meios para esses diferentes
diálogos e como as várias vozes que permeiam o texto aparecem no poema.
Trabalho orientado pela Profª. Shirley Adriana de Sousa Silva. UEL.
shirleyadrianasilva@hotmail.com

O SECRETARIADO EXECUTIVO E OS ENUNCIADOS QUE SE REPETEM: A
IMAGEM DE UMA PROFISSÃO
Bárbara Maria de Oliveira Ricardo (G-UEM)
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Este trabalho tem como objetivo principal entender qual a regularidade dos enunciados
acerca da profissão do secretariado executivo em um filme nacional Se eu fosse você e em
uma novela mexicana A Usurpadora. Buscamos, dessa forma, observar o processo de
significação discursiva acerca do profissional de secretariado executivo em enredos
fictícios representados pela mídia cinematográfica, no caso de Cibele, secretária de Se eu
fosse você e televisiva para Verônica, secretária em A Usurpadora. Dessa forma, buscamos
responder à seguinte questão de pesquisa: A memória coletiva em circulação sobre o
secretariado executivo corresponde a imagem do profissional atuante de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais? Para tanto, procuramos levantar e apresentar os préconstruídos que circulam em nossa sociedade sobre o profissional de secretariado, em
contraponto com o que as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem para o profissional
formado na área.
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A PRODUÇÃO INICIAL COMO INDICADORA DAS CAPACIDADES DE
LINGUAGEM DE CRIANÇAS APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA
Bárbara Moreno das Neves (G-UEL)
barbaramornv@gmail.com
Jaqueline da Silva Caires (G-UEL)
jackiecaires@hotmail.com

Este trabalho explora a importância da produção inicial (PI) em uma abordagem de ensino
de língua inglesa para crianças por meio do gênero textual ‘receita culinária’ utilizando o
instrumento sequência didática (SD) (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY; 2004). A
prática foi desenvolvida no contexto de estágio do quarto ano do curso de Letras - Inglês
com alunos de sete a oito anos do Laboratório de Línguas - UEL. Tendo o gênero ‘receita
culinária’ como instrumento de ensino, analisamos as PI dos alunos para identificar quais
capacidades de linguagem (DOLZ, PASQUIER, BRONKART; 1993) foram mobilizadas
naquela fase da SD. Os resultados revelaram que aquelas produções foram essenciais para
a escolha e para a flexibilização das atividades da SD utilizadas durante os quatro módulos
que seguiram a PI.
Trabalho orientado pela Profª Drª Juliana Reichert Assunção Tonelli. UEL.
teacherjuliana@uol.com.br

AS VARIANTES DO ITEM LEXICAL DIABO REGISTRADAS PELO ATLAS
LINGUÍSTICO DO BRASIL NA FALA DO SUL DE MINAS GERAIS E NO
GALEGO PORTUGUÊS
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Os atlas linguísticos têm enorme importância para o conhecimento e estudo de variações
existentes em nossa localidade, estado ou país. Por meio deles, é possível verificar, ao
mesmo tempo, os nomes dados a determinado objeto, por exemplo, em várias localidades.
Considerando que a língua está em constante variação e mudança, interessa para o
estudante de Letras conhecer as múltiplas formas de expressão na língua portuguesa do
Brasil, seja na fala de jovens e idosos, de homens e mulheres, de escolarizados ou não.
Neste estudo, como objetivo geral, buscamos verificar as respostas dadas à pergunta 147
do Questionário Semântico-Lexical do Atlas linguístico do Brasil – ALiB (COMITÊ
NACIONAL DO ALiB, 2001), assim formulada: Deus está no céu e no inferno está ___?
pelos informantes de oito localidades situadas no sul do estado de Minas Gerais e
compará-las com as denominações atribuídas ao diabo e registradas no site do Tesouro
galego português.
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NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO ORIENTANDO O TRABALHO
COM O GÊNERO PROPAGANDA

Bruna Carolini Barbosa (PG-UEL)
profabruna_lp@yahoo.com.br
Este trabalho pretende analisar uma sequência de ensino com base no gênero propaganda
orientada pelos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1984, 1993, 2010, 2014; GEE,
1990; KLEIMAN, 1995, 2015; BARTON & HAMILTON, 1998). Em oposição a uma
visão autônoma das práticas escolares, as atividades propostas baseiam-se em uma
concepção sócio-histórica e ideológica da linguagem (BAKHTIN, 1995) aliadas à postura
assumidamente ideológica de uma escola de acampamento de Reforma Agrária e à
Pedagogia do Movimento (CALDART, 2000, 2009). Esta pesquisa visa a contribuir para o
desenvolvimento de práticas de ensino caracterizadas pelos múltiplos letramentos e
diversidade sociocultural, bem como a orientar práticas pedagógicas com gêneros inseridos
em projetos de letramento (KLEIMAN, 2010).
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Ana Lúcia de Campos Almeida. UEL.
analucpos@gmail.com
“COMO UM ROMANCE”: LEITURA COMO EXERCÍCIO DE LIBERDADE

Camila Nakamura Vieira (G-UEL)
cnkvr9@gmail.com
O projeto de extensão “Leitura criativa como direito à infância e à adolescência” tem como
objetivo criar um espaço mais abrangente de leitura, no qual seja possível incentivar a
iniciação e o desenvolvimento da mesma, de maneira mais livre das amarras sociais
obrigatórias das instituições escolares. As vozes dos colaboradores (mediadores de leitura)
são intermediárias no processo do primeiro contato do leitor com o livro. Pelo que foi lido
em “Como um romance” (PENNAC, 1992), os aspectos que possibilitam algum tipo de
encanto e prazer na leitura são essenciais no começo de sua prática. “O verbo ler não
suporta o imperativo” (PENNAC, 1992, p. 13). É nesse viés que o projeto de extensão se
apoia. Propomos, com este trabalho, refletir acerca de nossas memórias do processo de
execução dos eventos de leitura, observando a relação entre os três vértices do triângulo:
leitores, leituras e mediadores.

Camila Veiga (G-UEL)
camila_veiga@live.com
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O Oulipo, acrônimo do francês Ouvroir de Littérature Potentielle, cuja tradução é Oficina
de Literatura Potencial, foi uma corrente literária criada em 24 de novembro de 1960 por
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OULIPO E SUA APLICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA CRIATIVA
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Raymon Queneau e François Lelionais. Formado em sua maior parte por escritores e
matemáticos franceses, o grupo tem como meta "propor aos escritores novas "estruturas",
de natureza matemática ou até mesmo a invenção de novos procedimentos artificiais ou
mecânicos, contribuintes para a atividade literária: os apoios da inspiração", segundo
Queneau. Portanto, o objetivo do Oulipo é descobrir e reinventar formas literárias com o
uso consciente de restrições formais rigorosas e explorar conexões entre a literatura e a
matemática, com abordagem lúdica para com a escrita experimental. O propósito desse
trabalho é estudar a corrente, encontrar evidências dos usos de mecanismos provenientes do
Oulipo em obras literárias e entender a importância destes no desenvolvimento da escrita
criativa.

DISPOSITIVO E REGIMES DO OLHAR E DO DIZER A BRASILIDADE: CASA
COR “O BRASIL VISTO POR DENTRO”
Carla Prado Vieira Verdan (PG-UEM/CNPq)
carlapradomail@gmail.com

A Casa Cor São Paulo é a maior mostra de design de interiores, arquitetura e paisagismo da
América Latina. No ano de dois mil e quinze, a campanha do evento voltou-se para a
brasilidade, com o slogan “O Brasil visto por dentro”, afirmando destacar as características
nacionais de ambientação dos espaços físicos. Diante de tal proposição, questionamos os
regimes do olhar e do dizer que permitem aos espaços apresentados pelo evento
constituírem a afirmação do que é a brasilidade no design de interiores nacional. Condição
para o objetivo do presente estudo que se propõe compreender como esta ‘brasilidade’, a
partir de duas imagens de ambientes vencedores de votações virtuais, interdita e reforça a
vontade de verdade acerca das características nacionais no design de interiores. A prática
analítica do corpus apresenta como resultados parciais que o dispositivo “brasilidade”
atende aos preceitos estabelecinidos pela Casa Cor e não outro.

TODOROV E OS MEANDROS DA NARRATIVA FANTÁSTICA
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O presente trabalho pretende discutir a estrutura da narrativa fantástica esboçada por
Todorov, buscando ressaltar as contribuições desse teórico consideradas de importância
capital para os estudos do gênero, bem como os elementos que entende ser dispensáveis e
falhos em sua teoria. Objetiva-se também contrapor suas conclusões às de outros
pesquisadores do gênero, como Filipe Furtado, numa tentativa de encontrar um
denominador comum que não visa a uma tentativa geral de definição do gênero, mas

117

Carlos Augusto da Conceição (PG-UEL)
carllosaugustoconceicao@gmail.com

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

entender como seus procedimentos e manifestações dialogam com a descrença e
desconfiança na razão, que eclodem na Europa Iluminista e cuja ressonância influencia o
fantástico. Para isso, serão analisados dois contos fantásticos: “Um Louco?”, de Guy de
Maupassant, e “Gato Preto”, de Edgar Allan Poe.

A LÍNGUA COMO MODELO MENTAL E A CONSTRUÇÃO DE UMA
GRAMÁTICA PEDAGÓGICA
Carlos Rafael Rapsilva (G-UEL)
cr.rapsilva@gmail.com

Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre Gramática. Discute a especificamente o
modelo gramatical proposto pela teoria gerativa, que, de acordo com Chomsky, apresenta o
conceito de gramática como um conjunto finito de regras internalizadas (competência), a
partir das quais o falante tem a possibilidade de gerar um conjunto infinito das frases
gramaticais (performance) em sua própria língua. Em vista disso, pretende-se aqui apontar
características dessa gramática gerativa que possam trazer contribuições significativas para
a elaboração de uma gramática pedagógica do Kaingang. Para tal, este artigo considerará os
conceitos “universais linguísticos” e “gramática como modelo mental” da teoria gerativa, a
fim de discutir como esse conjunto de regras internalizado permite que se formem inúmeras
possibilidades de frases gramaticais.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos Santos. UEL. lilukabi@uel.br
UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO DE A. DAUDET:
LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

ISBN 978-85-7846-400-4
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Ainda hoje, o ensino da literatura, nas escolas, apresenta inúmeros conflitos, sobretudo no
que diz respeito à adequação entre o discurso teórico e o prático. Essa realidade é muito
comum, uma vez que os professores dessa disciplina se lamentam pelo fato de não
conseguirem dominar, mesmo que parcialmente, as modernas práticas pedagógicas
aplicadas à abordagem do texto literário. Nesse sentido, o desafio dos professores tanto de
LM quanto de LE é encontrar caminhos que possam, de alguma forma, facilitar o trabalho
desses profissionais na transferência do discurso pedagógico da teoria para a prática.
Portanto, o objetivo desse trabalho é propor uma prática pedagógica, cuja ênfase recai sobre
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a leitura literária do texto em língua estrangeira, no caso a língua francesa, partindo de uma
perspectiva que propõe estreitar a relação entre língua e texto literário.

LÍNGUA PORTUGUESA, LETRAMENTO ESCOLAR E DIVERSIDADE
CULTURAL: DIRETRIZES CURRICULARES EM QUESTÃO
Carolina Ravaneda Kovalczuk (G-UEM/CNPq)
carolinaravaneda@hotmail.com
A promulgação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, da “Declaração
Universal dos Direitos Linguísticos” e da “Constituição Brasileira de 1988” legalizou as
práticas educacionais bilíngues em prol de uma sociedade homogênea e tolerante com a
diversidade, proporcionando ao corpo social indígena políticas educacionais e linguísticas
específicas. Mesmo assim, inúmeras lacunas foram identificadas nos campos educacional e
linguístico, dentre as quais a que se tem apresentado no “Vestibular para os Povos
Indígenas no Paraná” (edição 2010 e 2014), cujo quadro diagnóstico revela que mais de
50% dos candidatos indígenas apresentaram níveis insatisfatórios na habilidade linguísticodiscursiva se relacionada ao padrão escolar desejável em língua portuguesa. Mobilizado por
essa problemática e subsidiado pelos preceitos dos Novos Estudos do Letramento, da
Linguística Aplicada e da Análise do Discurso franco-brasileira, o presente estudo teóricoanalítico tem como objetivo compreender como se conceitua Letramento nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão (SECADI, 2013).
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Ismara Tasso. UEM. ievstasso@uem.br

UM ESTUDO SEMÂNTICO-LEXICAL DOS VERBOS
NA LINGUAGEM RURAL DE TIBAGI-PR

ISBN 978-85-7846-400-4
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As variações e mudanças linguísticas operadas ao longo dos anos, pelos diferentes espaços
e camadas sociais, resultam do fato de a língua ser a principal forma de interação humana.
Assim, quando se comparam línguas como o Português Brasileiro com o Português
Europeu, ou com o Galego, e até mesmo a própria língua em diversas sincronias, observase uma mudança significativa no eixo semântico-lexical, pois, palavras do léxico geral
podem deixar de ser usadas, ou assumir uma terminologia específica, como também poderia
ocorrer o inverso: um termo de um domínio especializado ter o seu conceito expandido para a
língua cotidiana, adquirindo outros significados. O presente trabalho, vinculado ao Projeto
Tesouro do léxico patrimonial galego e português, objetiva cotejar alguns verbos extraídos
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de duas obras de Toniolo, registrados em dois momentos, 1975 e 2001, junto a falantes do
município de Tibagi, e verificar quais destes se mantiveram e quais caíram em desuso.
O PROJETO DE PESQUISA: “FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS:
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE DOCENTE” –
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA PROPOSTA
Célia Regina Lessa Aleixo Devico (UEM)
celia@caedi.com.br
O objetivo desta comunicação é apresentar o projeto de pesquisa ‘Formação de Professores
de Línguas: Aprendizagem e Desenvolvimento da Identidade Docente’, em andamento na
Universidade Estadual de Maringá. O objetivo do projeto é “estudar e investigar a
representação de oportunidades de aprendizagem docente e o desenvolvimento da
identidade profissional de acadêmicos do curso de Letras em atividades e/ou espaços
(extra)curriculares”. As pesquisas desenvolvidas nesse projeto são de cunho qualitativointerpretativista e têm como sujeitos acadêmicos do curso de Letras de uma universidade
pública paranaense. A geração dos dados, até então, está sendo realizada por meio de
aplicação de questionários de cunho dissertativo. As discussões e análises oriundas do
projeto fundamentam-se em estudos na área da aprendizagem (LAVE; WENGER, 1991;
WENGER, 1998; JOHNSON, 2009, dentre outros), identidade (FLORES, 2003; BOHN,
2005; BEIJAARD; MEIJER; VERLOOP, 2011; REIS; VAN VEEN; GIMENEZ, 2011,
dentre outros) e bases de conhecimento docente (SHULMAN, 1986;CORADIM,
2015,dentre outros).

O DESVENDAR DA NARRATIVA MULTIMODAL DO MANGÁ DNA: UM
MODELO TEÓRICO DE GÊNERO

ISBN 978-85-7846-400-4
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O objetivo da pesquisa é o de estudar as potencialidades sócio-históricas, discursivas e
multimodais da revista de Mangá DNA (Volume 01) da Editora Sampa considerando a
necessidade do desenvolvimento de ações didático-pedagógicas que possam contribuir para
o estudo escolar de gêneros multimodais. Para tanto, desenvolvemos uma análise descritiva
e interpretativa dos potenciais narrativos e conceituais do Mangá DNA (01) de forma a
contemplar em nosso estudo a relação entre essas diferentes formas de expressão e seus
múltiplos modos semióticos. Primeiramente, buscamos demonstrar que são insuficientes as
análises parciais de gêneros multimodais como os Mangás, uma vez que a narrativa híbrida
desse gênero realiza-se em um único ato enunciativo com a finalidade comunicacional de

120

Célia Tamara Coêlho (PG-UEM)
celiatamara@uol.com.br

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

entreter o leitor materializada por duas semioses. Posteriormente, tecemos considerações a
respeito dos modos semióticos que norteiam a linguagem icônico-verbal dessa narrativa,
cujo sentido encanta leitores de todo o mundo.

RAMI, A PROTAGONISTA DE NIKETCHE, DE PAULINA CHIZIANE: A VISÃO
DA LUCIDEZ QUE ULTRAPASSA E QUESTIONA AS DETERMINAÇÕES DE
UMA CONDIÇÃO CULTURAL FEMININA
Celina de Oliveira Barbosa Gomes (PG-UEL)
celina.gomes@ifpr.edu.br

Moçambique encerra uma multiplicidade de costumes antagônicos. Isto, pelo processo de
colonização e pela tensão entre conceitos como modernidade e tradição. Questões
referentes à condição da mulher se apresentam de forma diversa, muitas sublinhadas pelo
estigma da submissão. Isto se dá por determinações de sua configuração social, em
exemplos como o caracterizado pela poligamia. No bojo deste código é que se estabelece o
romance Niketche, de Paulina Chiziane, embalado pela passiva (?) voz de Rami, a
protagonista. Ela demonstra as agruras de um amor não correspondido, mas, sobretudo, de
uma sociedade pautada em regras obsoletas de hierarquização entre indivíduos. Mas, não
obstante seguir os mandos da tradição poligâmica do sul, Rami evidencia uma lucidez que
se agiganta à medida que a opressão sobre si vai rescendo. Com isso, enxerga as
fragilidades não só do homem que a submete, mas de sua própria comunidade. Uma postura
sintomática da própria Chiziane.

O DIALOGISMO E A IDEOLOGIA A PERSPECTIVA DE M. BAKHTIN

ISBN 978-85-7846-400-4
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Esta apresentação pertence ao projeto Cadernos de Teorias da Linguagem,
especialmente nos trabalhos voltados para a pesquisa sobre a linguística saussuriana.
Atentamo-nos para a linha de estudos da linguagem que se desenvolve na chamada
linguística russa, com os estudos de Mikhail Bakhtin, herdeiro saussuriano, acerca da teoria
do discurso. O caráter dialógico que perpassa toda a linguagem e a ideologia que atravessa
o discurso enquanto objeto sócio-histórico se fazem necessários para entender como se
processam as relações discursivas de significação em um texto ou uma dada materialização
da linguagem. Como forma de exemplificar as teorias de Bakhtin, considerado precursor
dos estudos sobre o discurso que se desenvolvem atualmente, utilizamos o discurso de
posse do presidente interino do Brasil, Michel Temer, com o objetivo de contribuir para os
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estudos das diferentes ideologias presentes nos sentidos sócio-históricos próprios da
linguagem.
Trabalho
orientado
pela
Profª.
Shirley
Adriana
de
Sousa
Silva.
shirleyadrianasilva@hotmail.com
A ESTRUTURA COMPOSICIONAL DO ARTIGO DE OPINIÃO EM SITUAÇÃO
DE VESTIBULAR
Cindy Mayumi Okamoto Luca (G-UEM)
cindy.luca@hotmail.com
Everton Luis Paulino Vinha (G-UEM)
evertonlpv@outlook.com

Esta comunicação apresenta resultados parciais de um Projeto de Iniciação Científica (PIC)
e de oficinas realizadas no Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) sobre o artigo de
opinião em contexto de vestibular. Em suma, objetivamos configurar a estrutura
composicional utilizada por estudantes na produção deste gênero para o vestibular da
Universidade Estadual de Maringá (UEM), tendo em vista o fato de que há uma dificuldade
dos alunos, defronte a esse concurso, em adaptar o artigo de opinião ao reduzido número de
linhas previstas, exigindo uma reconfiguração para essa nova situação de comunicação. O
trabalho orienta-se, sobretudo, pelos pressupostos teóricos da Análise Dialógica do
Discurso (BAKHTIN, 2003, 1998) e da Linguística Textual. O corpus utilizado para nossa
análise são 10 textos produzidos nas oficinas de produção textual realizadas pelo Pibid em
uma escola do noroeste do Paraná. Os resultados evidenciam que existe uma nova estrutura
padrão sendo desenvolvida pelos vestibulandos.

LETRAMENTO DIGITAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
NARRATIVAS DIGITAIS NA ESCOLA

ISBN 978-85-7846-400-4
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O presente trabalho pretende apresentar análises acerca da composição de textos
multimodais de alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual, numa
perspectiva de uso das narrativas digitais. As observações iniciais permitem inferir que o
professor de língua portuguesa, ao compreender as possibilidades de utilização das TDIC e
ampliando suas competências digitais como docente, é capaz de abordar em sala de aula os
novos gêneros textuais emergentes do meio digital, de maneira a explorá-los e integrá-los
no processo de ensino e aprendizagem. Espera-se, ao final dessa pesquisa, indicar algumas
possibilidades de a escola utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação em
favor de uma aprendizagem de língua portuguesa mais efetiva na leitura e escrita,
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incentivando professores a inovarem seu fazer pedagógico, fazendo com que esses docentes
sintam-se motivados a integrar em suas práticas as TDIC.

A DINÂMICA DAS ATIVIDADES DOCENTES DURANTE A FORMAÇÃO
INICIAL
Cláudia Lopes Nascimento (UEL)
cln_saito@yahoo.com.br

Partindo do pressuposto de que o trabalhador se constitui durante a experiência de trabalho
e, por meio dela, os processos reflexivos são centrais para a tomada de consciência da sua
identidade e do seu estilo profissional, é que pretendemos, nesse trabalho, apresentar
reflexões sobre a atividade do professor de Letras, em formação inicial, considerada tanto
do ângulo das normas e rituais ligados ao coletivo desse fazer profissional como também
pelas ações de um sujeito para planejar, adaptar, organizar e definir as tarefas e os
instrumentos materiais e psicológicos utilizados. Para tanto, teremos como base os
pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART,
1999; 2006), da Clínica da Atividade (CLOT, 1999) e da Ergonomia da Atividade dos
Profissionais da Educação (AMIGUES, 2004).

ANÁLISE LINGUÍSTICA DISCURSIVA DO GÊNERO TEXTUAL PETIÇÃO
INICIAL
Cláudia Maris Tullio (UNICENTRO)
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O presente trabalho objetiva analisar o gênero textual jurídico petição inicial a fim de
constatar a hipótese de que, diante das mudanças sociais, o operador forense elabora um
gênero com marcas linguísticas discursivas que auxiliam a desmistificar o Direito como um
espaço secreto. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica centrada no
Interacionismo Sociodiscursivo e na Análise Crítica do discurso, embasada em autores
como Bakhtin (1992), Bronckart (2003) e Fairclough (2001) e a pesquisa documental de
petições iniciais produzidas nas décadas de 1990 a 2010. As análises empreendidas revelam
que ainda há muitos caminhos a serem percorridos para que os ensejos da AMB no tocante
à simplificação da linguagem jurídica sejam um fato e uma certeza de maior alcance social
do Direito e acesso à justiça.
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UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA DO DISCURSO FORENSE
Claudia Poliana de Escobar de Araujo (PG-UFMS)
polianaescobaraujo@gmail.com
Renata Aparecida Ianesko (PG-UFMS)
re.ianesko@gmail.com

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise pragmática do discurso forense,
evidenciando os atos de fala e as máximas de Grice em audiências judiciais. A vertente
utilizada nesta pesquisa é a interação verbal em contextos legais, a qual tem como foco o
estudo da linguagem jurídica nas comunicações orais. O trabalho tem como embasamento
teórico os princípios da Análise da Conversação, relacionados aos pressupostos da
Pragmática e da Linguística Forense, ancorados nos trabalhos de Antaki (1988); Antaki
(2008); Austin (1990); Searle (2002); e Coulthard e Johnson (2010). Para a realização deste
trabalho, analisamos interações reais dentro de ambientes forenses e, para constituição do
corpus da pesquisa, utilizamos gravações de audiências judiciais na comarca de
Mirandópolis, interior de São Paulo, transcritas conforme Preti (2003) para análise dos
dados.

A IMAGEM DE WALTER BENJAMIN
Cláudia Rio Doce (UEL)
claudiariodoce@yahoo.com.br
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O trabalho pretende explorar algumas maneiras de se entender a imagem segundo Walter
Benjamin. Como podemos perceber, há uma notória afinidade entre as proposições do
pensador alemão e as proposições de imagem do Surrealismo, movimento cultural
admirado pelo autor. O que notamos é que os movimentos artísticos do começo do século
não eram apenas um tema privilegiado por Benjamin em seus textos, mas influenciaram a
sua própria maneira de formular seu pensamento, que se torna cada vez mais fragmentário.
O inacabado livro das Passagens é o exemplo mais radical dessa fragmentação. Nele a
imagem, além de se apresentar como um dos vários temas explorados pelo autor, apresentase como método: os diversos fragmentos sobrepostos constituem, eles próprios, diversas
imagens sobre as transformações da sociedade a partir do século XIX.
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NOÇÕES DE GÊNERO DISCURSIVO EM PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DO
PROFLETRAS-UEM
Cláudia Valéria Doná Hila (UEM)
claudiahila2012@hotmail.com
Lilian Cristina Buzato Ritter (UEM)
bliliancristina@hotmail.com
O programa de Mestrado Profissional (MP) em Letras –PROFLETRAS foi criado
nacionalmente em 2013 e tem como público-alvo docentes de Língua Portuguesa no ensino
fundamental. O diferencial do MP é a sua natureza interventiva, na medida em que
obrigatoriamente deve-se apresentar uma proposta de intervenção. Nesse sentido, o objetivo
desta comunicação é apresentar um estudo teórico-metodológico de dois trabalhos da
primeira turma do MP, da Universidade Estadual de Maringá. De forma específica,
ressaltamos sob quais matizes teórico-metodológicos de abordagem dos gêneros
discursivos predominam nesses trabalhos, à luz da perspectiva dialógica de estudo dos
gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003; ACOSTA´PEREIRA; RODRIGUES, 2009). Os
resultados evidenciam que, em sua maioria, ao apresentarem propostas de intervenção que
se voltam especialmente aos problemas enfrentados nas salas de aula do ensino
fundamental, procuram utilizar o gênero discursivo como articulador e mediador das
práticas de ensino e de aprendizagem da linguagem em aulas de Língua Portuguesa.

PADRÕES DE BELEZA NA MODA PLUS SIZE: PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO

Página

A moda plus size brasileira constitui um novo nicho de mercado da moda, movimentando
cerca de R$ 5 bilhões anualmente. Apesar da promessa de inclusão desse segmento, os
padrões de beleza em voga tendem a "mascarar" o que se pretende promover, o que desvela
regimes de invisibilidade do corpo gordo. Assim, a partir dos pressupostos teóricosmetodológicos foucaultianos, propomos analisar como se constituem os processos de
subjetivação de mulheres gordas pelos padrões de beleza em discursos midiáticos do
âmbito da moda plus size. Para tanto, fez-se compreender como se estabelecem as relações
sobre si e sobre o que é ser bela, a partir da moda plus size, cujo mote é o deslocamento em
prol da inclusão de mulheres não pertencentes ao universo de beleza “magro e saudável”.
Para tanto, recorremos à reportagem “Top 10: as modelos plus size mais famosas do
mundo” (2013), veiculada no blog “Ju Romano, entre topetes e vinis”.
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DENTRO E FORA DO PALÁCIO DO PLANALTO: OS SENTIDOS DOS
DISCURSOS DE DILMA ROUSSEFF
Cristiane Garcia Grande (PG-UEL)
Evelyn de Souza Mayer de Almeida (PG-UEL)

O objetivo deste artigo é ampliar a reflexão do discurso político, por meio da Análise do
Discurso (AD) de linha francesa, ao focar nos efeitos de sentido do discurso da presidente
afastada Dilma Rousseff realizado no dia 12 de maio a respeito do processo de
Impeachment, a princípio no interior do Palácio do Planalto e, posteriormente, na
esplanada. As pesquisadoras verificam, também, as formações discursivas e as condições
de produção a que se submeteram tais discursos e sua importância no cenário político atual
embasadas nos teóricos Michel Pechêux, Michel Foucault e Eduardo Guimarães.
“O HORLA” X “O HORLA”: O FANTÁSTICO NAS DUAS VERSÕES DA
NARRATIVA DE GUY DE MAUPASSANT
Cristiano Dias de Souza (G-UEL)
cristiano.diasouza@gmail.com
Muito já se escreveu sobre o conto “O Horla”, de Guy de Maupassant, considerado uma
obra marcante da literatura fantástica. Esse conto apresenta duas versões: a primeira, em
que o caso clínico é um relato a posteriori, de forma linear; e a segunda, em que se percebe
mais claramente a presença de um duplo e a narrativa é conduzida por meio de journal
intime. O presente trabalho pretende contrastar as duas versões do conto, a fim de verificar
em qual das estruturas narrativas as marcas do fantástico se fazem presentes de forma mais
acentuada. Tal análise será realizada à luz das teorias da narrativa e de estudos sobre a
literatura fantástica, tais como os de Tzvetan Todorov e Filipe Furtado.

NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS:
QUESTÕES CURRICULARES
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O objetivo do presente trabalho é refletir e debater sobre o conhecimento construído a
respeito do desenvolvimento de práticas de letramento digital nas licenciaturas em Letras,
na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, no período de 2011
a 2014. Como embasamento teórico, o estudo apoia-se em alguns autores, como: Pretto
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(2002), Freitas (2009), Freire e Leffa (2013), Paiva (2012), Veiga e Viana (2012), que
problematizam o uso das tecnologias no contexto escolar e trazem contribuições valiosas
para se pensar a formação tecnológica dos professores. O corpus do trabalho consiste em
documentos institucionais e excertos extraídos de uma sessão de grupo focal, realizada com
os licenciandos. Os resultados evidenciam que a formação tecnológica do futuro professor
de língua portuguesa ainda ocorre de maneira individualizada (PAIVA, 2012) e que as
NTIC não estão incorporadas na formação inicial.

ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NA
CONTEMPORANEIDADE
Daiany Bonácio (UEL)
daianybonacio@yahoo.com.br

Novas maneiras de pensar e de agir configuram as identidades na atualidade, que estão
deixando de lado os valores considerados como imutáveis e fixos para ceder espaço a
uma sociedade fugaz, em constantes transformações. Estudos culturais contemporâneos
revelam mudanças nas identidades dos sujeitos: as velhas identidades que há tanto
tempo deram estabilidade ao mundo social, concebidas como unas, deixam de ser
estáveis e fixas para se mostrarem fragmentadas, descentradas e em constante processo
de construção. Teóricos culturais como Woodward (2000), Hall (2000; 1997) e Silva
(2000) apontam que a sociedade moderna sofreu um processo de descentralização, uma
vez que o centro que dava referência estável às identidades foi desconstruído, dando
lugar a uma pluralidade de centros, fazendo emergir várias identidades para os sujeitos.
O presente artigo visa refletir sobre quais seriam as causas dessas mudanças e o que
provocou essa crise identitária atual de que falam os teóricos culturais e sociólogos.

TEORIA DA ENUNCIAÇÃO E LITERATURA
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Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos relacionados à linguística saussuriana. Diante da herança saussuriana,
encontramos Émile Benveniste, autor que destaca a respeito de Saussure: “Não há um só
linguista hoje que não lhe deva algo” (1976, p. 34). Benveniste redimensiona a questão da
língua e fala em Saussure e propõe a Teoria da Enunciação, cuja ideia central é de que a
língua se manifesta pela enunciação e que é por meio da enunciação que se produz uma
instância mediadora: o discurso. Essas ideias de Benveniste pertencem à linguística e
podem ser usadas também para análise do discurso literário. A questão dos dêiticos
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discutida na Teoria da Enunciação desvenda aspectos importantes desse discurso.
Apresentamos exemplos em textos literários dessa aplicação dos estudos da Teoria da
Enunciação.
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Maria José Guerra de Figueiredo Garcia.
majogue@uol.com.br
“AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA”:
A CRÔNICA LITERÁRIA NO ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS
Daniel Bernardo Canazart (G-UEL)
danielcanazart@gmail.com
Domitila de Alencar Falcão (G-UEL)
domitilafalcao@gmail.com

Este trabalho apresenta a análise de atividades desenvolvidas com base no gênero textual
‘crônica literária’. Com vistas a utilizar o referido gênero e mobilizar capacidades de
linguagem (DOLZ, PASQUIER e BRONKART, 1993) foram elaboradas e aplicadas
atividades com enfoque no ensino de inglês para crianças de oito a dez anos do Laboratório
de Línguas da Universidade Estadual de Londrina. Concebendo a literatura como uma
forma de compreender o mundo concreto e criar sentidos (Aguiar e Bordini, 1993),
utilizamos “As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e O Guarda-roupa” de C.S. Lewis
em aulas de inglês para crianças, dando ênfase não apenas naquela língua, mas também nos
instrumentos que podem proporcionar o ensino e aprendizagem contemplando diferentes
ações de linguagem (BRONCKART, 1997).
Trabalho orientado pela Profª Drª Juliana Reichert Assunção Tonelli. UEL.
teacherjuliana@uol.com.br

PROCESSOS FONOLÓGICOS EM TEXTOS ESCRITOS DE ALUNOS
ASSENTADOS

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este estudo tem como objetivo fazer uma análise de dois textos produzidos por alunos, do
7° ano do Ensino Fundamental II, de uma escola pública estadual do Pontal do
Paranapanema –SP, educandos moradores de assentamentos. A análise observa e categoriza
processos fonológicos na escrita dos alunos, além de direcionar o professor a realizar
atividades pontuais, no sentido de reduzir as defasagens em relação aos desvios na escrita.
A metodologia utilizada consiste na produção de textos, pelos estudantes, e análise dos
textos, baseada em Cagliari (2000), Bagno (1999- 2007), entre outros. Por fim, além das
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reflexões acerca dos resultados obtidos, são propostas algumas estratégias de cunho
didático para serem trabalhadas em sala de aula.
Trabalho orientado pela Profª Drª Luciane Braz Perez Mincoff. UEM.

PROPOSTA DE ANÁLISE TEXTUAL A PARTIR DE TIRAS DA MAFALDA
Daniela Raffo Scherer (PG-UEL)
doutorandadaniela@gmail.com

A presente pesquisa tem como objetivo propor, a partir da teoria semiótica, um modelo de
análise de textos sincréticos, especialmente delineado para as tiras da Mafalda presentes em
livros didáticos de língua portuguesa adotados no oitavo ano do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O uso contínuo de HQs
em livros didáticos oportuniza repensar a abordagem proposta por esse material na medida
em que o gênero demanda estratégias de leitura adequadas às suas particularidades e ao
recomendado nos PCN para o ensino de língua portuguesa. Assim, a semiótica sincrética
permite identificar elementos constituintes que se mesclam nos planos de expressão e de
conteúdo, com vistas a compor um ato enunciativo. A reflexão acerca de práticas
pedagógicas que levem em conta não só os elementos linguísticos, mas que reconheçam os
elementos visuais na produção de sentido é o objetivo principal deste trabalho.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO? UMA QUESTÃO DE MEMÓRIA E
RECONSTITUIÇÃO DE OUTRA VISÃO DA DITADURA MILITAR

Página

O que é isso, companheiro?, de Fernando Gabeira destaca-se por recordar as experiências
vividas pelo autor. A memória permeia toda a obra com o intuito de mostrar o que a Anistia
queria ocultar. Por isso, o objetivo do trabalho é mostrar como se dá a (re)construção da
memória e como ela retrata o individual e o coletivo concomitantemente durante a
narrativa. Além disso, pesquisar o pano de fundo dos anos de repressão militar,
evidenciando como ele é retratado por quem vivenciou esse grande fato no Brasil. Para
tanto, faz-se uma revisão bibliográfica das teorias da memória, a partir da leitura de
Halbwachs, Le Goff e Assmann, que foram fundamentais para entender a obra e como a
memória está incrustada nela. A presente pesquisa de Iniciação Científica pretende resgatar
a memória de Gabeira ao quebrar o silêncio e narrar seu ponto de vista sobre o que ocorreu
durante a ditadura militar.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Weslei Roberto Cândido. UEM.
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PRÁTICA DISCURSIVA EM CONTRADIÇÃO E GOVERNAMENTALIDADE: A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS EM MOÇAMBIQUE
David António (PG-UEM/CAPES)
davidantoniosixpene@yahoo.com.br
O texto analisa os discursos dos formandos e formadores do Instituto de Formação de
Professores Primários de Quelimane (IFPQ), em Moçambique. Tais discursos têm
imanentes enunciados que marcam uma contradição discursiva, enquanto lei de sua
existência, e um exercício da governamentalidade. O escopo teórico baseia-se na
arqueogenealogia concebida por Foucault, considerando a formação das estratégias
enunciativas e a governamentalidade na materialidade dos discursos. A análise apoia-se em
enunciados dos formandos e dos formadores do IFPQ atinentes à situação linguística do
país e às respectivas metodologias de ensino. Os resultados apontam para a busca de uma
prática discursiva e pedagógica coerente, não contraditória e inovadora na formação de
professores de/em Português no contexto multilingue.
“CABELO PIXAIM” – RESISTÊNCIA , IDENTIDADE E BELEZA: VIVÊNCIAS E
EXPERIÊNCIAS AFETIVAS DA MENINA NEGRA NA TRAJETÓRIA ESCOLAR
Débora Maria Proença (SEED-PR)
debyproenca@hotmail.com
Os/as adolescentes têm no cabelo uma forte marca de identidade e pertencimento ao grupo.
Para algumas meninas de uma escola pública de periferia em Londrina, essa descoberta vai
além da beleza estereotipada, perpassa pelas marcas sociais do preconceito e racismo da
menina/mulher negra. Muito além de uma simples característica, o cabelo tem produção de
sentidos nas suas vivências e afetividades na trajetória escolar. Ele é um produtor de
linguagem, estilo, beleza, resistência e identidade da menina negra. No afã de compreender
a dinâmica do reconhecimento do cabelo “pixaim”, meu olhar centra-se na postura desse
grupo que ora rejeita esse cabelo, ora impõe-se em um processo maduro de sua negritude.
No caminho espinhoso da estética, aceitar a forma natural do cabelo é reconhecer e afirmar
esse símbolo étnico/racial.

A profissão de secretariado, talvez por conta de sua origem na antiguidade, possui vários
pré-construídos ligados ao seu exercício. Dessa forma, encontramos representações da
ISBN 978-85-7846-400-4
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profissão também no meio cinematográfico hollywoodiano. Partindo dessas condições de
produção selecionamos como material de análise o filme O Diabo Veste Prada de 2006,
dirigido por David Frankel. Essa escolha se justifica por sua grande circulação e bilheteria.
Visamos com o nosso recorte analisar, por meio do estudo dos conceitos da ideologia,
esquecimento e assujeitamento os personagens. Para tanto, nos embasamos nos estudos de
Michel Pechêux (1995) e Eni Orlandi (2009). Pudemos observar em nosso corpus que a
ideologia da moda, enquanto prática social, permeia o filme como um todo e interpela os
personagens Miranda e Andrea o tempo todo, levando o esquecimento do sujeito como
fonte de seu discurso. A executiva e a secretária são interpeladas por uma ideologia, que,
enquanto prática discursiva, modifica os sujeitos.

LETRANDO-ME N0 LETRAMENTO
Denize Dolci (PG-UNESP)
denize.dolci@hotmail.com

O letramento é um assunto bastante comentado ultimamente no ambiente escolar, não é
raro ouvirmos que a escola necessita considerar o letramento em suas práticas e também
que alfabetização e letramento são coisas diferentes, pois alfabetizar refere-se a ensinar o
indivíduo a ler e escrever, dominar o código da linguagem, já o letramento são práticas
sociais de uso da escrita, são as habilidades em dominar a leitura e a escrita. Sempre tive
uma noção do conceito de letramento, mas foi a partir do meu ingresso no mestrado –
Profletras/Unesp/Assis/SP – que percebi que para que realmente a minha prática docente
fosse mais eficaz, precisava saber mais sobre esse assunto, entender melhor esse conceito,
assim, me propus a escrever esse artigo com objetivo de discutir acerca dessa questão para
eu compreender de fato o conceito de letramento.

A INFLUÊNCIA DAS PROPAGANDAS DE BRINQUEDOS INFANTIS NA
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE PARA AS CRIANÇAS

ISBN 978-85-7846-400-4
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A identidade e o gênero das pessoas são socialmente e culturalmente construídos e
repassados para os indivíduos desde o nascimento. Há um grupo de sociólogos que defende
que a criança pode escolher a opção sexual que desejar, a isso denominou-se ideologia de
gênero. Tais preceitos estão resvalando nas diversões infantis: já temos empresas
fabricando brinquedos com cores neutras no intuito de mostrar que não existem brinquedos
próprios para meninas ou meninos. Desse mirante, temos a produção de uma nova
identidade para as crianças por meio da veiculação das propagandas dessas empresas. O
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objetivo da presente pesquisa é compreender como ocorre a construção da identidade das
crianças e o que as propagandas infantis fazem para induzir à ideologia de gênero. Para
tanto, serão analisados alguns anúncios publicitários de brinquedos infantis, tendo como
base, as teorias da identidade cunhada por autores como: Bauman (2005), Silva (2000),
Hall (2004) e Santos (2004).
Trabalho
orientado
pela
Profª.
Drª.
Daiany
Bonácio.
UEL.
daianybonacio@yahoo.com.br

VARIANTES RÓTICAS EM CODA SILÁBICA EM DE TRÊS REGIÕES
CATARINENSES
Édina de Fátima Almeida (PG-UEL)
edifatro@hotmail.com
Dircel Aparecida Kailer (UEL)
ueldircel@hotmail.com

Temos como objetivo neste trabalho, com base nos dados do Atlas Linguístico do
Brasil(ALIB), investigar o uso dos róticos em coda silábica em localidades de três regiões
catarinenses: Nordeste (Blumenau), Sul (Criciúma) e Oeste (São Miguel do Oeste). Neste
sentido, pautados nos pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística e da
Sociolinguística, analisamos os contextos linguísticos e extralinguísticos que favorecem o
uso de uma ou de outra variante do /R/ em coda silábica nas referidas localidades. O
corpus constitui-se das respostas obtidas na aplicação do Questionário FonéticoFonológico – QFF- (COMITÊ NACIONAL DO ALiB, 2001), nos itens lexicais que
possibilitam o uso dos róticos em coda silábica interna e externa no discurso semidirigido e
na leitura de um texto.

LITERATURA E MEMÓRIA: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO
PARA O CONTO POPULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
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No segmento do Ensino Fundamental, a divulgação do repertório folclórico pode ocorrer
por meio da literatura infanto-juvenil, uma vez que é importante que crianças e jovens
entrem em contato com histórias, causos e lendas a que seus ascendentes tiveram acesso.
Por isso, o presente trabalho tem o objetivo de resgatar a importância dos causos, ou seja,
das narrativas orais contadas e recontadas de geração em geração, seu possível significado à
época e sua ressignificação no contexto atual. Sendo uma das funções da escola a de
valorizar e divulgar a cultura oral, um dos exemplares mais singulares é o conto popular.
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Assim, para contribuir com o resgate da memória e da história literária, escolhemos o
(re)conto “Uma lição no fazendeiro”, do livro Causos de Pedro Malasartes, escrito por
Júlio Emílio Braz e ilustrado por Anelise Zimmermann, para desenvolver uma proposta de
letramento literário no ensino fundamental II. A fundamentação teórica deste trabalho
baseou-se em Zilberman (1990), Silva (2009), Michelletti (2000), Cosson (2014) e Corsi
(2015).
Trabalho orientado pela Profª Drª Margarida da Silveria Corsi. UEM.
margaridacorsi33@hotmail.com

MULTIMODALIDADE, ARGUMENTAÇÃO E ENSINO: UMA RELAÇÃO DE
COMPLEMENTARIDADE
Ednéia de Cássia Santos Pinho (PG-UEL)
ediuel@yahoo.com.br

As novas conformações sociais têm alterado os modos de interação, de comunicação e, por
sua vez, a maneira como a leitura é realizada. O cenário atual, cada vez mais tecnológico,
tem influenciado a circulação dos gêneros. De modo mais específico, os textos
publicitários, caracterizados pelo teor argumentativo, aplicam estratégias diferenciadas de
convencimento para acompanhar essa nova demanda. Nesse contexto, a multimodalidade,
em suas combinações de várias linguagens, surge como um elemento inovador para atrair a
atenção do público, principalmente quando envolve a interação. Essa construção, porém,
exige maior atenção dos leitores para que a significação seja plenamente alcançada.
Considerando o novo perfil de alunos que chega à escola, totalmente familiarizados com as
tecnologias e diferentes linguagens, o trabalho pautado na abordagem de propagandas
multimodais interativas torna-se uma prática pedagógica capaz de fomentar um diálogo
mais efetivo entre os conteúdos escolares e o novo perfil discente.

ANÁLISE LINGUÍSTICA: O DISCURSO GOVERNISTA DA TRIBUNA DO
INTERIOR EM NOTÍCIA SOBRE “O CONFRONTO ENTRE
PROFESSORES E POLICIAIS NO 29 DE ABRIL”

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho objetiva compreender como a análise linguística corrobora a compreensão do
discurso mobilizado em um texto do gênero Notícia, publicado no dia 30 de abril de 2015,
pelo Jornal Tribuna do Interior (Campo Mourão – PR). A reflexão favorece o desvelar da
posição axiológica da autoria institucional, na medida em que reflete sobre as escolhas
sócio-valoradas de certos elementos linguísticos, em nível morfológico e sintático. A base
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teórica é a perspectiva dialógica de língua proposta pelo Círculo de Bakhtin (1994; 2003;
2006; 2007; 2008) e a contribuição de autores da linguística aplicada que versam sobre a
análise linguística, como Geraldi (1984, 1991), Mendonça (2006), Perfeito (2007). Os
resultados demonstram a constituição de um discurso pró-governo, na medida em que as
escolhas linguísticas permitem subentender a defesa da ação policial, o que também se
sustenta pelo enquadramento tendencioso de vozes.
MEMÓRIA, DIÁSPORA E EMANCIPAÇÃO EM “A GURIA DO ALEGRETE” DE
MARIA HELENA VARGAS DA SILVEIRA
Eduardo Souza Ponce (PG-UEL/CAPES)
duds_ponce89@hotmail.com

O presente estudo teve como objetivo compreender de que maneira diáspora e emancipação
feminina aparecem no conto “A guria do Alegrete”, presente no livro O Sol de fevereiro de
Maria Helena Vargas da Silveira (1991). Ao observar de que modo a protagonista do conto,
Zilda, revisita suas memórias trançando, nessa colcha de retalhos, suas experiências aos
espaços pelos quais transitou, buscou-se verificar como se relacionam os deslocamentos da
personagem com a tomada de consciência de sua condição, culminando em sua
emancipação. Foram utilizados os estudos de Stuart Hall (1996, 2006) sobre o conceito de
diáspora, e, para a compreensão da literatura afro-brasileira, partiu-se das contribuições de
Eduardo de Assis Duarte (2011).

E-BOOK COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DE LI: NOVAS FORMAS DE
AUTORIA

ISBN 978-85-7846-400-4

Página

A evolução tecnológica traz em seu bojo transformações importantes para as diferentes
formas de comunicação tanto oral quanto escrita e, consequentemente, para o processo de
ensino e a aprendizagem da língua inglesa, que passa a utilizar gêneros discursivos
multimodais como ferramenta importante, capaz de aproximar o contexto de sala de aula da
prática social do aprendiz, onde “escritos e falas se misturam com imagens estáticas (fotos,
ilustrações, gráficos, infográficos) e em movimentos (vídeos) e com sons (sonoplastia,
músicas)”(ROJO, 2014). Assim, objetiva-se aqui apresentar uma proposta de trabalho com
a literatura infanto-juvenil multimodal em língua inglesa, utilizando o gênero como objeto,
explorando seus aspectos multissemióticos na construção de efeitos de sentido, sua
estrutura e capacitando o aprendiz a construir seu próprio e-book através do uso de
plataforma online.
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O BLOG COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO
Eliza Adriana Sheuer Nantes (UNOPAR/FUNADESP)
eliza@unopar.br

Segundo Amaral; Recuero e Montardo (2008), o Blog é uma ferramenta de publicação que
permite a milhões de internautas terem, instantaneamente, acesso ao seu conteúdo,
tornando-se um espaço dialógico, interacional, com a indicação da exploração da
linguagem multimodal. Seu uso pode ser tanto para complementar conteúdos como para
apresentar atividades que façam parte da grade curricular de um curso. Diante disso, o
objetivo deste trabalho é investigar a utilização do Blog, enquanto ferramenta pedagógica,
como um recurso educacional que pode ser utilizado de forma assíncrona. Para tanto, por
meio de uma pesquisa qualitativa, criou-se um grupo de discussão formado por alunos de
Letras, a fim de explorar o uso dessa ferramenta. Os resultados indicaram que este
instrumento impulsionou a interação, permitiu a socialização de endereços com temáticas
afins. Todavia, para que funcione adequadamente, precisa ser alimentado com publicações
que tenham um eixo norteador e uma progressão temática.

O IMAGINÁRIO DISCURSIVO ACERCA DO PROFESSOR FORMADOR DE
LEITORES
Eloisa Graziela Franco de Oliveira Hamasaki (PG-UEL)
elograzi@hotmail.com
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Numa pesquisa de caráter investigativo, ainda em andamento, em que assumimos postura
metodológica da Análise de Discurso de linha francesa, analisamos o imaginário discursivo
acerca do professor formador de leitores, através de recortes de textos da mídia educacional
e de entrevistas realizadas com sujeitos vinculados ao Pibid (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – CAPES), Letras – UEL: licenciandos, professores da rede
pública e professores da universidade. Diante da análise dos corpora, já é possível apontar
para algumas regularidades, como a instabilidade diante do fazer docente de formar
leitores, compreendida na consideração da falta de um tempo e um lugar para se trabalhar a
leitura nas aulas de Língua Portuguesa, e na necessidade, sobretudo a partir de documentos
oficiais, do trabalho docente com uma diversidade de gêneros presentes nos usos sociais,
acarretando numa perda de espaço para a leitura literária na sala de aula.
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA INTERNA:
A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ENSINO PELOS GESTOS DO PROFESSOR
Elvira Lopes Nascimento (UEL)
elopes@sercomtel.com.br
Edna Pagliari Brun (PG-UEL)
ednapbrun@gmail.com

Inserida na problemática do agir docente constituído por movimentos corporais, discursivos
e pragmáticos, nossa reflexão trata do processo de dupla semiotização do objeto de ensino
materializado pelo agir docente. Nossos aportes são os estudos que concebem o trabalho
como integrante de um gênero de atividade (BAKHTIN, 1982; FAÏTA, 2004) constitutivo
de modos de fazer estabilizados em um fazer coletivo; os fundamentos de Bronckart (2008)
segundo o qual a linguagem é um produto da atividade humana, uma atividade humana e
um instrumento das atividades humanas; e as investigações de Nascimento (2016) que
consideram os gestos fundadores e os gestos de recriação do trabalho como instrumentos
semióticos. Os dados das sessões de autoconfrontação (CLOT, 2006) empregadas como
dispositivo para a formação continuada de professores da educação básica trouxeram
indícios de gestos profissionais que demonstram a alternância de gestos insustentáveis e
prejudiciais, mas também de gestos de recriação com impactos positivos ao trabalho.

PRÁTICAS DISCURSIVAS E PEDAGÓGICAS DE LETRAMENTO EM
CONTEXTO MULTILÍNGUE MOÇAMBICANO: (DES)ENCONTROS ENTRE
NACIONALIDADE E ETNICIDADE
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Este estudo insere-se no projeto “Discurso, Letramento e Proficiência em Regimes de
(In)visibilidades: Língua Portuguesa como Adicional e Estrangeira”.As práticas discursivas
e pedagógicas de letramento vinculam-se ao modelo autônomo que concebe a língua como
neutra, desprestigiando as demandas individuais e “a importância do processo de
socialização na construção do significado do letramento para os participantes […]”
(STREET, 1995, p. 44). Trata-se do nó górdio na educação moçambicana contemporânea
cujas condições de existência linguístico-discursivas demandam pela implementação de
ações biopolíticas. Neste simpósio, sob as perspectivas dos Novos Estudos do Letramento e
da Análise do Discurso Franco-Brasileira, elegemos por objetivo identificar as marcas
constitutivas de identidade nacional e étnica em práticas pedagógicas de letramento escolar,
a partir de enunciados proferidos por professores do ensino básico moçambicano. Os
resultados sugerem que a constituição da identidade nacional relaciona-se com o domínio
da língua portuguesa e a etnicidade com as línguas bantu.
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O CINEMA EM DISCURSO: O DISPOSITIVO DA ESPETACULARIZAÇÃO DA
INTIMIDADE DO SUJEITO COM DEFICIÊNCIA
Érica Danielle Silva (UNESPAR)
erica_dsilva@yahoo.com.br
No que concerne os regimes de ver e de dizer o sujeito com deficiência na materialidade
cinematográfica, sob a ótica dos pressupostos foucaultianos, tem-se a circulação de
emergências discursivas que regulam a densidade histórica sobre a qual se (re)constroem
imagens sobre esse sujeito. Considerando que essas formas de representação são
(re)formuladas e (re)utilizadas com finalidades estratégicas que se adaptam às exigências
do dispositivo predominante em um determinado período histórico, neste trabalho, nosso
objetivo é apresentar o modo como o cinema, por meio de sua propriedade enunciativa,
intervém nas relações de saber sobre a deficiência, seja para direcioná-las, para bloqueá-las
ou para estabilizá-las. Nesse investimento, apresentamos um recorte da tese desenvolvida,
em que a partir do corpus selecionado, composto por seis produções contemporâneas,
reconhecemos que o dispositivo vigente é o da espetacularização da intimidade do sujeito
com deficiência, que produz desdobramentos estratégicos para a construção da
normalização desse corpo.
PRÁTICAS DE LEITURA: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DE DISCURSO
Érica Neri Camargo (PG-UEL)
ericaneri@hotmail.com
Formar leitores proficientes é temática recorrente nos estudos da área educacional e da
Análise de Discurso, desenvolvida por Michel Pêcheux na França, e no Brasil por Eni
Orlandi. Os estudos da AD trazem a compreensão de que a leitura é um ato de produção,
uma prática social e histórica e que há diferentes modos de leitura. O texto não traz em si o
significado, ele deve ser visto em relação ao discurso e com multiplicidade de sentidos,
construído a partir de outros textos e discursos. É por meio dele que o leitor estabelecerá a
interação com outros sujeitos, vozes e histórias para a construção de sentidos. Assim, a
prática da leitura pelo viés discursivo, oferece condições ao leitor para compreender sua
relação com o mundo, discursos, ideologias, poderes e saberes, e ter condições para intervir
em suas realidades e contextos para transformá-los.

Tendo como embasamento teórico a semiótica de linha francesa, este artigo propõe-se
analisar uma adaptação para Hq da obra "O cortiço", de Aluisio Azevedo (1890), visando
observar como o sincretismo das linguagens verbal e não-verbal determina os sentidos do
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texto e contribui para a apreciação da obra pelos jovens leitores. Partindo-se do texto em
quadrinhos, busca-se analisar a obra em seu percurso gerativo do sentido, depreendendo-se
os três níveis de análise do conteúdo, segundo a teoria greimasiana: níveis fundamental,
narrativo e discursivo. A observação do plano de expressão em sincretismo com o conteúdo
manifestado servirá para a reflexão sobre a pertinência e a qualidade da adaptação literária,
a fim de subsidiar a possível utilização da Hq em contexto escolar no ensino médio.
Trabalho orientado pela Profª. Drª. Loredana Limoli. UEL.

A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE PÓS-MODERNA NA MÚSICA
METAMORFOSE AMBULANTE DE RAUL SEIXAS
Eunice Scabori (G-UEL)
scabori@outllok.com

O material apresentado nesse artigo científico resulta das discussões levantadas acerca das
concepções sobre identidade na pós-modernidade. Envoltos nessa questão, buscamos
analisar a música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas, observando se ela representa a
identidade pós-moderna de que nos falam os sociólogos e teóricos culturais. Deste modo, o
nosso objetivo é analisar como a referida canção auxilia na construção de uma identidade
pós-moderna, em que o ser humano encontra-se insatisfeito com as imposições sociais,
mesmo com todos os benefícios/opções da atualidade, no qual o consumismo se estabelece
como regra, consequentemente fazendo com que as pessoas estejam sempre atraídas pelas
novidades. Utilizamos, como base de estudo para as reflexões aqui propostas, os autores
Zygmunt Bauman (2005), Tomaz Tadeu Silva (2011) e Stuart Hall (2014).
Trabalho orientado pela Profª Drª Daiany Bonácio. UEL. daianybonacio@yahoo.com.br

O DISCURSO DE ALUNOS SOBRE ELES MESMOS: ALGUMAS
REGULARIDADES
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Na atual realidade educacional brasileira, o ensino presencial ainda se mantém como a
principal modalidade de ensino procurada por alunos em busca de formação profissional de
nível superior. Porém, com a utilização cada vez mais frequente da tecnologia em sala de
aula e da expansão cada vez maior do ensino a distância, podem estar ocorrendo mudanças
na maneira como os estudantes veem sua posição-sujeito enquanto alunos. Os sujeitos
podem, discursivamente, procurar reafirmá-la ou negar a posição do outro, relativamente ao
que diz respeito às modalidades presencial e a distância. Este trabalho procura apresentar
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regularidades discursivas encontradas a partir da análise de questionários aplicados a
estudantes universitários de ensino presencial, no processo de conclusão do projeto de
pesquisa de iniciação científica. Para a análise dos dados, utilizamos as teorias da Análise
de Discurso de orientação francesa e dos Estudos Culturais.
Trabalho orientado pela Profª Drª Daiany Bonácio. UEL.
O LÉXICO HISTÓRICO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO - LHIsPB : SUA
CONSTITUIÇÃO E PERCURSO
Fabiane Cristina Altino (UEL)
fabiane_altino@uol.com.br

O Léxico Histórico do Português Brasileiro- LHisPB está inserido no projeto
interinstitucional Para a História do Português Brasileiro (PHPB), e tem como objetivo
principal o tratamento lexicográfico dos dados dos corpora coletados e organizados pelas
diferentes equipes regionais do PHPB. Por sua extensão e particularidade, é objeto deste
projeto de pesquisa disponibilizar, via web, o resultado deste trabalho desenvolvido em
nossa universidade desde o seu início, dando visibilidade dos dados e promovendo o
alcance deste material aos pesquisadores da área por meio de página construída e
disponibilizada no site da Universidade Estadual de Londrina. Esta comunicação discutirá o
percurso metodológico e os primeiros resultados deste projeto.

A ABORDAGEM DAS MASCULINIDADES NAS CRÔNICAS DE MARCELO
RUBENS PAIVA

Página

Os estudos das masculinidades trouxeram à tona diversas questões que envolvem o modo
que as relações de poder entre os sexos se solidificam, não apenas em relação ao feminino,
mas ao próprio masculino. Desde a infâcia são exigidos determinados comportamentos para
que o indivíduo se encaixe no modelo de masculinidade presente na sociedade, evitando,
desse modo, que ela seja questionada. As mudanças ocorridas, desde meados do século
passado, deram evidências aos problemas que estão presentes na construção de gênero e,
visando observar de que maneira elas são abordadas nos textos literários, analisaremos duas
crônicas de Marcelo Rubens Paiva,“Sexo astronauta acaba com a era pênica” e “E daí que
acaba”. Para auxiliar nas análises recorreremos aos diversos teóricos do tema, Socrátes
Nolasco (1995), Badinter (1993), Del Priore (2013), entre outros.
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A IDENTIDADE SEXUAL DA JUVENTUDE NA PÓS-MODERNIDADE
Fernanda de Bortolo (G-UEL)
fernanda_bortolo@hotmail.com

No atual cenário sócio-cultural, os conceitos e percepções da construção da identidade
sexual e a formação da sexualidade dos jovens estão tornando-se mais amplos e
repercutindo na sociedade. Parafraseando Silva (2000), a estruturação da identidade se dá a
partir de um convívio de uma pessoa com outras pessoas que possuem gostos e idealizações
distintas. Assim acontece também com a formação da identidade sexual dos jovens na pósmodernidade, pois estes estão se defrontando com variados tipos de gêneros sexuais que
vêm surgindo ao longo do tempo. Diante do exposto, este trabalho tem por finalidade
analisar produções midiáticas, as quais abordam conteúdos relacionados ao debate da
identidade sexual, colocando-os sob a luz de sociólogos e teóricos culturais. Para analisar
as formas de sexualidade neste século, elegemos os conceitos de identidade e sexualidade
cunhados por autores como Bauman (2005) e Silva (2000).
Trabalho orientado pela Profª Drª Daiany Bonácio. UEL. daianybonacio@yahoo.com.br

UMA LEITURA ALEGÓRICA DA UNIFORMIZAÇÃO DAS IDENTIDADES
ATRAVÉS DA FIGURA DOS SÓSIAS
Fernanda Martinez Tarran (PG-UEL)
fertarran@hotmail.com
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O presente trabalho pretende proceder a uma leitura alegórica da uniformização das
identidades por meio da figura dos sósias em duas obras literárias contemporâneas: o conto
“Nos olhos do intruso”, de Rubens Figueiredo, e o romance O homem duplicado, de José
Saramago. Para isso, será traçado inicialmente um rápido histórico da mencionada figura
literária, passando à análise de elementos pertencentes ao gênero fantástico que circundam
o mito do duplo. Em seguida, será feita a descaracterização do fantástico em prol de uma
interpretação alegórica em torno da questão da identidade, que constitui o núcleo de ambas
as obras literárias. Por fim, após uma breve retrospectiva da história recente da identidade
individual, o contexto das identidades culturais nos tempos pós-modernos será examinado
de modo a permitir que se localizem, nas obras mencionadas, os elementos relacionados ao
tema e que admitem uma aproximação com a alegoria. O objetivo é mostrar que os textos
possuem características comuns que os encaminham à mesma ilustração alegórica.
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OS MÚLTIPLOS FUNCIONALISMOS: UMA REVISÃO TEÓRICA
Fernanda Trombini Rahmen Cassim (PG-UEM)
fer_trc_@hotmail.com
O termo “função”, nos estudos linguísticos, teve origem com o Círculo Linguístico de
Praga e, com o tempo, em oposição ao formalismo, foi formando suas diretrizes básicas.
Porém, há uma diversidade de pontos de vista daqueles que se rotulam como funcionalistas,
podendo haver abordagens extremas, moderadas ou conservadoras. Assim, tem-se o
Funcionalismo Gerativista, de Prince e Kuno; a gramática funcional de Dik, da qual deriva
a gramática Discursivo-Funcional; a Gramática de Referências (ou Role and Reference
Grammar), de Foley e Van Valin; a Gramática Sistêmico-Funcional, de Michael Halliday; e
o funcionalismo da Costa Oeste, cujos maiores representantes são Givón, Hopper e
Thompson. Vê-se que a concepção de "gramática funcional" é apenas um termo para uma
gama de ideias e metodologias diferentes. O objetivo deste trabalho é fazer um breve
resgate teórico a respeito dos principais funcionalismos, diferenciando-os de acordo com
suas características principais e metodologias de análise.

A PAISAGEM NO CONTO CASA TOMADA, DE JÚLIO CORTÁZAR
Flávia Cristina Capello Neves (G-UEL)
flaviaccneves@gmail.com
O seguinte trabalho tem como objetivo analisar o conto Casa Tomada, do escritor argentino
Júlio Cortázar, presente na obra Bestiário, de 1951, sob o viés da paisagem. Trata-se de um
conto em que as personagens principais, dois irmãos, vivem em uma casa recebida de
herança da família. O lar é gradativamente tomado por forças misteriosas até que o narrador
e a irmã deixam a casa de forma definitiva. Baseando-se nas pesquisas de estudiosos que
tratam principalmente da paisagem, é possível afirmar que a casa deste conto pode ser
considerada uma terceira personagem. Além disso, a ideia associada à casa de um local
seguro é, aos poucos, desconstruída ao longo desta narrativa com o objetivo de mesclar a
atmosfera do lar que não era mais seguro com a situação mal resolvida dos personagens.

Examinamos, neste trabalho, as transformações teórico-metodológicas no conceito de
figuratividade em artigos publicados na revista de francesa semiótica Actes Sémiotiques na
década de 1980. Entendida como arranjo de figuras pertencentes ao nível discursivo do
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percurso gerativo do sentido e responsável pelo fazer-crer no discurso manifestado, a
figuratividade passou a fazer parte, no final dos anos 1980, da constituição da totalidade do
sentido, na medida em que foi concebida como pertencente à experiência sensível nos
discursos. Para executarmos essa tarefa, utilizamos elementos da metodologia de pesquisa
em Historiografia Linguística, como organização, levantamento, seleção, descrição e
interpretação de um córpus epistemológico, caros a pesquisadores como Koerner, Swiggers
e Altman, principalmente. Também recorremos a estudos em semiótica realizados por
Greimas, Bertrand, Floch, dentre outros, para melhor embasamento teórico na compreensão
do conceito de nas publicações da revista Actes Sémiotiques nos anos 1980, seja na forma
de Bulletins, seja na de Documents.

PEDAGOGIA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Flávio Brandão Silva (PG-UEL/UNESPAR)
brandao77@uol.com.br

O processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa deve ter como parâmetro uma
abordagem que privilegie, no processo de aquisição da linguagem, o aprimoramento da
língua materna, a história, o sujeito e o contexto, deixando de ser somente o repasse de
regras, ou mera nomenclatura gramatical, para oportunizar atividades escolares mais
próximas das práticas sociais letradas e cidadãs. Nesse sentido, um trabalho com a
linguagem, abordando a diversidade que a língua apresenta e, ainda, a possibilidade de
diferentes usos, conforme a situação comunicativa em que o sujeito se encontra, tende a ser
mais eficaz. Assim, a proposta deste trabalho é apresentar perspectivas teóricas acerca da
relação entre a variação linguística e o ensino de língua portuguesa, a fim de que a prática
escolar contribua para a emancipação social e intelectual do indivíduo e, dessa forma, não
reforçar as desigualdades já existentes na sociedade, com vistas a uma verdadeira
pedagogia da variação linguística.

NOS MEANDROS DA ESCRITA CRIATIVA: APLICAÇÃO
DE PROPOSTAS DIDÁTICAS
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Embora desconhecida no Brasil, a Escrita Criativa vem se desenvolvendo na Europa e EUA
desde 1880, e conta hoje com possibilidade de trabalho em praticamente todos os tipos de
gêneros textuais. Para possibilitar a melhoria do texto, a Escrita Criativa conta com uma
série de propostas didáticas. Desde contribuições de outros autores, num movimento de
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intertextualidade literária, até outras intervenções, como criação de suspense. Este trabalho
busca mostrar como a proposta da Escrita Criativa pode ser uma ferramenta útil para uso
em aulas de produção de texto, nas quais, nos esquecemos, às vezes, de propor alternativas
de melhora do texto do aluno. Para isso, num exercício textual, tomei um texto próprio ao
qual apliquei algumas dessas propostas de trabalho.

O RPG COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA
LEITURA LITERÁRIA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Franciela S. Zamariam (PG-UEL)
belamesquita@hotmail.com

Em uma pesquisa realizada nas escolas públicas de Londrina, em 2008, sobre a relação do
adolescente com a leitura literária, os depoimentos dos alunos confirmaram que as leituras
impostas e as provas sobre os livros só os faziam afastar-se ainda mais da literatura. A
adaptação de livros canônicos para o RPG pode fazer o movimento inverso: aproximar a
obra do aluno, que poderá “viver” o enredo da narrativa. Assim, nesta comunicação,
discutiremos algumas experiências iniciais da pesquisa em andamento para o Mestrado em
Estudos da Linguagem (UEL), na rede pública de educação básica, sobre o uso do RPG
como mediador entre o aluno e a leitura literária. Sob os fundamentos de autores como
Vincent Jouve, Roland Barthes e Michel Picard, pretendemos buscar novas formas de
interação entre o leitor imaturo e a literatura, visando a melhorias no processo de ensino e
aprendizagem da leitura nas aulas de língua portuguesa.

A COMPREENSÃO DO TRABALHO EDUCACIONAL EM UM CONTEXTO DE
FORMAÇÃO INICIAL EM LETRAS/INGLÊS: PERSPECTIVAS DE
FORMADORAS
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Essa comunicação é parte de uma pesquisa realizada em uma universidade estadual do
Paraná, cujo objetivo principal foi o de analisar a compreensão que professoras formadoras
têm acerca de seu trabalho educacional à medida que colocam em prática seus planos de
ensino em uma primeira turma de um curso de licenciatura em Letras/Inglês. A maior parte
das análises se pauta, principalmente, em relatos de experiência reflexivos escritos por sete
professoras formadoras que atuaram na primeira turma do curso entre os anos letivos de
2013 e 2014. Os corpora da pesquisa também englobaram textos orais, como a entrevista
semiestruturada e grupo focal, a partir do quadro teórico e metodológico do Interacionismo
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Sociodiscursivo. A delimitação focou os resultados de análise referentes ao nível
organizacional (plano textual global) e ao levantamento de segmentos de organização
temática e de tratamento temático e contribuiu para acessar representações que o coletivo
constrói quanto ao trabalho educacional.

OS VESTÍGIOS DA BIOGRAFIA EM O ATENEU, DE RAUL POMPEIA: AS
MARCAS DE UM “PACTO AUTOBIOGRÁFICO”
Gabriela de Castro Pereira (G-UEM)
gbrcp23@gmail.com

A presente comunicação busca encontrar traços da vida de Raul Pompeia em seu romance
O Ateneu, para que ao analisá-los seja verificado o quão próximo o mesmo está de uma
autobiografia, e se é possível que ele seja classificado como tal. A base teórica da pesquisa
vem de o Pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune (2014), a fim de encontrar aquilo que
Roland Barthes (2004) intitula de biografemas na obra de Pompeia, por meio dos estudos
dos dados biográficos coletados na narrativa. A análise se desenvolve com a justificativa de
que apesar de o autor não usar o seu próprio nome para narrar a história, ele usa o subtítulo
“Crônicas de Saudade” em uma narrativa que tem muitos traços similares ao que foi vivido
por Pompeia em vida. Portanto, essa pesquisa tem por escopo encontrar a representação de
Raul Pompeia em seu personagem Sérgio.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Weslei Roberto Cândido. UEM.

ALUNOS CEGOS NO ENSINO SUPERIOR: INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO?
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No Brasil, a escola e a academia têm caráter eminentemente excludente, por isso incluir
todos os alunos no ensino regular tem sido uma grande dificuldade. O ambiente escolar visa
a atender alunos idealizados, a partir de um projeto homogeneizador. Assim, alunos bi ou
multilíngues, ateus, budistas, espíritas, surdos, cegos etc. acabam por ocupar o interstício.
Diante da (super)diversidade deveria haver o que Walsh (2009) chamou de
interculturalidade crítica e, nos termos da educação especial, a inclusão. Este trabalho
almeja discutir alguns aspectos que têm tornado deficitária a inclusão de alunos cegos no
ensino superior. Para tanto, serão entrevistados professores e alunos que estiveram em
contato com uma acadêmica deficiente visual do curso de Letras da Universidade Estadual
de Maringá e a própria aluna. Espera-se que sejam relatas as reais dificuldades encontradas
no processo, para que se evidenciem as lacunas a serem preenchidas, haja vista que elas
existem.
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A ATIVIDADE DE ESCRITA DA CARTA RESPOSTA DO LEITOR: UM GÊNERO
PARA INTERAGIR E PARA ENSINAR
Gabriela Martins Mafra (G-UENP)
gabi_martins_mafra@hotmail.com
Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP)
edeganutti@hotmail.com

Este trabalho toma como objeto de estudo ações desenvolvidas no subprojeto PIBID
“Letramento na escola: práticas de leitura e produção textual”. Nesta apresentação
verificamos como um objeto de comunicação, o gênero textual carta resposta do leitor,
tornou-se um objeto a ensinar. Para tanto recorreremos à Teoria da Atividade de Leontiev
(1983,2006) adaptada pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) para o estudo da atividade
linguageira. Já para discutir processos e instrumentos de didatização nos fundamentamos na
vertente didática do ISD, que toma o gênero como megainstrumento da comunicação e de
ensino. Nossos objetos de análise são:1) a sinopse da sequência didática construída
concomitantemente a intervenção didática; 2) os diários do professor e 3) as várias versões
dos textos produzidos pelos alunos. Dessa forma almejamos analisar o processo de
transposição didática (cf. CHEVALLARD, 1984, 1989) desse gênero, verificando se ele
passa de ferramenta para instrumento de comunicação.

UMA SEQUÊNCIA BÁSICA DE LEITURA DO CONTO OLHEIRO, DE JÚLIO
EMÍLIO BRÁZ
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O trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de intervenção pedagógica, cuja
perspectiva visa à prática da leitura e do letramento literário. Para a realização dessa
proposta utilizamos os estudos apresentados por Micheletti (2002), que mostra a
importância de compreender o que está escrito, através de um processo de leitura; a
proposta do professor Cosson (2014) que apresenta a língua como meio efetivo para o
processo de leitura e também Corsi (2015) argumenta sobre a importância de seguir as
etapas de leitura, pois são indispensáveis para a leitura do texto literário. E assim, o aluno
atribua sentido à obra lida. Desse modo, produzimos uma sequência básica de leitura do
texto literário, que buscou a motivação, a análise e a interpretação a partir da leitura do
conto Olheiro, de Júlio Emílio Bráz (2012).
Trabalho
orientado
pela
Profª Drª Carmen
Rodrigues
de
Lima.
UEM.
crdelagnesi@hotmail.com
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SOME CONSIDERATIONS ON JEAN INGELOW’S LIFE AND CRITICAL
FORTUNE
Guilherme Magri da Rocha (PG-UNESP/FAPESP)

This presentation aims to discuss the results of my research as Visiting Scholar at Texas
A&M University (FAPESP process 2015/22913-3) regarding the English Victorian Era
poetess Jean Ingelow’s life and critical fortune. Bestselling poet and children’s literature
writer of the nineteenth century, she is someone who had a celebrity status in Britain and
the United States, being a friend of figures such as John Ruskin and Christina Rossetti
(Ives, 2007). Although databases such as Copac and WorldCat show that her books
gradually vanished from the interest of publishers throughout the time, I believe Ingelow’s
work should be discussed not only in order to re-discover non-canonical voices, but also in
order to reflect on definitions of literary canon itself.

COMPLEXO DE ÉDIPO E INCESTO EM CASA TOMADA, DE JÚLIO
CORTÁZAR
Gustavo Figliolo (UEL)
gustavo@uel.br

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do conto Casa Tomada, do
escritor argentino Julio Cortázar, à luz da Teoria Psicanalítica freudiana. No relato, o
narrador nos conta acerca de dois de irmãos, um homem e uma mulher, que moram em uma
casa que vai sendo permanentemente “tomada” por forças inexplicáveis. As personagens
vão deixando cômodo após cômodo até finalmente serem expulsos totalmente da casa para
a rua. A leitura proposta aqui é a da angústia do medo da castração, conforme Sigmund
Freud, protagonizada pelos irmãos que vivem em uma situação de velado incesto, e que se
manifesta nas entrelinhas da narrativa diante de cada “fechar as portas”, passando de um
lugar a outro da casa. Procuraremos encontrar ali as manifestações inconscientes da censura
que impede os irmãos consumarem o ato incestuoso.

O projeto Tesouro do léxico patrimonial galego e português compila, num único corpus,
um extenso e rico acervo léxico dialetal, disperso em obras e suportes heterogêneos,
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geralmente, de difícil acesso. Nosso propósito com esta comunicação é o de demonstrar e
discutir a forma como toda essa informação é disponibilizada pelo Tesouro, isto é: (i) por
meio das definições e outros dados contidos nas obras originais lexicográficas,
constituindo-se em um grande dicionário de dicionários dialetal e (ii) por meio da
localização das variantes, constituindo-se em um atlas linguístico peculiar. No primeiro
caso, o Tesouro permite a consulta conjunta de toda a informação lexicográfica contida nas
obras integradas, com a inclusão de todas as formas, fornecendo significados populares não
recolhidos nos dicionários, extensões semânticas e mudanças de significado não canônicas.
No segundo caso, o Tesouro oferece a cartografia automática dos dados, abrangendo todas
as variantes do corpus, numa rede aberta em constante crescimento.

CAMINHAR E TRANSFORMAR: ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
NA EJA PARA A PROMOÇÃO DA LEITURA DE CONTOS
Helena Aparecida Batista (PG-UENP)
helena.batista@gmail.com
Eliane Segati Rios Registro (UENP)
eliane_segati@uenp.edu.br

A coleção Caminhar e Transformar destina-se aos anos finais do ensino fundamental para
os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ela possui sete volumes, sendo o de
Língua Portuguesa, objeto de nosso estudo. Nesta comunicaçao, apresentamos a análise do
capítulo dois da segunda unidade, por defendermos o conto como um instrumento para a
promoção da leitura. Diante do exposto, nossas análises estão ancoradas nas capacidades de
linguagem (DOLZ, SCHNEWULY, 2010), nos elementos ensináveis do conto (RIOSREGISTRO, 2013), a partir da abordagem do Interacionismo Sociodiscusivo
(BRONCKART, 2004). Nossas análises preliminares indicam que os contos apresentados
na unidade são trabalhados essencialmente de forma temática, deixando em segundo plano
outros elementos essenciais para a promoção da leitura literária.

O presente estudo visa a uma análise dos efeitos de sentido produzidos a partir do discurso
de despedida da Presidente Dilma Rousseff, quando de seu afastamento, por 180 dias, da
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Presidência da República Federativa do Brasil, em 12 de maio do corrente ano.
Considerando que discursos são práticas sociais que representam indivíduos e situações de
atuação e de influência no mundo, capazes de construir significações, Dilma Rousseff
utiliza argumentos de autodefesa, classifica a situação como golpe e insere a população em
seus argumentos, incentivando a luta pela democracia. Neste trabalho, serão discutidas,
também, as formações discursivas e os recursos argumentativos com o objetivo de
estabelecer a relação entre sujeito e sentido e compreender os significados pretendidos pela
presidente afastada.
“ONDE VIVEM OS MONSTROS”: MEMÓRIAS DE LEITURAS E LEITORES
Henrique Furtado de Melo (PG-UEL/CNPQ)
furtado.henrique@live.com
No andamento do projeto de extensão “Leitura criativa como direito à infância e à
adolescência”, no Lar Anália Franco, têm se realizado diversos eventos de leitura e
compartilhamento de vivências, propiciando a construção de uma ambiência literária que
possibilita a explosão de linhas de fuga frente a processos normativos de produção de
subjetividades, fazendo escoar movimentos de singularização. Amparados
fundamentalmente na Esquizoanálise de Deleuze e Guattari, propomos a observação de
nossas memórias de trabalho no percurso de aplicação de um evento de leitura em torno do
filme “Onde vivem os monstros” (JONZE, 2009) e do livro homônimo (2014), de Maurice
Sendak, destacando a emergência de linhas de fuga e modos de singularização produzidos
pelas crianças e adolescentes do Lar.

PAIXÃO, ESPERA E IDENTIDADE EM MARÇAL AQUINO: UMA LEITURA
SEMIÓTICA DO ROMANCE “EU RECEBERIA AS PIORES NOTÍCIAS DOS SEUS
LINDOS LÁBIOS”
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O objetivo deste trabalho é analisar o discurso passional do romance Eu receberia as piores
notícias dos seus lindos lábios, de Marçal Aquino (2005). Para tanto, fundamenta-se no
referencial teórico-metodológico da semiótica literária (BERTRAND, 2003), dos estudos
das paixões (GREIMAS E FONTANILLE, 1993) e em premissas das teorias da narrativa e
do romance. Logo, perpassa a vida e obra do escritor, sintetiza-se o enredo da obra,
explana-se o percurso metodológico e realiza-se a sua aplicabilidade. Constata-se que, no
romance do corpus, o programa narrativo da espera em torno das personagens elucida o
plano das paixões de benquerença, sobretudo, o amor, enquanto que relação entre
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identidade e alteridade converge, na dimensão narrativa, para o apagamento existencial e
cognoscível da protagonista Lavínia. Subentende-se, por fim, que a economia da obra
atesta, não só sua qualidade como também a maestria do autor, no que tange à feitura
temático-narrativa do texto.

PROJETO TESOURO: PERCURSO E METAS DO INVENTÁRIO PARANAENSE
Ingrid Julieth Rodriguez Rodriguez (G-UEL)
ingridjrr52@gmail.com

O presente estudo está relacionado ao projeto intitulado Tesouro léxico patrimonial Galego
e Português: inventário paranaense, coordenado no Paraná pela Dra. Vanderci de Andrade
Aguilera (UEL), o qual está relacionado ao projeto macro Tesouro do Léxico Patrimonial
Galego e Português, iniciado no Instituto de Língua Galega da Universidade de Santiago de
Compostela (Galícia-ES), cujo propósito é criar um dicionário online que comporte o
léxico do galego, do português brasileiro e europeu. O objetivo deste estudo é mostrar o
percurso dos trabalhos realizados pela equipe paranaense da Universidade Estadual de
Londrina, que tem como proposta catalogar 19 obras dialetais. Das 19 obras dez já estão
disponíveis para consulta no site (ilg.usc.es/tesouro/pt). Propomos demonstrar o estágio
atual do projeto Tesouro no Paraná.

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA EM UM
CAMPUS AVANÇADO DO IFPR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Página

Motivado a partir da prática docente desenvolvida no Campus Avançado de Goioerê do
IFPR, este trabalho traz reflexões a respeito de um dos objetivos da rede federal de ensino:
a Educação Profissional Técnica que visa preparar os estudantes para o mundo do trabalho
e sua relação com o aprendizado da Língua Inglesa. Além dos diversos desafios inerentes
às próprias aulas, como preparar os alunos a partir de uma ótica da necessidade de
comunicação, troca de informações, negociações, acesso a informações da mídia e dos
veículos de comunicação para adquirir conhecimentos diversos de forma mais autônoma e
crítica, não se pode desconsiderar as peculiaridades de um campus avançado neste cenário.
É imprescindível que haja diálogo e troca de experiências, pretendendo não uma igualdade
e um nivelamento, mas um alinhamento das ações para melhor nortear os envolvidos na
educação profissionalizante, técnica e tecnológica.
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PERSPECTIVAS DOS ESTUDOS DE LETRAMENTO NO ESTADO DE SÃO
PAULO
Irando Alves Martins Neto (PG-UEL)
irandomartins@gmail.com

Pautando-se nas questões de relações de poder e língua(gem), estudos recentes no campo
dos estudos linguísticos, de letramento e educação voltam-se para uma perspectiva de
formação docente que considera questões de justiça social, na tentativa de minimizar as
diferenças de classes. Para tanto, as pesquisas pautam-se principalmente em um viés crítico
e/ou sociocultural. No campo do ensino de leitura e de escrita, esse olhar crítico tem-se
concretizado, por exemplo, no conceito de letramento. Desse modo, o objetivo deste
trabalho é discutir as tendências teóricas sobre letramento escolar em teses e dissertações
dos últimos 05 anos (2011-2015) em universidades do estado de São Paulo, em programas
das áreas de Letras e Educação. Pretende-se avaliar, por meio da discussão, se tais trabalhos
estão inseridos na perspectiva dos Novos Estudos do Letramento (Barton, 1998; Street,
2014).

DISCURSOS SOBRE LETRAMENTO: AS REPRESENTAÇÕES DOS
PROFESSORES EM FORMAÇÃO
Isabel Cristiane Jerônimo (UEL)
cristianejeronimo@uel.br
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Neste trabalho, tem-se como objetivo analisar as representações que graduandos de um
último ano de licenciatura em Letras da Universidade Estadual de Londrina têm acerca do
conceito letramento. Por meio de seus dizeres produzidos em histórias autobiográficas, nas
quais enfocam suas experiências com leitura e escrita durante a vida em contextos situados
como a família, a escola e a universidade, procurar-se-á perceber de que modo esses
professores em formação se posicionam acerca das práticas letradas depois de terem
passado pelo ensino superior e se apropriado do letramento dominante exigido por essa
instituição. Partindo das reflexões de Street (2014) sobre o que o autor denomina a teoria da
“grande divisão”, tem-se como hipótese que as concepções desses graduandos filiam-se a
um modelo de letramento ideológico. A fundamentação teórica para as reflexões sobre
letramento e representação advem dos Novos Estudos de Letramento e dos Estudos
Culturais.
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GRAMÁTICA E DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA – ESTUDOS SINTÁTICOS DA
LÍNGUA KAINGANG
Isabella Medeiros Ferro (G-UEL)
isabella.ferro@hotmail.com
Ailton Pirouzi Junior (G-UEL)
ailtonpirouzi@gmail.com

Esta apresentação faz parte do projeto de pesquisa Cadernos de Teorias da Linguagem,
especialmente centrado em trabalhos de pesquisa sobre gramáticas. Apresentamos aqui uma
discussão relacionada às pesquisas de descrição linguística da língua kaingang, pertencente
ao tronco Macro-Jê. Voltamos nossos estudos para questão sintática na busca da
identificação de verbos ergativos/absolutivos na língua Kaingang. O termo absolutivo está
relacionado ao sistema de caso das línguas ergativas em que os sujeitos dos verbos
intransitivos se comportam morfológica e/ou sintaticamente como os objetos diretos e não
como os sujeitos transitivos. Assim, diante das primeiras coletas de dados, verificaremos a
atualidade da questão. Nossos estudos podem contribuir para a elaboração de uma
gramática pedagógica do kaingang.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos Santos. UEL. lilukabi@uel.br

ACONTECIMENTALIZAÇÃO E (IN)VISIBILIDADES DE CORPOS EM
VIGÍLIA: JOGOS MUNDIAIS DOS POVOS INDÍGENAS

Página

Nos domínios de sua emergência e (co)existência, o evento “I Jogos Mundiais dos Povos
indígenas (2015)” emerge, na contemporaneidade brasileira, como um “poliedro de
inteligibilidade” (FOUCAULT, 2003), cuja singularidade supera a expectativa do
acontecimento em prol do congraçamento de etnias para criar as condições de possibilidade
à visibilidade dos corpos em vigília. Desse modo de atuação enunciativa, estimula-se a
crítica favorável a deixar morrer o poder anestésico que contagia a sociedade não indígena
para fazer viver a celebração e respeito à diversidade cultural. Diante dessas questões e sob
os fundamentos teóricos da Análise do Discurso franco-brasileira, o presente estudo tem
por objetivo compreender como o documentário, realizado pelo Comitê Intertribal:
Memória e Ciência Indígena, baliza os efeitos de acontecimentalização do evento que
prima pelo resgate e pela celebração das culturas tradicionais e se inscreve na prática
discursiva: “O importante não é competir, e sim, celebrar”.
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A BOCA NEGRA QUE ECOA DA FAVELA: REVERBERAÇÕES DA LEITURA
DE CAROLINA MARIA DE JESUS
Ivana Bocate Frasson (PG-UEL)
ivanabocate@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo trazer alguns apontamentos sobre a literatura afrobrasileira na contemporaneidade. Elege como objeto de estudo uma figura ímpar no cenário
cultural brasileiro: Carolina Maria de Jesus, que conjugou condições manifestamente
adversas em sua posição de mulher, negra e favelada e produzir, por meio de relatos
pungentes e reais de sua situação social, sua visão de mundo e seus sonhos. Adota como
metodologia a pesquisa bibliográfica e a análise literária da obra da escritora mencionada.
Os resultados permitem confirmar a singularidade dos escritos carolinianos como uma
manifestação literária a qual, embora bastante contestada pela simplicidade de sua
linguagem, revela-se instigante por expor de forma contundente a realidade em que ainda
hoje se encontram muitas mulheres, negras e faveladas, enfim, muitas carolinas que se
multiplicam sob os ditames de uma sociedade que se revela opressora e discriminatória.

A COORDENAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O HUMOR NAS TIRAS CÔMICAS
DE ORLANDELI: UM ESTUDO DAS CONJUNÇÕES “MAS” E “E”
Ivone Volpe Vieira (PG-UEL)
ivonevolpe@hotmail.com
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O objetivo principal é identificar nas tiras cômicas do cartunista Orlandeli, conexões entre a
construção do humor e o funcionamento das conjunções “mas” e “e”. Teoricamente foram
consideradas: a coordenação funcionalmente (NEVES, 2000); a tira cômica como texto
híbrido (RAMOS, 2010; 2011; 2014); o humor como um elemento fundante da tira cômica
como gênero quadrinístico (RAMOS, 2011; 2014). Dentre as cinquenta tiras cômicas (vinte
e cinco para cada conjunção), o “mas” e o “e” estão diretamente relacionados ao efeito de
humor quando utilizados no desfecho da sequência narrativa e indiretamente quando usados
na construção da expectativa. Nesse sentido, quando o tripé “linguagem dos quadrinhos,
efeito de humor e funcionamento do português” é mantido, observou-se que é possível uma
outra forma de pensar a coordenação na escola, a partir do funcionamento gramatical no
texto. Este trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado defendida em 2015.
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A PROVA BRASIL E O LETRAMENTO IDEOLÓGICO
Jaqueline Carvalho Silva (PG-UNESP)
jaqueline_will@hotmail.com

Neste trabalho propomos uma reflexão sobre as possíveis contribuições da Matriz
Curricular do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Prova Brasil, para o ensino
de Língua Portuguesa a fim de desenvolver o letramento ideológico do educando. Obter
bons resultados nessas avaliações passou a ser uma meta inerente a todas as redes de
ensino, mas o que não podemos esquecer é de que é inviável usar a Matriz apenas para
capacitar o aluno para tal avaliação: devemos, sim, usá-la, mas para desenvolver reflexões
acerca do uso da língua, ou seja, formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel na
sociedade.

ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS EM SEMIÓTICA
Jean Cristtus Portela (UNESP/CNPq)
jean@fclar.unesp.br

Este trabalho consiste em um estudo epistemológico e histórico sobre a historiografia da
semiótica discursiva e tem como objetivo propor uma leitura crítica do modo como a
semiótica debruçou-se sobre sua própria história. A partir de reflexões desenvolvidas no
âmbito da historiografia linguística (K. Koerner, P. Swiggers e Murray) e no quadro dos
estudos históricos e conceituais da semiótica (J.-C. Coquet, M. Arrivé, A. Hénault, H.
Parret, H.-G. Ruprecht, E. Landowski, C. Zilberberg, J. Fontanille, S. Badir, entre outros),
pretendemos empreender uma reflexão historiográfica sobre a semiótica do discurso que
permita dimensionar e situar as abordagens historiográficas em semiótica, no que diz
respeito aos seus objetivos, à sua metodologia e ao seu objeto.

REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES: REFLEXÕES SOBRE A LÍNGUA
INGLESA NO IFPR
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Apesar de muitas interações em inglês não envolver a presença do falante nativo, ainda são
suas normas que definem o limite entre o (in)correto (SOUZA, 2014). Esta pesquisa
registrou as Representações Sociais (RS) de estudantes do ensino médio integrado ao
técnico sobre a língua inglesa e, a partir disso, refletiu sobre essas identidades em
construção. Esta é uma investigação qualitativa e descritiva. Os dados foram coletados
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entre 2012-2014 em um campus do IPFR, com base em: questionário, narrativas, sessões
reflexivas e entrevistas. As análises seguem paradigma interpretativo, orientadas pela teoria
das RS (MOSCOVICI, 1978) e reflexões sobre identidade (NORTON, 2000; SILVA,
2012) e questionamento do falante nativo (SEIDLHOFER, 2011). Concluímos que as
principais RS estão relacionadas à: 1) comunicação e 2) trabalho. As identidades em
construção são usualmente de alunos, quando a língua está restrita à escola e de estudantes
e/ou usuários, quando está para além da escola.

PECULIARIDADES DA ESCRITURA DE SUPPÔTS ET SUPPLICIATIONS DE
ANTONIN ARTAUD
Jhony A. Skeika (PG-UEL)
jhonyskeika@yahoo.com.br

Este trabalho se propõe analisar a composição de Suppôts et Suppliciations, a última
seleção de textos que Antonin Artaud organizou, unindo de uma forma muito particular
poemas, histórias de sonhos, ensaios, comentários de desenhos, cartas, fragmentos,
interjeições e pulsações escritas; aparentemente, são textos que não se conectam, escritos
em diversas épocas e com estilos completamente diferentes. Segundo Évelyne Grossman
(2004, p. 1232), é preciso renunciar a tentativa de encontrar uma “unidade” a partir dos
princípios de ação, espaço e tempo – elementos da dramaturgia clássica –, mas Suppôts e
Suppliciations é um drama, em todos os sentidos do termo, “uma dramaturgia de um grito
de dor e de revolta que Artaud colocou uma última vez em cena nessas páginas
deslumbrantes” (tradução minha). Dessa forma, proponho uma reflexão sobre a composição
e escritura dessa obra, considerando o projeto artístico/literário/ideológico que permeava a
produção desse francês esquizofrênico.

ANÁLISE LINGUÍSTICA: CONCEITOS AXIÓLOGICOS EM UMA FÁBULA
LOBATIANA
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Partindo dos pressupostos do Círculo de Bakhtin, que concebe a linguagem a partir de uma
panorama dialógico, este trabalho tem como objetivo compreender como a Análise
Linguística pode corroborar a compreensão do discurso mobilizado a partir de um texto do
gênero fábula, na medida em que evidencia os conceitos axiológicos de sua sustentação.
Utilizaremos como corpus de análise a fábula de lobatiana “A Cigarra e a formiga”, a partir
da qual apontamos as marcas linguísticas representantes da entoação e dos juízos de valor
convocados. O trabalho também se ampara nas discussões da linguística aplicada sobre a
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prática de análise linguística, como se apresenta em Mendonça (2006), Perfeito (2007) e
Geraldi (1984). Os resultados parciais demonstram que a compreensão das axiologias
presentes no discurso pode se dar de maneira mais efetiva a partir do trabalho de análise
linguística.

O ESTIGMA DA SURDEZ E O MITO DO LETRAMENTO: UM ESTUDO
Josiane Junia Facundo (PG-UEL)
josiane.almeida@yahoo.com.br

Esta comunicação busca tratar de questões relacionadas ao letramento de pessoas surdas em
língua portuguesa. À luz das teorias dos “novos estudos do letramento” (Barton, 1998;
Street, 1993; Gee, 1990), nosso estudo rebate as teses que reforçam o estigma do analfabeto
e dos que estão à margem do letramento dominante; e, com base em pesquisas que
denunciam o estigma da surdez, tece reflexões acerca do letramento de pessoas surdas em
língua portuguesa, cujo não-domínio da estrutura formal da língua portuguesa escrita, em
muitos casos, reforça o estigma e o preconceito linguístico e social. Deste modo,
objetivamos repensar o letramento das pessoas surdas no sentido de valorizar suas práticas
sociais letradas e o papel da língua portuguesa nos eventos de letramento.
Trabalho orientado pela Profª Drª Ana Lúcia de Campos Almeida. UEL.

CONTRIBUIÇÕES DE ESPAÇOS (EXTRA)CURRICULARES NA
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE INICIAL DO PROFESSOR DE
LÍNGUA INGLESA
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A presente comunicação discute sobre espaços (extra)curriculares oportunizados pela
universidade, no contexto de um curso de Letras, que contribuíram para a formação docente
inicial de língua inglesa. O foco de análise repousa sobre dados oriundos de um
questionário, de cunho dissertativo, aplicado a acadêmicos ingressantes (1º ano de um curso
de Letras Português-Inglês e Letras-Inglês) e alunos formandos (4º de um curso de LetrasInglês e 5º ano de um curso de Letras Português-Inglês) do referido contexto. Essa
investigação integra-se no projeto de pesquisa “Formação de professores de línguas:
aprendizagem e desenvolvimento da identidade docente”. Como resultado, espera-se que
esse trabalho possa dialogar com pesquisas voltadas para a construção da identidade
docente do professor de inglês (NÓVOA, 1995; FLORES, 2003; REIS et al, 2011, REIS et
al, 2014), bem como oportunizar reflexões sobre a contribuição das experiências
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acadêmicas vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa na sua constituição e consolidação
identitária.

QUANDO A NORMA CULTA SE DISTANCIA DA PRESCRIÇÃO GRAMATICAL
Joyce Elaine de Almeida Baronas (UEL)
joyal@uel.br

Os estudos desenvolvidos no ambiente acadêmico a respeito da variação da língua já se
encontram em estado bastante avançado; nos estudos a respeito da norma, há a proposta da
pedagogia da variação, de forma que a língua seja abordada em sua diversidade. Urge a
inserção desses avanços no ambiente escolar, uma vez que a língua deve ser estudada na
escola de forma que se identifique seu caráter heterogêneo. Sob tal concepção, este estudo
busca tratar fenômenos gramaticais sob a perspectiva da variação. Para isto, serão
apontados estudos gramaticais que tratam determinados fenômenos e, posteriormente, serão
apresentados exemplos da norma culta em que tal fenômeno se apresenta de maneira
variável. Tal estudo pretende, pois, propor uma possibilidade de abordagem da língua em
sua diversidade.

DORAMUNDO E O SURREALISMO
Júlia Scucuglia Deggau (PG-UEL)
juliadeggau@gmail.com
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Tendo em vista o que representou o movimento surrealista quanto ao caráter, a temática e a
estética de produções artísticas – tanto na época de seu surgimento como em valores
artísticos posteriores –, o presente trabalho busca identificar no romance de Geraldo Ferraz,
Doramundo (1956), ressonâncias desses preceitos na construção da narrativa. Levando em
conta o envolvimento do autor no movimento modernista brasileiro e, portanto, seu contato
com as vanguardas artísticas da época – que, por sua vez, foram influenciadas por
premissas do Surrealismo, retratadas no manifesto de André Breton –, é válido considerar a
presença desses valores culturais no livro de Ferraz. Dentre as características que se
pretende apontar, destaca-se a linguagem peculiar da obra, fortemente relacionada à ação,
esta apresentada de forma fragmentada na qual passado e presente se entremeiam em uma
variedade de vozes.
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A NOVELA DA VIDA REAL: A MARGINALIZAÇÃO SOCIAL EM O TRABALHO
SUJO DOS OUTROS, DE ANA PAULA MAIA
Juliana da Silva Bello (PG-UEL)
jubello16@gmail.com

Tendo como referente a questão do sujeito inserido na sociedade, este trabalho objetiva
engendrar uma leitura a partir do ponto de vista de personagens que fazem parte da
civilização urbana, na qual a missão é limpar tudo aquilo que "não presta pra mais
ninguém" (p.91). São sujeitos conscientes do trabalho e vida que têm, refletem sobre essa
situação, mas não reagem a essas condições. Como corpus de análise, selecionou-se a
novela "O trabalho sujo dos outros" inserida na obra intitulada Entre rinhas de cachorros e
porcos abatidos (2009), da escritora negra Ana Paula Maia. Buscou-se como leituras
teóricas basilares, Karl Erik Schøllhammer (2011) Eduardo Assis Duarte (2011), Stuart
Hall (2005), dentre outros.

TRADIÇÕES DISCURSIVAS:
DA CARTA DE LEITOR AO COMENTÁRIO DE LEITOR ONLINE
Juliana Fogaça Sanches Simm (PG-UEL/UNOPAR/SEED-PR)
julianafogacasanches@gmail.com

Página

157

Durante um longo período, os estudos diacrônicos visaram realizar um resgate histórico da
origem das línguas, bem como a análise dos processos de modificação pelos quais passaram
ao longo do tempo. Com o advento das Tradições Discursivas (TD), passam a ser estudados
os aspectos discursivos-tradicionais, em que são trabalhados os gêneros. Quanto ao
delineamento do conceito de TD, Longhin (2014, p. 15-16) explica que o fator motivador
para a sua concepção procedeu “do reconhecimento de que o uso da linguagem, nas tantas
esferas sociais, se faz sempre por meio de textos e que, portanto, o lugar de inovação
linguística é o texto”. Assim, esta investigação tem como objetivo reconstituir o percurso
histórico dos gêneros “Carta de Leitor” e “Comentários de Leitores Online”, a fim de
analisar a formação e as transformações desses dois gêneros, bem como as regularidades
textuais existentes entre eles, por meio do aporte teórico das Tradições Discursivas.
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O DISCURSO DE AFASTAMENTO DE DILMA ROUSSEFF:
UMA PROPOSTA SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DE ANÁLISE
Julianne Rosy do Valle Satil (PG-UEL)
julisatil@hotmail.com
Claudete Carvalho Canezin (PG-UEL)
claudetecanezin@uol.com.br

Neste trabalho, apresentamos um estudo semântico-enunciativo do processo de designação,
analisando um dos pronunciamentos mais relevantes da presidente Dilma Rousseff,
atualmente, afastada pela admissibilidade do impeachment. Como objeto de investigação,
selecionamos o discurso realizado em 12 de maio de 2016, por meio do qual, buscamos
pensar os efeitos de sentido movimentados pela palavra “golpe”, fortemente marcada ao
longo de toda a fala da presidente. Para isso, trataremos do Domínio Semântico de
Determinação (DSD), que permite compreender a relação de sentidos entre as palavras que
compõem um mesmo texto, considerando, especialmente, o procedimento de
reescrituração, conforme postula a Semântica do Acontecimento, teoria enunciativa
desenvolvida por Eduardo Guimarães. Em nossa análise, também, abarcaremos as
contribuições da Análise de Discurso de Linha Francesa, campo interdisciplinar de saber,
que estabelece diálogo profícuo com a semântica proposta por Guimarães.

A PRÁTICA INTERACIONAL DA FORMULAÇÃO EM CONTEXTO FORENSE

Página

O objetivo deste trabalho é analisar o emprego das formulações em contexto forense,
evidenciando as estratégias usadas pelos interlocutores para demonstrar ou verificar sua
compreensão daquilo que foi tratado ou realizado na interação verbal. A pesquisa está
fundamentada nos princípios da Análise da Conversação em relação de interface com a
Linguística Forense, e o corpus é formado por trechos do julgamento de Jodi Ann Arias,
americana condenada pelo homicídio de seu ex-namorado Travis Alexander em 2008. Os
excertos analisados foram extraídos da transcrição do depoimento da ré realizado em
outubro de 2014. De acordo com os resultados, foram utilizadas formulações com as
características de preservação (do sentido do que foi dito), de transformação (de partes da
informação fornecida), além de pares adjacentes de formato formulação-decisão.
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UMA GRAMÁTICA PARA REFLETIR A LÍNGUA
Kananda Nogueira Pacheco (G-UEL)
kananda_nopa@hotmail.com
Uma gramática pedagógica deve visar à sala de aula, dando ao professor mais praticidade
para o ensino de uma língua. No projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, trabalhamos
com pesquisas sobre teoria linguística, a fim de construir os fundamentos teóricos
necessários para a construção de uma gramática pedagógica da língua Kaingang,
considerando manifestações orais e escritas que revelam uma realidade bilíngue
(Kaingang/Português). Observamos, porém, que inúmeras gramáticas classificadas como
gramáticas pedagógicas são gramáticas descritivas ou normativas ou, ainda, são livros
didáticos com atividades motivacionais que não constroem o exercício da reflexão crítica
pelo aluno. São gramáticas que visam ao conhecimento de nomenclatura e não de
conceitos. Assim, iniciamos um levantamento de diversas gramáticas pedagógicas para um
exame de como a língua está sendo ali tratada e de que maneira esse tipo de gramática
contribui para a formação do aluno crítico e cidadão.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Silveira. UEL. celosilveira@uel.br
NA FRONTEIRA ENTRE O ESTRANHO E O FANTÁSTICO: MANIFESTAÇÕES
DO INSÓLITO EM “A CABELEIRA”, DE GUY DE MAUPASSANT
Karina Stoeglehner (G-UEL)
karina.stoeglehner@gmail.com
O presente estudo tem como objetivo analisar o conto “A cabeleira”, cuja autoria pertence
ao escritor francês Guy de Maupassant (1850-1893). O enredo deste conto centra-se na
leitura do diário de um paciente de um hospício, o qual relata a paixão deste homem pelo
feixe de cabelo de uma mulher morta. A personificação deste feixe o leva ao
enclausuramento. Curiosamente, ao final da narrativa, o narrador, diante deste mesmo
feixe, também começa a sentir uma forte atração pela “cabeleira” e simultaneamente uma
repugnância. Assim dito, objetiva-se analisar as manifestações do insólito na narrativa de
Maupassant, evidenciando a presença da hesitação. Para tanto, serão utilizados como
referencial teórico os seguintes autores: Tzvetan Todorov, Remo Ceserani e David Roas.

Esta apresentação pertence ao projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especificamente
aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre a gramática. Nosso objetivo é refletir sobre os
fundamentos teóricos do Círculo de Viena (1922-1936), bem como avaliar a influência dos
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pressupostos dessa escola nos modelos linguísticos contemporâneos. Esse trabalho pretende
contribuir para a reflexão sobre os modelos teóricos em linguística e como essa base teórica
interfere na construção de várias gramáticas, especialmente tendo em vista a viabilidade de
uma gramática pedagógica de línguas indígenas.Tomando como referência as concepções
do funcionalismo (GIVÓN, 1995), lançaremos um olhar crítico sobre os resultados das
investigações realizadas pelo Positivismo Lógico, visando confrontá-los com as propostas
de modelos gramaticais. A pesquisa aborda as relações entre as concepções positivistas e a
escola funcionalista americana.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos Santos. UEL. lilukabi@uel.br

A VULNERABILIDADE DA CREDIBILIDADE DO NARRADOR
AUTODIEGÉTICO: ANÁLISE DA OBRA LOLITA DE VLADIMIR NABOKOV
Kayo Augustus de Souza Barboza (G-UEL)

No decorrer do enredo, se não duvidarmos da história narrada, podemos dizer que o
narrador possui credibilidade. O artigo propõe, como objetivo principal, mostrar como é
fácil duvidar da credibilidade do narrador autodiegético, aquele que é o personagem
principal da história contada. Observamos a partir da análise das obras Lolita, de Vladimir
Nabokov, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e O Gato Preto, de Edgar Allan Poe,
(com maior foco no romance de Nabokov) como ocorre e quais são os fatores que criam a
incredibilidade das palavras do narrador-personagem. No livro A Preparação do Escritor,
Raimundo Carreiro aponta que o narrador é o principal personagem da obra, deste modo, se
não pudermos acreditar no narrador o enredo termina sendo consideravelmente impactado;
e o próprio campo de interpretação acaba elevando-se a um novo patamar. A dúvida na
credibilidade do narrador, muitas vezes, é uma técnica não percebida pelo autor e leitor.
Deixaremos claro neste estudo como quebrar, ou não, a autenticidade das palavras do
narrador autodiegético.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Flávio Luis Freire Rodrigues. UEL.

LEITURA DE IMAGENS NAS AULAS DE ESPANHOL DO IFPR:
MOVIMENTANDO REPRESENTAÇÕES POR MEIO DO FILME CORAZÓN DE
LEÓN
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A leitura de imagens é uma atividade que propicia interpretação, criação, reflexão e
movimentação de representações. O cinema, imagem em movimento, retrata aspectos
socioculturais, históricos e linguísticos, favorecendo o aprendizado de línguas adicionais.
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Neste sentido, este trabalho apresenta um relato de experiência baseado na apreciação do
filme argentino Corazón de León (2013), escrito e dirigido por Marcos Carnevale. Nas
aulas de espanhol do IFPR- Campus Telêmaco Borba, a obra fílmica propiciou discussões
sobre aspectos da língua espanhola e problematizou questões como o preconceito físico e
social. A proposta fundamenta-se na teoria das representações sociais de Moscovici (2015)
e Santos (2009), autora que discute a transdisciplinaridade. A partir das representações
sobre a cultura hispânica apresentadas pelos estudantes do ensino médio integrado ao
técnico, em especial sobre a Argentina, a atividade buscou possibilitar a construção de
novos saberes e olhares em relação à cultura do outro.

AS LENDAS DE DANDARA: VERDADE OU MITO? A MOTIVAÇÃO DA
LEITURA LITERÁRIA DE UMA OBRA CONTEMPORÂNEA
Lenita Assalin (PG-UEM)
lenitasalin@gmail.com
Rosivaner de Mello Calvo (PG-UEM)
rosivaner@hotmail.com

O trabalho objetiva propor algumas alternativas práticas para a preparação da leitura
literária. Cosson (2014), em Letramento literário – teoria e prática, sugere um trabalho de
valorização da prática do ensino da leitura. De maneira objetiva e criativa, o autor declara a
importância de desenvolvermos estudos que direcionem as práticas dos professores, pois, se
por um lado, existem vários estudos teóricos que podem nos auxiliar nessa tarefa, por outro
lado, há falta de estudos práticos que mostram de maneira objetiva como os profissionais da
educação podem utilizar o texto literário em sala de aula. Nesse sentido, levando em
consideração o contexto social do aluno e suas próprias indagações, propomos um trabalho
prático que contribuirá com a formação e o desenvolvimento do leitor crítico. As atividades
que iremos propor irão anteceder e motivar a leitura literária da obra Lendas de Dandara
de Jarid Arraes. Utilizaremos, para tanto: vídeo, áudio e música.
Trabalho orientado pela Profª Drª Carmen Rodrigues de Lima. UEM.

VIDA E OBRA DE PAULO DE TARSO GALEMBECK
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O Prof. Paulo de Tarso Galembeck lecionou na UEL por cerca de 16 anos, atuando na
graduação e na pós-graduação. Nesse período, sempre participou dos eventos da casa, entre
eles o Selisigno. Considerando a importância da produção intelectual do professor,
prestamos esta breve homenagem póstuma, para relembrar sua trajetória pessoal e
profissional. O professor Dr. Paulo de Tarso Galembeck foi graduado em letras (português

161

Letícia Jovelina Storto (UENP)
Silvana Salino Ramos (UEL)

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

e francês) pela Universidade de São Paulo (1969), mestre em língua portuguesa pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1980) e doutor em filologia e língua
portuguesa pela Universidade de São Paulo (1990), da qual foi docente. Também lecionou
na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP, Araraquara) e na
Universidade Estadual de Londrina (UEL), na qual atuou como revisor dos periódicos
Entretextos (UEL) e Semina: Ciências Sociais e Humanas e foi membro de corpo editorial
das revistas Entretextos (UEL) e Signum: Estudos de Linguagem (UEL). O doutor
Galembeck publicou três livros (O tópico discursivo e temas correlatos: coletânea de
textos; Dino Preti e seus temas: oralidade, gíria, literatura, ensino; e Unidade de estudo:
recursos linguísticos e visuais), 62 artigos em periódicos; 31 capítulos de livros, 32
trabalhos completos em anais de congressos, com 92 apresentações de trabalhos. Participou
de 45 bancas: 14 bancas de doutorado, 30 bancas de mestrado e 1 de concurso público,
tendo orientado ainda 7 monografias de especialização, 56 graduandos na iniciação
científica, alguns deles com mais de um trabalho concluído, deixando 4 orientações de
doutorado em andamento. Ofereceu minicursos regularmente, sempre abordando alguma
peculiaridade da linguística textual, tratando da produção de textos orais e escritos.
Participou ativamente do Projeto Norma Urbana Culta (NURC/SP). Na vida pessoal, o
Paulo era um dos filhos queridos da D. Gabriela, esposo da Irene, pai da Glória e do
Gustavo, irmão de Tácito, Sérgio, André Luiz e Fernando. Cultivou amigos desde o ensino
Fundamental no Colégio D. Pedro I. Fez de muitos de seus orientados amigos e parceiros.
Certamente, era um homem ímpar.
“EIKE BATISTA, UM SUPERPAI?” E A APRENDIZAGEM DA POTÊNCIA
VIRIL
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Dentre as instâncias de socialização que participam da formação da identidade masculina, a
família é a que, provavelmente, conhece as transformações mais profundas, assim como
participa da reprodução da ideologia viril. Dentro dessa instância, a figura do pai torna-se
especialmente relevante para o que se pretende discutir neste artigo: masculinidades,
paternidade e a aprendizagem da potência viril. Na crônica em questão, “Eike Batista, um
superpai?”, de Eliane Brum (2013), Eike Batista pode ser visto – dentre outros vieses de
análise – como a representação de um modelo masculino e paterno que ensina e faz
perdurar a dominação masculina (hegemônica). Tanto o fato motivador da crônica
(atropelamento com morte) quanto a relação entre pai e filho escancaram a discrepância
entre uma masculinidade dita padrão e outra tida como subalterna. Para a análise da
temática, serão utilizados, predominantemente, COURTINE (2013), BAUBÉROT (2013),
KIMMEL (1998) e NOLASCO (1995).
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PROJETOS DE LETRAMENTO: A LÍNGUA EXPERIMENTADA
Lidiane Viana (PG-UNESP)
lidivianamel@gmail.com

Este artigo tem como objetivo discutir como o ensino de língua torna-se promissor quando
realizado por meio de projetos de letramento, considerando-se que, em geral, tais projetos
possibilitam aos alunos um envolvimento mais profundo com os assuntos abordados, além
de estimular e respeitar as práticas sociais que são responsáveis pela construção e avaliação
dos enunciados. Para isso, promoveremos uma breve discussão acerca do uso do termo
letramento, que apresenta diferentes configurações para, em seguida, tecermos algumas
considerações a respeito do conceito de projetos/práticas de letramento.
UMA LEITURA SEMIÓTICA DA HQ AS AVENTURAS DE TINTIM – O
SEGREDO DO LICORNE
Lilian Talita Canelossi de Melo (UEL)
talita.canelossi@hotmail.com

O trabalho baseia-se na teoria semiótica de linha francesa, a qual tem como precursor A. J.
Greimas, e procura analisar a História em Quadrinhos “O segredo do Licorne”, de Hergé,
com o intuito de mapear as ferramentas necessárias da teoria escolhida para o
desenvolvimento de proposta de leitura em meio escolar. Dessa maneira, pretende-se
analisar o texto em seu sincretismo de linguagens, apontando os níveis de geração de
sentido, segundo os conceitos greimasianos. O objetivo final é, a partir de um exemplo
concreto de análise, refletir sobre s caminhos que possam viabilizar o tratamento do gênero
Hq no contexto de ensino-aprendizagem de língua portuguesa.
Trabalho orientado pela Profª Drª Loredana Limoli. UEL.

LETRAMENTO LOCAL E SITUADO: O GÊNERO CARTA DO LEITOR E O SEU
PODER DE CONSCIENTIZAÇÃO
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Professores e alunos estão imersos em práticas sociais concretas, atravessados por
diferentes ideologias e relações sociais, vinculadas às culturas locais de suas comunidades,
não cabendo mais sustentar-se, nos dias atuais, um ensino que não leve em conta as
questões relacionadas ao contexto sociocultural em que os alunos estão inseridos. Deste
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modo, o propósito desta comunicação é relatar o desenvolvimento de um projeto de
letramento articulado à construção de uma sequência didática do gênero carta do leitor,
utilizando como suporte o jornal, a ser lido pela comunidade escolar (população interna da
escola e de seu entorno ou vizinhança). Para desenvolver tal trabalho, embasamo-nos na
perspectiva dos Novos Estudos do Letramento (Kleiman, 2004; Street, 2014) e nos
fundamentos teórico-metodológicos do Interacionismo Sócio-discursivo (BRONCKART,
2003, 2006; 2008; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).

O LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL THE LITTLE CLOUD: ENSINOAPRENSIZAGEM-AVALIAÇÃO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANCAS POR
MEIO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Lívia de Souza Pádua (PG-UEL)
lívia_s_padua@hotmail.com
Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL)
teacherjuliana@uol.com.br

O dispositivo sequência didática (SD), assim como proposto por Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004) objetiva, essencialmente, organizar atividades para o ensino de línguas
com base em gêneros textuais. Conforme proposto pelos pesquisadores, uma SD pode
também ser utilizada como instrumento de avaliação para balizar a aprendizagem de
línguas. Com base em tal pressuposto, elaboramos e aplicamos uma SD com vistas ao
ensino e aprendizagem de língua inglesa para crianças (LIC) a partir da história infantil
"The Little Cloud". A SD foi aplicada como instrumento de ensino e aprendizagem e
avaliação de LIC em um grupo do quinto ano do Colégio Estadual Professor José Aluísio
Aragão – Colégio de Aplicação (Campus UEL) para identificar até que ponto a SD
elaborada/ aplicada permitiu a identificação do processo de aprendizagem de LIC naquele
grupo de alunos. Para isto, analisamos a transcrição de duas aulas, sendo a primeira no
momento de refacção e a segunda na produção final. Os resultados revelam que a SD pode
ser um instrumento avaliativo eficaz por apresentar atividades didaticamente organizadas,
oportunizar a retomada de conteúdos e não colocar a criança em situação de tensão.
CONSUMISMO EM “O ESPANTALHO”, DE MODESTO CARONE
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No conto “O espantalho” (Dias melhores, 1984), de Modesto Carone (1937 - ), há o
registro do consumismo crescente no personagem. O conto se inicia com sua declaração de
que em seu guarda-roupa situa-se um enforcado. Em verdade, trata-se do duplo do próprio
personagem que, se antes se contentava com o necessário, agora recorre a empréstimos para
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“assegurar um repertório razoável” de vestimentas capazes de satisfazer suas necessidades
pessoais. Objetiva-se analisar o conto de maneira a demonstrar a transformação do sujeito
em enforcado vestido conforme os ditames da sociedade em que se insere. Para dar conta
desta tarefa nos limitaremos à estrutura textual, focando a evolução do personagem de
sujeito ao título oferecido pelo autor, Modesto Carone: ”O Espantalho”.
Trabalho orientado pela Profª Drª Adelaide Caramuru Cezar. UEL. accezar@uel.br

CAMPOS DE SABER LINGUÍSTICO, DISCURSIVO E ESCOLAR:
OLHARES CONTEMPORÂNEOS SOBRE A PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
PORTUGUESA
Luana de Souza Vitoriano (PG-UEM)
lvitoriano@geduem.com.br

As redações dos candidatos do vestibular indígena são materialidades capazes de criar
espaços de (in)visibilidades nos níveis de proficiência em língua portuguesa desses sujeitos.
Para investigar as condições de possibilidades constituintes do regime de olhar a
proficiência em contexto multilíngue e multicultural, apresentamos uma nova forma de ver
e fazer ver o conhecimento linguístico-discursivo desses candidatos, embasados pela
Análise do Discurso e Linguística funcional. Consideramos, pois, campos de saber:
linguístico, discursivo, escolar como espaços capazes de dar luminosidade à proficiência,
pois criam condições de emergência para vislumbrarmos o texto e a língua em seus
funcionamentos linguístico-discursivo, no/do processo seletivo. Os campos de saber estão
sob o regime de funcionamento de um dispositivo da diversidade linguístico-cultural, assim
a problematização do trabalho questiona: como os campos de saber podem ser mobilizados
nos gestos de leitura-interpretação das redações do vestibular indígena, e produzir espaços
de visibilidades às manifestações de proficiência em língua portuguesa?

GRAMÁTICA E DICIONÁRIO EM SALA DE AULA
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Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem,
especialmente aos trabalhos voltados ao estudo sobre Gramática. Um dos objetivos do
Projeto é voltar-se para a pesquisa gramatical em busca de fundamentos teóricos para a
elaboração de uma gramática pedagógica de línguas indígenas. Paralelamente aos trabalhos
da sobre a gramática pedagógica, iniciamos aqui uma pesquisa sobre lexicografia e também
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a leitura de autores como Biderman (2000) e Borba (2003). Esses autores abordam a
questão dos dicionários como ferramenta pedagógica. Procuramos desenvolver uma
investigação que elucide qual o papel que os dicionários podem desempenhar, ao lado de
uma gramática pedagógica, no dia a dia do professor.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Silveira. UEL. celosilveira@uel.br
O TERRÍVEL E O RISÍVEL EM “OS AUTÔMATOS”, DE E. T. A. HOFFMANN
Lucas Henrique da Silva (PG -UEL)
lukas.henrique15@hotmail.com
O presente trabalho tem por objetivo efetivar uma leitura do conto “Os Autômatos” (1819),
de E. T. A. Hoffmann (1776-1822), buscando-se ater no registro de dois elementos que se
entrecruzam na narrativa: o terrível e o cômico. O ponto de partida destes elementos
encontra-se na figura do boneco autômato, tema presente no grotesco romântico, conforme
Kayser (2003). Neste conto, o boneco autômato desperta nos seus curiosos um profundo
sentimento de terror, mas que se faz acompanhado de leitura jocosa de sua figura. O terrível
desta figura hoffmanniana encontra-se na burla, no estranhamento, enquanto o cômico, por
sua vez, desemboca sempre no desapreço, no angustiante, no riso amarelado.

DAS MONTANHAS DO SUDESTE MEXICANO A ESCRITA INSURGENTE DO
SUBCOMANDANTE MARCOS

Página

No primeiro dia de 1994, o mesmo em que entrava em vigor o NAFTA (North American.
Free Trade Agreement), indígenas, de quatro etnias diferentes, declaravam guerra ao
governo mexicano e tomavam de forma simbólica algumas cidades do estado de Chiapas,
sudeste do México: entra em cena o EZLN – Exército Zapatista de Libertação Nacional.
Dentro do movimento neozapatista está o emblemático Subcomandante Marcos, um dos
líderes e porta-voz. Ele é autor de cartas, comunicados e declarações que chamaram
atenção do mundo para o que ocorria em canto tão esquecido do México. Esse voltar de
olhos e pensamento se deu tanto pelo conteúdo destes escritos quanto por sua forma,
impregnada de recursos literários, poesia e o universo maia. O intento deste artigo é
demonstrar como funciona a construção textual do guerrilheiro e intelectual, por meio de
uma carta escrita a Eduardo Galeano em 1995, pouco mais de um ano após o levante.
Trabalho orientado pela Profª Drª Telma Maciel da Silva. UEL. telmaciel@gmail.com
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O REENCANTAMENTO DE MUNDO E A POÉTICA DE CRIOLO
Lucas Toledo de Andrade (PG-UEL)
lucas_toledo166@hotmail.com
A partir de Löwy (2002) podemos dizer que o surrealismo é uma tentativa subversiva de
reencantamento de mundo, na medida em que busca reacender no homem tudo aquilo que o
processo civilizatório moderno apagou, como, por exemplo, a imaginação, a magia, o mito,
o sonho, a revolta e a utopia. A vanguarda surrealista buscava a construção de uma
mitologia moderna capaz de questionar os ideais burgueses e ressignificar a própria
realidade, expandindo a noção que se tem da vida, por meio da junção entre o real e o
imaginário, o concreto e o abstrato, o consciente e o insconsciente, vendo nessa expansão
dos modos de apreender a existência uma forma de criticar e modificar a realidade, fugindo
dos padrões dominantes. Nesse sentido, essa comunicação buscará perceber de que forma o
ideário de reencantamento presente no surrealismo ressoa na criação do músico
contemporâneo Criolo.
A CRISE DO “MACHO” E OS NOVOS CAMINHOS NA CRÔNICA “MIJAR
SENTADO”, DE XICO SÁ
Lucélia Canassa (PG-UEL)
luceliacanassa@hotmail.com
Este trabalho tem como objetivo pensar em diversas representações de masculinidades.
Para isso, as crônicas do autor e jornalista Xico Sá se mostraram bastante férteis.
Conhecido pelas inúmeras abordagens sobre a relação entre homens e mulheres, Xico Sá
também se dedica à exposição do mundo masculino. O objeto literário, em específico, é o
livro Modos de macho e modinhas de fêmea, de 2008. Pretende-se, portanto, fazer um
comentário geral da coletânea que reúne 70 crônicas e, em um segundo momento, fazer
uma análise mais aprofundada da crônica intitulada: “Mijar sentado”. A partir dessa
crônica, é possível pensar numa suposta crise do macho que se vê perdido com algumas
mudanças da sociedade e, ainda, em novos caminhos, visto que as reflexões que o eu do
cronista faz nos remete a uma aceitação de novos comportamentos.

Com foco de investigação no Pibid-Letras/Inglês de uma universidade pública paranaense,
a presente comunicação pretende discutir resultados parciais do projeto de pesquisa
institucional “Formação de professores de línguas: aprendizagem e desenvolvimento da
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identidade docente”. De modo específico, este trabalho examina como a participação de
acadêmicos no programa afeta a sua aprendizagem docente. A análise toma como base a
resposta dos pibidianos a um questionário de cunho dissertativo, em que discorreram sobre
como aprenderam a ser professor no âmbito do Pibid e quais experiências foram
significantes para essa aprendizagem. Pautando-se em uma perspectiva sociocultural de
aprendizagem (JOHSON, 2009; LAVE; WENGER, 2001; WENGER, 1998), espera-se
contribuir com os estudos na área de formação de professores ao discutir a aprendizagem
docente em espaços oportunizados pelo Pibid.
UMA LEITURA SEMIÓTICA DO POEMA “NOÇÕES”, DE CECÍLIA MEIRELES
Luciene Lemos de Campos (SED-MS)
lucienelemos10@yahoo.com.br

Sabe-se que a semiótica insere-se no quadro de teorias que se preocupam com o texto e
que, comumente, considera-se que, na poesia de Cecília Meireles, a brevidade, a fragilidade
das coisas e a pluralidade de assuntos remetem, direta ou indiretamente, a oposições
diversas. Neste estudo, analisamos, de forma sucinta, o poema ”Noções”, de Cecília
Meireles, refletindo sobre estratégias de leitura literária, possíveis, para alunos da Educação
Básica. O presente trabalho ampara-se nos pressupostos teóricos da semiótica de inspiração
greimasiana e em Octavio Paz. Salienta-se, entretanto, que não se fará uma exposição
teórica de forma sistemática de todos os conceitos teóricos utilizados.
ESTUDOS GRAMATICAIS – MODELOS DESCRITIVOS E A DESCRIÇÃO DE
LÍNGUAS INDÍGENAS – LIMITES E POSSIBILIDADES
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Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre Gramática. Nos estudos gramaticais, as
discussões aqui expostas estão relacionadas à pesquisa de alguns dos principais modelos
teóricos de descrição da linguística contemporânea, de modo a exercitar uma reflexão
crítica em torno da contribuição que esses diferentes modelos teóricos podem oferecer para
a descrição de línguas indígenas, com sistemas gramaticais extremamente diversos.
Debatemos os limites e possibilidades que as gramáticas científicas têm de dar conta da
descrição das línguas indígenas no norte do Paraná, levando em consideração o contraponto
entre teorias com fundamentos divergentes. Exemplificamos com algumas considerações
sintático-semânticas na língua kaingang.
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RETRATOS DO HOMEM EM FORMAÇÃO: CRÔNICAS DE LUIS FERNANDO
VERISSIMO
Luiz Carlos Santos Simon (UEL)
luizcssimon@gmail.com

Reflexões sobre as masculinidades tornam-se cada vez mais relevantes à medida que os
estudos de gêneros proliferam e desencadeiam polêmicas e atritos entre esferas políticas e
governamentais e práticas pedagógicas ede pesquisa. Trazer o debate para os estudos
literários constitui, assim, contribuição para o alargamento das discussões e exercício em
busca do amadurecimento do diálogo entre a literatura e outros campos do conhecimento. A
pesquisa sobre experiências masculinas pode conduzir a diversos desdobramentos: a ideia
de crise, as relações dos homens com mulheres e gays, a violência, as sexualidades e
valores como desempenho, virilidade e honra, entre tantos outros direcionamentos. Aqui, o
foco recai sobre etapas da formação do homem: infância, adolescência e juventude e ainda
o estágio da vida adulta em que se opera retrospectiva quanto a fases anteriores. O objetivo
é apresentar uma leitura de crônicas de Luis Fernando Verissimo em articulação com os
estudos das masculinidades.

LETRAMENTO ESCOLAR EM CONTEXTO MULTILÍNGUE: O CINEMA
COMO POSSIBILIDADE DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maraisa Daiana da Silva (PG-UEM)
maraisa.d.silva@gmail.com
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As práticas de letramento compreendem as práticas culturais de interação, com textos
escritos, e se constituem de conceitos e modelos sociais relativos às tais práticas e, assim,
fazem funcionar e dão significado aos processos de letramento. Diante disso e partindo do
princípio de que o cinema contemporâneo é um espaço de representação audiovisual das
práticas sociais, políticas e culturais sob um determinado regime de olhar, o objetivo desta
comunicação é compreender o cinema como ferramenta para o letramento escolar em
língua portuguesa em contexto multilíngue. Para tanto, este estudo está vinculado ao Grupo
de Estudo em Análise do discurso da UEM (GEDUEM), fundamentado pelo escopo teórico
da Análise do Discurso franco-brasileira, em diálogo com Linguística Aplicada.
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ESTUDOS GRAMATICAIS – FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA GRAMÁTICA PEDAGÓGICA DAS LÍNGUAS
INDÍGENAS
Marcelo Silveira (UEL)
celosilveira@uel.br

Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos voltados ao estudo sobre Gramática. Discutem-se os tipos de gramáticas que
foram construídas ao longo do percurso das ideias sobre a língua e a linguagem. Essa
discussão almeja o debate sobre fundamentos estruturais e funcionais sobre os quais se
deve construir uma gramática pedagógica capaz de dar conta das questões linguísticas em
sala de aula. Debate-se como se dá o diálogo entre o linguístico e o discursivo, entre
enunciação e enunciado no dia a dia do aprendizado escolar. Esta pesquisa está direcionada
para a reflexão sobre os fundamentos conceituais e metodológicos que fundamentam a
elaboração de uma gramática pedagógica que cumpra o papel de direcionar a reflexão sobre
a língua em sala de aula, particularmente aquela situada em contextos bilíngues e
multiculturais, como os dos povos indígenas.
ANÁLISE SOBRE A IMAGEM DA MORTE NO CONTO “A MOÇA TECELÃ” DE
MARINA COLASANTI
Marcia Eduarda Santos (IFPR-Cascavel)
marciaeduarda99@gmail.com
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Contrariando concepções populares, obras classificadas como literatura fantástica não são
produzidas com o único propósito de entreter o público infantil com histórias moralizantes.
Os contos de fadas/maravilhosos, por exemplo, além de serem repletos de reflexões que
contribuem para o desenvolvimento do ser, expõem a quantidade significativa de imagens e
simbologias imersas em seu conteúdo. O conto maravilhoso “A moça tecelã”, da escritora
contemporânea Marina Colasanti, aponta, por meio de imagens, para uma reflexão da
posição dominadora do homem em relação à moça, que, para recuperar a liberdade de tecer
sua própria vida, acaba desfazendo e destruindo tudo aquilo que foi forçada a tecer,
inclusive aquele que lhe deixara presa, o que nos leva a inferir que o ato de “destecer”,
representa a morte do homem dominador, consequentemente, a libertação da moça.
Trabalho orientado pela Profª Patricia de Lara Ramos. IFPR. patricia.ramos@ifpr.edu.br
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EU É UM OUTRO: A MANIFESTACÃO DO DUPLO LITERÁRIO EM FERIADO
DE MIM MESMO, DE SANTIAGO NAZARIAN
Márcio Henrique de Almeida Soares (PG-UEL)
marck.ick@gmail.com
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise do romance Feriado de Mim Mesmo
(2005), de Santiago Nazarian a partir da perspectiva do duplo literário. Para tanto,
recorreremos fundamentalmente aos trabalhos teóricos de Nicole Fernandez Bravo e Otto
Rank acerca do duplo, além do estudo de Sigmund Freud em relação ao “estranho”.
Munidos desse aparato teórico, buscaremos compreender como se dá a manifestação do
duplo na obra mencionada e quais suas implicações tanto para o desenvolvimento da
história quanto para a caracterização do estado mental ao qual sucumbe o protagonista da
trama.

A FÁBULA COMO SINTAXE DE TEATRALIDADE-PERFORMATIVIDADE NA
DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA
Marcos Savae (PG-UEL)
marcossavae.art@gmail.com
Pretende-se elaborar uma proposta de leitura da fábula contemporânea como um dispositivo
de sintaxe da tessitura do texto dramático, construída a partir dos princípios de teatralidade
e performatividade. Buscar-se-á demonstrar que até a crise do drama no final do século
XIX e início do XX, a fábula se configurava como um mecanismo poético de condução do
pensamento, pela via lógico-causal, ao reconhecimento de um dado conhecimento sobre a
vida. Contudo, com os desdobramentos que os vários elementos do drama (personagem,
ação, conflito, catástrofe, etc.) sofreram ao longo do século XX e início do XXI, em
conjunto, a fábula passa por uma transformação no encadeamento de elementos, que não
visa mais a condução racional do espectador-leitor pela unidade de tempo, espaço e
personagem, e sim, ativa por meio do estético e da fragmentação, via pensamento
analógico, o sensível.

A iniciativa deste projeto deve-se à experiência de professores dos sextos anos do ensino
fundamental II que perceberam que a grande maioria dos alunos não gostava de ler. A
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comunidade escolar é situada em área periférica da cidade. Tendo em vista que a maioria
dos alunos é oriunda de famílias não leitoras com pouco ou nenhum contato com bons
materiais de leitura, fica a cargo único e exclusivo da escola propiciar leituras
significativas. O objetivo do projeto é elaborar oficinas de leitura e, juntamente com os
professores, tentar construir na escola uma política de formação de leitores em que todos
possam contribuir com sugestões, que envolva o conjunto da unidade escolar para
desenvolver estratégias de leitura eficientes, oferecendo aos alunos uma diversidade textual
que lhes possibilite a aquisição de habilidades significativas da leitura.

LE PETIT NICOLAS: O CINEMA COMO SUPORTE DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
DO LETRAMENTO LITERÁRIO EM FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (FLE)
Margarida da Silveira Corsi (UEM)
margocorsi@gmail.com
Wagner Vonder Belinato (UEM)
wbelinato@yahoo.com.br

Na busca de práticas que dialoguem com o universo referencial do aprendiz, expomos, no
presente trabalho, as reflexões motivadoras e os resultados atingidos pela prática didáticopedagógica centrada na obra fílmica Le Petit Nicolas (O Pequeno Nicolau, PT-Br, 2009,
dir. Laurent Tirard) como motivadora para a leitura da série juvenil homônima, de
Goscinny&Sempé (1960). Desta forma, propõe-se a reflexão do uso do cinema enquanto
suporte didático-pedagógico para o letramento literário em Francês Língua Estrangeira a
partir de experiência com os acadêmicos primeiranistas do Curso de Letras - habilitação
Português/Francês e Literaturas correspondentes, da Universidade Estadual de Maringá
(UEM). Partindo da exploração dos personagens tipo como modo de representar as
características mais relevantes do universo infantil, buscamos desvelar algumas
especificidades acerca da composição do perfil de Nicolau e nas relações construídas por
ele, seus pares e o mundo adulto como representados na diegese, especialmente, pela
professora e por seus pais.

CONTOS DE LIMA BARRETO E AS PERSONAGENS NEGRAS
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A proposta deste trabalho é tratar de narrativas de Lima Barreto com destaque às
personagens negras. Interessa à reflexão retomar contos do autor – “Um especialista”, “O
filho de Gabriela” e “A Nova Califórnia” - a fim de analisar de que forma teceu suas
críticas à sociedade do início do século XX e de que modo realizou a representação do
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negro. Para tanto, são retomados estudos sobre Lima Barreto, como o ensaio de Antonio
Candido (1989) “Os olhos, a barca e o espelho”; estudos sobre a literatura brasileira de
Candido (1997) Formação da literatura brasileira e Alfredo Bosi (1995) Dialética da
Colonização; a respeito de identidade e diáspora Hall (2013) e Bhabha (2013) e quanto ao
conceito de literatura afro-brasileira de Eduardo de Assis Duarte (2011).

A ESCRITA CRIATIVA NO ENSINO MÉDIO: POSSÍVEL DE SER APLICADA
OU PROPOSTA UNIVERSITÁRIA?
Maria Caroline Chagas Araujo (G-UEL)

O presente artigo pretende trabalhar com A Escrita Criativa, que surge como uma matéria
que, apesar de possuir o nome Criativa, não é intuitiva do escritor, mas uma elaboração de
exercícios e estratégias de trabalho para a criação de um “bom” texto. Dentro dessa
perspectiva de técnicas para a produção de texto, como já foi dito, seria possível trabalhar
essas atividades dentro de sala de aula? Seria essa ideia uma proposta somente para
escritores ou universitários interessados em escrever ou analisar a escrita desses autores que
propõem técnicas de escrita? Diante dessas indagações é que o artigo foi produzido, autores
como Stephen King, Susana Machado, Marcelino Freire entre outros são utilizados, para
elaborar as atividades propostas para a de sala de aula de ensino fundamental e médio e
dessa forma verificar como essas questões funcionam na prática.

OS ESTUDOS ENUNCIATIVOS NA SEMIÓTICA: ENTRE JEAN-CLAUDE
COQUET E JACQUES FONTANILLE
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A semiótica de linha francesa originou-se no final da década de 1960, mais precisamente
após a publicação da obra Sémantique structurale (1966), escrita por Algirdas Julien
Greimas, lituano naturalizado francês, considerado o fundador da teoria. Nessa época, na
Europa, já se anunciavam grandes mudanças na linguística, provocadas principalmente
pelos estudos que o linguista francês Émile Benveniste vinha desenvolvendo desde o final
dos anos 1950. Jean-Claude Coquet, um dos primeiros colaboradores a se unir ao grupo de
Greimas, desde o início, em seus estudos, incorporou à sua obra as ideias referentes à
enunciação, desenvolvidas por Benveniste, e à fenomenologia, oriundas de Merleau-Ponty.
Jacques Fontanille juntou-se ao grupo greimasiano no início da década de 1970, momento
em que se finalizavam as reflexões relativas às modalidades. O objetivo deste trabalho é
analisar e comparar as reflexões enunciativas de Coquet e Fontanille, buscando identificar
as suas semelhanças e especificidades.
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O PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE REGULADO POR
INSTRUMENTOS ORIENTADOS PELA ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Maria Ilza Zirondi (UEL)
ilzamaria2000@yahoo.com.br
Tatiana A. Baptilani (PG-UEL)
tatibaptilani@hotmail.com

Defendemos a ideia de que o planejamento das ações de ensino somente pode ser
concretizado a partir do momento em que ocorre a didatização dos gêneros de
texto/discurso (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004; 2009), idealizadas pela modelização dos
gêneros. Partindo desse pressuposto, objetivamos discutir se a elaboração de instrumentos
de trabalho de ensino pode ser um diferencial como organizador da prática docente, de
modo a levar o professor a compreender o que subjaz os conteúdos escolares. Com base nos
pressupostos bakhtinianos (BAKHTIN, 2003 [1979]) e dos aspectos sociointeracionistas
das atividades de linguagem (BRONCKART, 2003, 2006, 2009), elaboramos instrumentos
e planejamos ações para os anos iniciais, na interação entre Assessores pedagógicos e
Docentes uma estratégia de planificar os conteúdos para o ensino. Os instrumentos têm por
objetivo criar estratégias de compreensão da organização curricular.
A finalidade,
portanto, e a de elaboração de uma sequência de atividades e o processo de transposição
didática.

DA ERA DE PRATA À CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE DAS
ESTRUTURAS NARRATIVAS DOS QUADRINHOS E TIRAS CÔMICAS

ISBN 978-85-7846-400-4
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Objetivamos, neste trabalho, estabelecer aproximações e distanciamentos entre dois
gêneros quadrinísticos (história em quadrinhos e tira cômica), produzidos em momentos
distintos, na Era de Prata dos quadrinhos (1950-1970) e na Era Moderna (1985-dias atuais).
O objeto é constituído de: a) o primeiro número da série “Os Vingadores” de Stan Lee e
Jack Kirby (1963) e sua versão mais contemporânea, “Os Supremos” de Mark Millar
(2002), como amostras do gênero “história em quadrinhos”; b) x antologias de “A Turma
de Charlie Brown” de Charles Schulz (“Peanuts”, 1950-1970) e as tiras cômicas produzidas
por Orlandeli (séries “(Sic)”, “Grump”, “O mundo de Yang” e “Daruma”). Para análise dos
quadrinhos, será feita uma comparação entre os momentos de produção de cada gênero; em
seguida, uma comparação entre os gêneros quanto a alguns recursos constituintes da
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linguagem dos quadrinhos (CAGNIN, 1975; RAMOS, 2010): personagens, tempo e
espaço, balões e desdobramento narrativo (ação, vinheta e movimento).
TEORIA LITERÁRIA, CINEMA E A HERANÇA SAUSSURIANA – CAMINHOS
POSSÍVEIS
Maria José Guerra de Figueiredo Garcia (UEL)
majogue@uol.com.br

Este trabalho faz parte do Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, pesquisando a
herança saussuriana na Linguística contemporânea. Tratamos aqui da contribuição do
Mestre de Genebra retomada por três autores: Roman Jakobson, Émile Benveniste e Roland
Barthes. São autores que reescrevem e redimensionam as ideias de Saussure repensando os
mecanismos intrínsecos à linguagem e ao discurso. Refletimos, particularmente, sobre as
relações que se estabelecem entre a linguística, a teoria literária e a pesquisa sobre a
linguagem cinematográfica. São campos que delimitam diferentes universos de discurso
(Cf: COSERIU, 1973, p. 131), de forma a estabelecerem uma perspectiva de análise a partir
de diversos sistemas semiológicos. Discutiremos essas propostas observando e debatendo
textos do discurso cinematográfico e do discurso literário.

O ALUNO LEITOR CONTEMPORÂNEO NO DISCURSO DOS PROFESSORES:
REPRESENTAÇÕES PRELIMINARES

ISBN 978-85-7846-400-4
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Esta pesquisa discute a leitura com foco no aluno leitor. Nosso objetivo é investigar, por
meio de entrevistas, representações que professores de Língua Portuguesa e de algumas
áreas das Ciências Humanas possuem do aluno leitor na contemporaneidade, no ensino
público e privado, nos níveis Fundamental e Médio. Com base no construto teórico da
Análise de Discurso francesa e em contribuições dos Estudos Culturais e de pesquisas
relacionadas à leitura, buscamos investigar qual é o imaginário discursivo do sujeitoprofessor, acerca do aluno leitor hoje. O professor, sujeito entrelaçado por várias vozes
sociais, provenientes, muitas vezes, de leituras realizadas na/para a escola, acaba por
representar o aluno como não leitor, devido, principalmente, aos baixos índices de
letramento apresentados nas avaliações de larga escala. Assim, esperamos, igualmente,
promover reflexões sobre as formas de se entender a leitura que o aluno dos dias atuais
realiza. Resultados preliminares apontam para uma dispersão em relação à leitura escolar e
para um aluno leitor discursivizado de modo heterogêneo.
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APROXIMAÇÕES ENTRE “UM MÉDICO RURAL” DE FRANZ KAFKA E “O
LODO” DE MURILO RUBIÃO
Mariana Silva Franzim (Unopar/Anhanguera)
marianafranzim@gmail.com
Diversas são as aproximações possíveis entre Franz Kafka (1883 - 1924) e Murilo Rubião
(1916 - 1991). Frente a isto, este trabalho se propõe a estabelecer uma leitura paralela entre
os contos “Um médico rural” do tcheco e “O lodo” do contista mineiro. Ambos os contos
expõem a frágil relação entre médico e paciente, a íntima ligação entre a culpa e o
adoecimento e estabelecem perturbadoras aproximações entre flores e feridas fétidas. Os
contos expõem o paradoxo entre a luta e a resignação de personagens que sucumbem ao
passado, passado este que rompe as barragens do presente e inunda o cotidiano dos
personagens de culpa, dor e morte.
VERBOS NA LINGUAGEM RURAL: UM ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO DO
VOCABULÁRIO DE TIBAGI
Mariana Spagnolo Martins (PG-UEL)
mariana.spagnolo@hotmail.com
O léxico de uma língua pode apresentar divergências de uma cultura para a outra, tanto em
sua estrutura morfológica como na lexical ou semântica. O Galego, o Português Brasileiro e
o Português Europeu são línguas vizinhas que possuem alguns traços morfológicos,
sintáticos e fonéticos semelhantes, mas que se diferenciam em sua carga semântica. Por se
tratar de línguas próximas e de compreensão oral e escrita razoavelmente fácil, este estudo,
baseado nos princípios do Projeto internacional e interinstitucional Tesouro do Léxico
Patrimonial Galego e Português, propõe a análise dos verbos da obra paranaense
Vocabulário de Tibagi, de Ennio José Toniolo (1981). Objetivamos (i) descrever os verbos
da Língua Portuguesa do Brasil extraídos desta obra, referentes às classes semânticas da
agricultura (3.0), dos animais (5.0) e do ser humano (7.0) e (ii) comparar esses mesmos
verbos em Língua Portuguesa Europeia e em Língua Galega quanto à variação fonética e
aos significados.
Trabalho orientado pela Profª Drª Vanderci de Andrade Aguilera. UEL.

O presente trabalho insere-se nas pesquisas sobre a língua falada. Tem por objetivo analisar
um recurso recorrente na fala, a paráfrase, enunciado que reformula um enunciado anterior
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e que, por esse motivo, contribui com a coerência textual no discurso falado. Por situar-se
no plano da competência interacional do falante, a paráfrase efetiva-se uma estratégia
discursiva importante para persuasão, objetivo principal do discurso político. Para chegar
ao objetivo proposto, foram analisados discursos proferidos por três políticos brasileiros:
ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, ex-Deputado Roberto Jefferson e o ex-Senador
Pedro Simon. Os resultados da análise confirmaram a presença de paráfrases nos discursos
políticos e a importância delas para a manutenção da intercompreensão e da
progressividade conversacional. No entanto, em alguns casos, a falta do recurso e/ou sua
construção inadequada acabam por prejudicar a interação, pois comprometem a coerência
discursiva. Trata-se de um trabalho baseado em pesquisa orientada pelo professor
homenageado, Paulo de Tarso Galembeck.

LETRAMENTO DIGITAL NA PRÁTICA DOCENTE
Mariana Vidotti de Rezende Hauly
marianavidotti@gmail.com

O presente trabalho insere-se nas pesquisas sobre letramento digital e as práticas de
professores de Língua Portuguesa. Tem por objetivo analisar em que medida a concepção
de letramento digital tem permeado a ação de professores da educação básica (SEED – PR)
e de professores de instituições de ensino superior, especialmente da UEL. Para alcançar
esse objetivo, foram analisadas propostas pedagógicas de docentes da educação básica
apresentadas em cursos de formação continuada ofertados pela Coordenação Regional de
Tecnologia na Educação (NRE – Londrina). Além disso, foram investigadas as práticas dos
professores na UEL, no curso de Letras – Português, a partir das perspectivas dos
professores em formação inicial que cursavam os últimos anos do curso referido. Os
resultados das análises revelam que há um distanciamento entre as perspectivas de
letramento digital e as práticas dos professores que atuam tanto no ensino básico quanto no
superior. Esse resultado aponta para a necessidade de se discutir na teoria e na prática as
novas demandas para educação, fruto da era digital.

PLANO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: POSSÍVEIS
(RE)CONFIGURAÇÕES NA PRÁTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho objetiva apresentar as possíveis (re)configurações encontradas no Plano de
Ensino de um segundo ano de Letras de uma universidade pública do estado do Paraná,
entre os anos de 2012 e 2015. Para tanto, pautamo-nos na concepção de plano de ensino
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(FUSARI, 1990; SILVEIRA, 2005; VASCONCELLOS, 1995, 2000); nos aportes teóricometodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo, no ensino de línguas com base em
gêneros textuais em torno das capacidades de linguagem, no procedimento da Sequência
Didática, bem como na compreensão da avaliação em suas diferentes modalidades:
diagnóstica, formativa, somativa. Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizamos os
planos de ensino de quatro anos consecutivos, analisando as possíveis (re)configurações
ocorridas, bem como um questionário aberto respondido pelas professoras responsáveis
pela disciplina. Os resultados indicam que o plano de ensino antecipa e contribui para a
(re)organização do trabalho do professor. Portanto, sua produção deve ser realizada pelo
grupo de professores do curso.

JOGO ENTRE REALIDADE E FICÇÃO EM CADA UM A SEU MODO DE LUIGI
PIRANDELLO
Marina Stuchi (PG-UEL)
marinastuchi@gmail.com

Luigi Pirandello (1867-1936) é um dos maiores nomes dentre os dramaturgos responsáveis
pelo processo de modernização do drama na primeira metade do século XX. Na peça Cada
um a seu modo (1924) os limites entre realidade e ficção são colocados em questão,
discussão que aparece no enredo, mas também nas indicações cênicas, o que nos leva a
pensar que o assunto tratado ganha forma, não só textual, mas espetacular. O dramaturgo ao
aplicar à forma teatral seus pressupostos filosóficos não renova apenas a dramaturgia, mas
provoca mudanças, também, na encenação e no modo de atuar, pois as críticas que ele
incorpora ao texto dramático, como os limites do teatro como representação do real, se
materializam em cena. Através dessa discussão, buscamos compreender a importância de
Pirandello não apenas como dramaturgo, mas também como pensador da revolução cênica
do século XX.

O PERFIL DOS PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DO IFPR

ISBN 978-85-7846-400-4
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Leffa (1999), quando pontua que devemos conhecer os aspectos históricos do ensino de
Língua Inglesa (LI), afirma que é necessário conhecer de onde viemos e onde estamos para
saber para onde vamos; corroborando o autor acrescentamos a necessidade de observarmos
“quem somos”. Esse aspecto prescinde estudos porque o Instituto Federal do Paraná (IFPR)
é uma instituição com características singulares, em fase de expansão, onde professores são
contratados em concursos frequentes. O objetivo dessa apresentação é divulgar resultados
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da análise de questionário de caráter censitário respondido por professores de LI da
instituição. Os dados foram tratados majoritariamente com base em análise de conteúdo
(Moraes,1999). Os três tópicos analisados dizem respeito aos dados pessoais dos
profissionais entrevistados, as práticas pedagógicas implementadas por eles nos campi onde
atuam e aos conhecimentos que possuem sobre os fundamentos filosóficos,
epistemológicos e pedagógicos basilares do Ensino Médio Integrado a Educação
Profissional Técnica.

CASAMIENTO ENGAÑOSO, DE MIGUEL DE CERVANTES: OS OPERADORES
DA NARRATIVA, O PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO E A UNIDADE DE
SENTIDO
Mateus Antenor Gomes (G-UFMS)
mateus-antenor1@hotmail.com

O presente trabalho, diante da grande importância de Miguel de Cervantes para a literatura
e cultura espanhola, analisa a novela Casamiento engañoso sobre o viés da teoria narrativa
e da semiótica de linha francesa. Assim, é possível desvendar a existência de uma relação
tênue entre elementos da estrutura narrativa – os operadores da narrativa – e o sentido,
tornando o texto literário uma unidade significativa. Para alcançar tais anseios, portanto,
foram unidos aportes teórico-metodológicos dos estudos literários e o percurso gerativo de
sentido da semiótica francesa. Por fim, concluiu-se que os operadores da narrativa, na
novela, se ligam em níveis diferentes, construindo um texto coerente em sentido e em
estrutura.

OBRAS LITERÁRIAS DE LÍNGUA INGLESA EM CANÇÕES:
INTERTEXTUALIDADE, CONTEXTO DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS

ISBN 978-85-7846-400-4
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A representatividade da literatura não se apresenta somente em textos, mas também em
canções. A partir dessa afirmativa, pretendemos apresentar obras literárias de língua inglesa
adaptadas no gênero multimodal (ROJO, 2012) “canção”. Para tanto, nosso corpus de
análise será o romance “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” de Douglas Adams e o
efeito de intertextualidade (NITRINI, 2010) gerado pela música “Paranoid Android” da
banda Radiohead. Nossas análises permeiam o contexto de produção (BRONCKART,
1999) que as envolve, a relação de significados do romance na letra da música, menção a
personagens e reflexão da melodia da canção com o sentimental da obra literária, além da
reflexão sobre tais elementos transpostos ao contexto educacional. Por fim, defendemos a
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importância da reflexão sobre o contexto de produção para compreensão da
intertextualidade e a possibilidade de utilizar tais adaptações na didática.

VIOLETA FRANCO: A ARTISTA E A MULHER DA ARTE MODERNA
PARANAENSE
Mauricio Marcelino de Lima (IFPR)
mauricio.lima@ifpr.edu.br

A Arte Moderna Paranaense ocorreu a partir de meados do século XX, contrapondo-se ao
Movimento Paranista e a arte acadêmica, dominantes nesta época. Violeta Franco, aluna de
pintores como Guido Viáro e Poty Lazzarotto, pioneiros da inovação estética nas artes do
Paraná, destaca-se como uma das artistas de maior importância na continuidade do
processo de renovação e solidificação da arte moderna Paranaense. A trajetória de Franco é
impactante e emblemática, pois além de se diferenciar na arte, partindo de uma produção
artística de ruptura com a arte acadêmica, ela tratava de assuntos polêmicos em suas
composições, como a ditadura, a valorização do Brasil, a crítica ao subdesenvolvimento e o
reconhecimento da mulher. Dessa forma, este trabalho analisará algumas de suas obras,
fundamentando-se no método iconológico de Erwin Panofisky (2012), nos conceitos de
Representação e Apropriação de Roger Chartier (2002) e na Tradução Cultural de Peter
Burke (2003).

O PAPEL DO PLANO DE TEXTO NA PRODUÇÃO TEXTUAL

ISBN 978-85-7846-400-4
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O trabalho da escrita na educação básica tem sido desafiador para os professores e para os
alunos. Os primeiros não encontram alternativas teórico-metodológicas adequadas para
auxiliar os alunos nas diferentes fases do trabalho da produção textual. Os segundos, não
conseguem organizar informações, progredir nas ideias, adequar linguisticamente o texto à
proposta de comunicação. De forma específica, como professora da rede pública, temos
notado que tanto os bons leitores como os mais lacunares não conseguem selecionar e
organizar as informações sobre o tema a ser escrito no momento da escrita. De forma
específica a fase do planejamento do texto tem sido realizada de forma bastante lacunar na
sala de aula e também não tem sido fonte de muitas pesquisas. Assim, o objetivo desta
comunicação é apresentar resultados iniciais de uma pesquisa de mestrado em torno do
planejamento de texto. O referencial teórico apoia-se na Linguística Textual (ADAM,
2008; FAYOL, 1992).
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A VÊNUS D’ILLE: O FANTÁSTICO MOVIDO PELO QUE (NÃO) DEVERIA SE
MOVER
Moisés Manzano (G-UEL)
Viviane Aparecida Alexandrino Moreira (G-UEL)
O presente trabalho tem por objetivo analisar o conto “A Vênus d’Ille”, de Prosper
Merimée (1803-1870), pelo viés do fantástico. Neste estudo, o foco principal será
identificar as relações de influência e representatividade do ser imóvel do conto, a estátua
da deusa Vênus, com as demais personagens da narrativa. Para a realização deste trabalho,
usaremos como fundamentação teórica principalmente os conceitos apresentados por
Tzvetan Todorov, em seu clássico Introdução à literatura fantástica. Nesta obra, o teórico
búlgaro salienta que o conto de Prosper Merimée é um texto exemplar de narrativa
fantástica, porém, em seu estudo, não lhe dedica um espaço expressivo.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Adilson dos Santos. UEL.

A SUARABÁCTI EM CORPORA PARANAENSES
NA PERSPECTIVA HISTÓRICA E GEOLINGUÍSTICA
Myriam Rossi Sleiman Gholmie (G-UEL)
myriamgholmie@gmail.com
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Este trabalho apresenta resultados parciais do Projeto de Iniciação Científica “Suarabácti:
um estudo sincrônico e diacrônico em corpora distintos – ALiB, ALPR e LHisPar”, que
integra o Projeto de Pesquisa “Léxico Histórico do Português Brasileiro”, coordenado pela
Profa. Dra. Vanderci de Andrade Aguilera e desenvolvido na Universidade Estadual de
Londrina. A pesquisa justifica-se pelo fato de a epêntese vocálica em encontros
consonantais, fenômeno típico da linguagem oral, estar registrada em manuscritos
paranaenses datados dos séculos XVII, XVIII e XIX reunidos pelo LHisPB. Sendo assim, o
presente estudo tem por escopo verificar as ocorrências desse fenômeno linguístico nos
referidos documentos, bem como discutir o comportamento das vogais suarabácticas
encontradas, levando-se em conta a atuação das variáveis externas local e data. Para tanto,
consideram-se aspectos teóricos e metodológicos da Dialetologia e da Linguística
Histórica, tendo como norte os estudos de Coutinho (1976), Lee (1993), Collischonn
(2004), Romano (inédito) e outros.
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AS GRAMÁTICAS E A GRAMÁTICA PEDAGÓGICA
Nara Beatriz Carvalho Souza (G-UEL)
narabeatriz9@hotmail.com
Jéssica Brandet Alves (G-UEL)
jessicabrandetalves@outlook.com

Esta apresentação pertence ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem, especialmente
aos trabalhos voltados à pesquisa sobre gramática, a fim de fornecer elementos para a
construção de uma gramática pedagógica de línguas indígenas. A maneira de estudar a
língua muda de acordo com o tempo e com cada sociedade. No século XIX, por exemplo, a
língua era estudada de maneira a se comparar com outras, buscando as sistematicidades em
que se assemelhavam, a fim de compreender o percurso das estruturas linguísticas,
produzindo, dessa maneira, uma gramática comparativa histórica. O conceito de gramática
foi sendo desenvolvido até o século XXI, quando temos várias formas de gramática,
ocupando, cada uma, um lugar nas várias atividades sociais. Com este trabalho iremos
discutir diversos tipos de gramática com base nas pesquisas de Martelotta (2008) e
Travaglia (1999).
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Silveira. UEL. celosilveira@uel.br

A FRONTEIRA ILUSÓRIA ENTRE A LINGUÍSTICA E A LITERATURA

Página

O presente trabalho pertence ao projeto de pesquisa Cadernos de Teorias da Linguagem,
especificamente ligado aos estudos saussurianos. A partir da proposta de Roman Jakobson
– herdeiro das ideias saussurianas – de relacionar Linguística e Teoria Literária como
reflexões integrantes uma da outra, objetivamos propor uma breve análise de como os
conceitos de Ferdinand de Saussure e as concepções de Roman Jakobson podem resultar
em uma abordagem que considera tais ideias como constituintes fundamentais para uma
compreensão da composição literária. É preciso reforçar os laços entre os estudos
linguísticos e literários, rompendo as barreiras construídas entre os dois campos no decorrer
das últimas décadas. Para exemplificar nossas relações teóricas, faremos uma breve análise
do conto “Apenas um saxofone”, de Lygia Fagundes Telles.
Trabalho orientado pela Profª Drª Maria José Guerra de Figueiredo Garcia. UEL.
majogue@uol.com.br
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SEMIOSE CINEMATOGRÁFICA:
APONTAMENTOS BARTHESIANOS SOBRE O SISTEMA DE SIGNOS DO
CINEMA
Nicolas de Oliveira Santos (G-UEL)
nicolas_nicknos@hotmail.com
Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem,
especialmente aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre a linguística saussuriana. Dentro
da linguística saussuriana, analisamos a linha que se desenvolve a partir da Semiologia – o
estudo das unidades significantes da linguagem, e suas acepções para diversos sistemas
semiológicos. Em seus Elementos de Semiologia, Roland Barthes aponta questões que
norteiam a pesquisa semiológica por meio dos aspectos da teoria linguística saussuriana,
lembrando, porém, que a análise de diferentes semioses requer que os conceitos
pressupostos sejam adaptados aos diversos sistemas de significação. Buscamos ampliar as
colocações de Barthes às luzes de estudos semiológicos contemporâneos, procurando
verificá-las na análise do discurso cinematográfico.
Trabalho orientado pela Profª Drª Maria José Guerra de Figueiredo Garcia. UEL.
majogue@uol.com.br

O GÊNERO EDUCATIONAL NURSERY RHYMES NO ENSINO DE INGLÊS PARA
CRIANÇAS
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A utilização de nursery rhymes no ensino de línguas estrangeiras para crianças vem sendo
discutida por diversos autores (DIAS e MOURÃO, 2005; WHITEHEAD, 2010;
FERRREIRINHA, 2014; dentre outros). Este trabalho analisa os efeitos da organização das
atividades de uma sequência didática (SD) (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY; 2004)
tendo o gênero educational nursery rhymes (ENR) como norteador do ensino de inglês a
crianças. O acréscimo do termo educational decorreu da análise de nursery rhymes
utilizadas durante a elaboração da SD. Concluímos que as ENR possuem caráter
primeiramente educacional e, em segundo lugar, lúdico, diferindo de outras analisadas as
quais indicavam um propósito primordialmente lúdico. A opção pelo uso da SD para o
ensino de inglês a crianças por meio do gênero textual ENR advém da concepção de que tal
instrumento pode contribuir para a criação de contextos de aprendizagem oportunizando o
desenvolvimento das capacidades de linguagem (DOLZ, PASQUIER E BRONCKART,
1993).
Trabalho orientado pela Profª Drª Juliana Reichert Assunção Tonelli. UEL.
teacherjuliana@uol.com.br
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WIT AND IRONY IN THE SCREWTAPE LETTERS, BY C. S. LEWIS
Pâmela Rodrigues Scutari (G-UNESP/FAPESP)
Based on the results of my research (FAPESP process 2015/21059-9), this presentation
aims to discuss the use of wit and irony in The Screwtape Letters (1942), by C. S. Lewis,
and their contribution for the making of the narrator Screwtape’s satirical discourse and the
British author’s criticism. This episolary novel is characterized by mocking a human being
and his religion from Screwtape’s point of view by means of such resources. Moreover,
those are also used for an ironic inversion, which is C. S. Lewis’s intention (not
Screwtape’s) to criticize another victim in that fiction. Therefore, concepts of irony
(MUECKE, 1995) and its functions (HUTCHEON, 2000), and satire (POLLARD, 1980)
will be used.
Trabalho orientado pela Profª Drª Cleide Antonia Rapucci. UNESP.

DEBAIXO DA PELE, A LUA: MORTE E TEMPO
Patricia de Lara Ramos (IFPR/PG-FURG)
patricia.ramos@ifpr.edu.br
A literatura infantil, ao longo do tempo, libertou-se da postura didático-pedagógica, “que
historicamente comprometia a produção literária infantil” (BECKER, 2008, p. 40), da
preocupação com ensinar a realidade e passou a incitar o pensamento crítico-reflexivo a
partir da criação literária permeada pelo real e pelo maravilhoso. Marina Colasanti é uma
das autoras de destaque da produção literária infantil contemporânea, principalmente no
que se refere à contística maravilhosa, uma vez que sua produção é rica em imagens e
capaz de despertar a imaginação para leituras plurais. Nessa senda, o presente trabalho visa,
por meio da dimensão epistemológica interpetativista, revelar uma leitura do conto
colasantiano “Debaixo da pele, a Lua” (2008), de modo a resgatar imagens representativas
da morte e, ao mesmo tempo, incitar a pesquisa sobre a imaginação e o imaginário,
pautada, principalmente, nos estudos de Gilbert Durand (1997).
TRAJETÓRIA HISTORIOGRÁFICA DA NOÇÃO DE “SENSÍVEL” EM
GREIMAS

ISBN 978-85-7846-400-4

Página

Neste trabalho mostraremos a emergência do “sensível” ao longo da obra do precursor da
semiótica do discurso, A. J. Greimas, e, portanto, sua permanência nos estudos semióticos.
Selecionamos para este trabalho os seguintes textos: “L’actualité du sassurisme” (1956),
Sémantique structurale (1966), Du sens I (1970), Maupassant: la sémiotique du texte.
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Exercices pratiques (1976) e De l’imperfection (1987). Destacamos neles a presença
fenomenológica, em específico, de Merleau-Ponty e os conceitos (hipônimos) que
circunscrevem o “sensível” (hiperônimo), tais como corpo (proprioceptividade,
exteroceptividade e interoceptividade) e campo de presença (visada e apreensão).
Recuperamos a espessura teórica desses trabalhos pelo viés dos princípios historiográficos
de contextualização, imanência, adequação e influência de K. Koerner (1996, 2014), os
parâmetros de cobertura, perspectiva e profundidade e os tipos de componentes heurístico,
hermenêutico e reconstrução-sistemática, de P. Swiggers (2009, 2015).

CONTRIBUIÇÕES DO OLHAR ETNOGRÁFICO DOS ESTUDOS DE
LETRAMENTO NA INVESTIGAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
Paula Baracat De Grande (UNOPAR)
pauladegrande@gmail.com

Este trabalho discute como os conceitos de práticas e eventos de letramento, centrais para
pesquisas na área dos Estudos de Letramento (STREET, 1984; HEATH, 1982, KLEIMAN,
1995), foram mobilizados para investigar e compreender a agência social de professoras em
eventos formativos em seu local de trabalho. A discussão é fruto de pesquisa de doutorado
concluída, qualitativo-interpretativista. A pesquisa buscou a ótica das participantes sobre
sua formação: o que é considerado formativo depende da situação comunicativa, o que
envolve levar em conta as vozes dos participantes e como estes constroem os eventos
observados como formativos. Por isso, a perspectiva etnográfica foi escolhida, permitindo
olhar para o detalhe das interações e contextos em que se inseriam as profissionais.
Consideramos que essa perspectiva pode contribuir para a universidade e para formadores
acadêmicos (re)pensarem a formação que oferecem a partir de uma postura crítica, que
favoreça saberes construídos pelos professores.

DESNATURALIZAÇÃO DA DOXA DO HEGEMÔNICO EM PRÁTICAS DE
LETRAMENTO EM CONTEXTO VERNACULAR
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Partindo-se do pressuposto de que linguagem é constituída pelos sujeitos e os sujeitos são
constituídos na e pela linguagem e apoiado no aporte teórico dos Novos Estudos do
Letramento, nosso olhar está voltado para as manifestações de escrita em contexto social
heterogêneo, marcado por vozes dissonantes da doxa do hegemônico. Considerando a
escrita como um modo de enunciação, não como um código, observaremos as produções
denominadas “pipos”, escritas por sujeitos detentos da Penitenciária Estadual de Londrina
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II, participantes de um projeto de remição pela leitura. Nessa relação sujeito/linguagem,
interessa-nos investigar: i) o modo pelo qual os sujeitos registram suas marcas linguísticohistóricas na escrita, a partir de suas experiências com a escrita; ii) em sua visão escolar
sobre a escrita, como imaginam ser a relação apropriada com a exterioridade que constitui o
seu texto; iii) os mecanismos linguístico-discursivos utilizados pelos sujeitos em sua
estratégia persuasiva num processo interlocutivo.
DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DE UM REDENTOR ALADO – SEQUÊNCIA
BÁSICA DE LEITURA PARA O “ROMANCE DO PAVÃO MISTERIOSO”
Pedrina Carvalho de Oliveira (PG-UEM)
pedrina77@gmail.com

O presente trabalho, embasado na teoria bakhtiniana dos gêneros do discurso, nos estudos
sobre intertextualidade de Kristeva (1967) e Samoyault (2013) e nos passos postulados por
Cosson (2014) para a formulação de uma sequência básica de leitura, apresentará
encaminhamentos para leitura orientada da obra “Romance do Pavão Misterioso”, de João
Melquíades da Silva (2004). Por se tratar de um gênero híbrido – mescla de poesia e prosa
– o cordel permite, além da sensibilização para a linguagem poética, uma abordagem
intertextual da temática abordada. Assim, demonstraremos como se dão as relações
intertextuais do texto escolhido com outras produções. A proposta objetiva, portanto,
promover o letramento literário para a literatura de cordel, a sensibilização para o texto
poético e demonstrar aos alunos a importância das relações que uma obra literária
estabelece com obras que a antecedem e que a sucedem.
Trabalho orientado pela Profª Drª Margarida da Silveria Corsi. UEM.
margaridacorsi33@hotmail.com

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES EN LA INTERLOCUCIÓN
ESPAÑOL/PORTUGUÉS
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Este trabajo pretende poner de relieve algunos aspectos lingüísticos y culturales que
influyen en el proceso de adquisición/aprendizaje del aprendiz brasileño en contacto con la
lengua española. Estos factores ponen al alumno en terreno resbaladizo. En algunos
momentos el aprendiz siente resbalar-se entre una lengua y otra, por la similitud en sus
estructuras, morfológicas, sintagmáticas y fonológicas ambas lenguas. La sensación de
aprender una lengua parecida a la vernácula, permite que el alumno brasileño relacione
directamente, y quizás, en gran medida con la suya. Estos fenómenos son; aspectos
fonéticos/fonológicos, los morfosintácticos (orden de las palabras), los lexicales, los
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semánticos y por fin, los culturales, este último se refiere a la visión hegemónica sobre la
lengua española en territorio brasileño. El Marco teórico que orienta nuestra reflexión es:
Almeida (2002), Bittencourt (1991), Carvalho (1989), D`introno (1995), Durão (2004),
Fialho (2008), Gass &Selinker (1994), Vandressen (1998), Wardhaugh (1998) y otros.

OFICINAS DIDÁTICAS DE LÍNGUA INGLESA
Priscila Célia Giacomassi (IFPR)
priscila.giacomassi@ifpr.edu.br

Dentre as várias dificuldades enfrentadas pelos professores de língua estrangeira na rede
pública de ensino, algumas merecem destaque: o grande número de alunos em sala, a
pequena carga horária destinada à disciplina, a heterogeneidade das turmas e a
desmotivação tanto dos alunos como dos professores. De maneira geral, os alunos não têm
contato prévio de qualidade com a língua inglesa e, portanto, seria ideal que usufruíssem de
uma abordagem diferente daquela direcionada aos que já sabem um pouco mais e que,
dessa forma, gostariam de avançar nos conteúdos. O projeto de Ensino e Pesquisa Oficinas
didáticas de língua inglesa desenvolvido no IFPR – Campus Colombo foi idealizado como
uma tentativa de contornar essas dificuldades propondo as seguintes oficinas no contraturno
escolar: Inglês para iniciantes (beginners); Inglês para pseudoiniciantes (false beginners);
Produção de vídeos em inglês e Inglês instrumental nas disciplinas de Física, Informática,
Biologia e História.

SIGNOS IDEOLÓGICOS E AXIOLOGIAS SOCIAIS NA ANÁLISE LINGUÍSTICA
E IMAGÉTICA: REPRESENTAÇÕES DA MULHER EM PROPOGANDAS DE
CERVEJA
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O presente trabalho busca, a partir da análise linguística (GERALDI, 1984; PERFEITO,
2007; MENDONÇA, 2006), corroborar a compreensão do discurso e das axiologias sociais
de sua sustentação, tendo como objetivo a leitura de duas propagandas de cervejas
brasileiras que se valem da imagem objetificada da mulher. No processo de análise, o
trabalho averigua a configuração dos textos, observando os elementos constitutivos das
propagandas apresentadas, componentes da parte percebida do enunciado. Em um
afunilamento da análise, os elementos linguísticos são objetos de um exame mais atencioso,
que visa a elucidar a bivocalidade dos signos, de modo a evidenciar a relação intrínseca
entre os aspectos linguísticos e os juízos de valor da sociedade convocados, considerando
as implicações dos fatores extraverbais, plano que compreende a parte presumida do
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enunciado. Para tanto, investiga os signos ideológicos (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006),
as axiologias sociais compartilhadas (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926; BAKHTIN,
1988) entre os interactantes em dada situação sócio-histórica.

UMA ANÁLISE DIALÓGICA DE CONTOS DE TEMÁTICA AFRICANA
Quezia Severino Correa (G-UEM)
queziaseverinocorrea@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise de dois contos de temática africana
presentes no paradidático “Princesas africanas”, por uma perspectiva bakhtiniana situada
no escopo da Análise Dialógica de Discurso (ADD). Este trabalho de iniciação científica
insere-se no projeto de pesquisa “Formação do professor de Língua Portuguesa e práticas
de linguagem em sala de aula: múltiplos olhares” (UEM), cujo âmbito de investigação
abrange tanto a formação inicial de professores quanto a formação continuada. Para
desenvolver a análise elegemos três categorias bakhtinianas: condições de produção,
conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Diante dessas considerações,
podemos afirmar que, apesar do gênero discursivo conto ser uma presença constante em
aulas de Língua Portuguesa, a questão inovadora, e que justifica essa pesquisa, é a própria
temática africana nos contos presentes no paradidático.
Trabalho orientado pela Profª Drª Lilian Cristina Buzato Ritter. UEM.

SADIAS DIRETRIZES PARA RAPAZES DO DR. HAROLDO SHRYOCK: UMA
ARQUEOLOGIA DA PERCEPÇÃO E DO OLHAR

ISBN 978-85-7846-400-4

Página

A organização dispersa (e regular) de campos enunciativos se circunscreve a dados
domínios de saber. Tais feixes de relações constituem sistemas de formação que devem ser
analisados, segundo Foucault (2008), à luz de suas regras históricas de emergência.
Tomando por diretriz esse princípio, objetivamos investigar o conceito de virilidade tal
como se materializa no manual da década de sessenta “O môço e seus problemas”, do Dr.
Shryock. Para tanto, recorremos a algumas ilustrações do referido material que
estabelecem, em padrões iconográficos, formas de veridicção reguladas pelo “dispositivo
da tradição”. Um resultado primeiro de leitura indica que a construção da virilidade,
vinculada ao domínio médico, perpassa à apreciação moral (e religiosa) sobre condutas
modelares de corpos em vigília (TASSO, 2013) – o que constitui dada arqueologia da
percepção (MACHADO, 2007) de usos culturais sustentados pela ciência e do olhar, que
relaciona a masculinidade às mudanças corporais (no plano da visibilidade) do adolescente.
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DIVERSIDADE CULTURAL, BIOPOLÍTICA E LETRAMENTO ESCOLAR:
REGIMES DE (IN)VISIBILIDADES NO VESTIBULAR PARA OS POVOS
INDÍGENAS NO PARANÁ
Raquel Fregadolli Cerqueira Reis Gonçalves (PG-UEM)
raquelfregadolli@hotmail.com
A biopolítica se constitui por regimes de (in)visibilidades que efetivam os processos de
gerenciamento da diversidade (linguística e cultural) em uma sociedade. Trata-se de ações
políticas, mecanismos, técnicas e tecnologias, normas e leis que instituem padrões e fazem
operar uma ordem. Tais processos e procedimentos legitimam saberes, verdades e práticas
culturais que se conflitam e se sobrepõem. Sob tal perspectiva, temos o objetivo de
compreender os regimes de (in)visibilidades a partir dos quais opera o letramento escolar
no estado de biopolítica no ensino do português em comunidades nas quais a língua
indígena é língua a materna. Para tanto, fundamentamos as investigações nos pressupostos
teóricos da análise do discurso de linha francesa e seus desdobramentos no Brasil, nos
Estudos dos Novos Letramentos e na Sociolinguística. Sob esse regime de olhar,
levantamos a hipótese de que o funcionamento do letramento escolar coopera para a
manutenção e a soberania do monolinguismo.

O ESTUDO DA GRAMÁTICA NO LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Rebeca Gonçales Silva (G-UEL)
rebeca.letras15@gmail.com
A variação linguística é um conjunto de diferenças expressas na fala, porém, hoje, nos
currículos escolares, pouco valor se dá a este assunto, visto que ainda é seguido o viés
normativo. Este tema, recentemente, vem tornando-se objeto de pesquisa, a fim de
ocasionar uma conscientização aos recém-graduados de Letras com objetivo de ingressar
em sala de aula. Neste artigo, estudaremos como é abordada a variação linguística em sala
de aula, especificamente no ensino fundamental. Objetivamos explicitar como o estudo
gramatical é apresentado no livro didático, verificando se há a abordagem da diversidade
linguística. Esperamos, desta forma, contribuir para a conscientização da necessidade do
estudo das diversas normas presentes no Brasil.

Nesta comunicação, objetivamos apontar os processos fonológicos do português brasileiro,
presentes nas produções escritas de gêneros textuais produzidos por alunos pertencentes ao
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7º ano do ensino fundamental final, de uma instituição da rede estadual, na cidade de
Maringá. Para tanto, utilizaremos os estudos de Darcília Simões, na obra Considerações
sobre a fala e a escrita: fonologia em nova chave (2006). Entendemos ser de extrema
importância o conhecimento dos processos fonológicos por parte dos professores que atuam
com a língua portuguesa para a efetiva realização dos letramentos, bem como para orientar
encaminhamentos fundamentais ao aluno que necessita dessa compreensão para a
superação dos problemas identificados na sua escrita. Nosso intento é também incentivar o
valioso estudo e a aplicabilidade da fonologia e da fonética em sala de aula, para que se
compreendam os processos pelos quais nosso aluno percorre para a aquisição da escrita,
principalmente nos anos finais do ensino fundamental.

O AGENCIAMENTO ESPACIAL NO RELATO FANTÁSTICO DA HQ CAMPO
EM BRANCO
Renan Luis Salermo (PG-UEL/CAPES)
renanlsalermo@hotmail.com
Loredana Limoli (UEL)

Neste trabalho investigaremos a forma como a categoria espaço é empregada no relato
fantástico narrado no quadrinho Campo em Branco de DW Ribatski e Emilio Fraia e
publicado em 2013. Embasados na teoria semiótica francesa, olhamos para o espaço como
uma categoria da sintaxe discursiva que pode auxiliar na compreensão da significação que
se expande por duas isotopias: a primeira, do espaço enquanto lugar de preenchimento
numérico e matemático; e a segunda, do espaço na qualidade de lugar irreconhecível,
mesmo ocupado pela segunda vez. A abertura dessas duas isotopias, ao longo do discurso,
reforça a categoria espacial como um mecanismo discursivo intensificado pelo relato
fantástico, suspendendo momentaneamente a progressão da leitura agilizada dos
quadrinhos.

CONFIGURAÇÕES DAS MASCULINIDADES NA CRÔNICA DE CARPINEJAR
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A presente comunicação pretende, por meio da análise de crônicas literárias, oferecer e
discutir com os leitores aspectos concernentes às normas sociais de gênero, em que
buscamos destacar a necessidade de questionar tais normas que produzem e legitimam as
desigualdades entre homens e mulheres, muitas vezes naturalizadas e banalizadas no
cotidiano. Pensando em propostas de atividades de Literatura planejadas que tenham como
propósito abordar, além dos aspectos relacionados à leitura literária, a compreensão e
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interpretação das questões de gênero e das configurações modelares dos ditos papéis sociais
pré-estabelecidos para homens e mulheres na atualidade. Assim, pretende-se discutir o tema
das masculinidades e como este vem sendo representado pelo texto literário, objetivando
estimular a mudança de atitudes e comportamentos e levando os alunos a repensar e
transformar conceitos arraigados em nossa sociedade do que é “ser homem”, levando
muitas vezes a desigualdades e discriminação de gênero.

FUNCIONAMENTO DOS VERBOS EM TEXTOS NARRATIVOS
Renata Boregas Santini de Moura (PG-UEM)
renataboregas@hotmail.com.br

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a funcionalidade dos verbos em textos
narrativos, de modo a contribuir para que se compreenda a relação dessa classe gramatical
com a finalidade da tipologia em questão. Com base nos referenciais teóricos do gramático
Evanildo Bechara (2009) e dos funcionalistas Ataliba de Castilho (2012), Joaquim Mattoso
Camara Jr. (1982), Maria Helena de Moura Neves (2000), dentre outros, fundamentamos as
noções relacionadas ao verbo, sobretudo no que concerne à categoria tempo, bem como o
funcionamento dela, a fim de estabelecermos as relações propostas, ou seja, de que a
seleção do tipo de verbo e de suas formas temporais se dá conforme o tipo de texto que se
pretende produzir. Para tanto, realizamos um levantamento acerca da ocorrência dos tipos e
dos tempos verbais nos textos analisados e estudamos a contribuição deles para a
construção do conteúdo textual e da interação entre texto e leitor.

UMA PROPOSTA DE LEITURA DO CONTO A MÃE DA MENINA E A MENINA
DA MÃE
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Vinculado ao Subprojeto PIBID Letras-Português, da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), apresentamos uma proposta de pesquisa-ação aplicada no Colégio de Aplicação
Pedagógica (CAP/UEM), aos alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental, Fase II.
Fundamentamos nosso estudo na teoria do gênero discursivo de Bakhtin (2003) e
utilizamos também os princípios teóricos apresentados por Micheletti (2000), a proposta de
Cosson (2012) e as discussões propostas por Corsi (2015). Com isso e a observação do
contexto educacional do colégio, produzimos uma sequência básica de leitura. Esse
processo se iniciou com uma motivação, uma introdução, uma leitura, para culminar na
interpretação interna e externa. O procedimento teve como base a leitura do conto A mãe da
menina e a menina da mãe, escrito por Flávio de Souza (2001). Portanto, compreendemos
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que a leitura do texto literário precisa considerar as etapas da leitura, para desvendar as
materialidades textuais e ampliar o seu sentido.
Trabalho orientado pela Profª Drª Margarida da Silveria Corsi. UEM.
margaridacorsi33@hotmail.com

REVERBERAÇÕES DA RAPSÓDIA NA CENA CONTEMPORÂNEA
BRASILEIRA
Renato Forin Junior (PG-UEL)
reforin@hotmail.com
O lirismo, ou a “poeticidade” (para utilizar termo de Patrice Pavis), é uma das
características fundamentais da dramaturgia contemporânea. Após a influência épica no
drama desde fins do século XIX, teorizada por Peter Szondi, verificamos a abertura do
campo teatral para o que Jean-Pierre Sarrazac chama de “terceiro caminho”, um “modo
poético” que ecoa da fusão dos diferentes gêneros. O que caracteriza essa nova escritura
teatral, segundo o teórico francês, é a retomada de um modo de criação ancestral: a
rapsódia. Os dramaturgos incorporam a figura do rapsodo, poeta que fragmenta e costura
cânticos tradicionais e que atravessa livremente as fronteiras entre as linguagens artísticas.
Este trabalho mostra como a “pulsão rapsódica” manifesta-se na cena contemporânea
brasileira, mais especificamente em espetáculos da intérprete Maria Bethânia. Ela constrói
dramaturgias eminentemente líricas pelo ordenamento criterioso de canções e excertos
literários, perpassando os territórios da música, da literatura e do teatro.

AS RECONCEPÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NA PRODUÇÃO DE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DO GÊNERO “ARTIGO DE OPINIÃO”

ISBN 978-85-7846-400-4
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Este trabalho resulta de pesquisas realizadas para o trabalho de conclusão do curso de
Letras da UENP, que tem como objetivo central analisar sequências didáticas (SD) do
gênero “artigo de opinião”, produzidas nos anos de 2014 e 2015, no subprojeto
PIBID/UENP “Letramentos na escola: práticas de leitura e produção textual”. Para tanto, a
pesquisa pauta-se nos estudos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), mais
especificamente em sua vertente didática. Para essa pesquisa, utilizou-se como material de
análise as várias versões das SD do artigo de opinião, buscando colocar em evidência as
reconcepções relacionadas à transposição didática externa na construção do material
didático, refletindo sobre as causas e implicações dessas reconcepções, tanto no processo da
transposição didática externa como interna. Os resultados apontam para a importância da
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adequação ao contexto de intervenção durante a transposição didática, mostrando como o
docente precisa estar preparado para esse processo de didatização do gênero.

MOVIMENTOS IDEOLÓGICOS IMPLÍCITOS NA PUBLICIDADE DE
COSMÉTICOS REJUVENESCEDORES
Roberta Maria Garcia Blasque (Colégio Maxi)
robertablasque@yahoo.com.br

No discurso publicitário selecionado para este trabalho, o rejuvenescimento é apresentado
como meta, e esse tipo de propaganda adota uma postura ideológica de ocultação da idade.
Por outro lado, a Gerontologia, ciência da velhice, apresenta o idoso como um indivíduo
caracterizado pela aceitação de sua idade cronológica. Sob essas circunstâncias,
identificamos ideais contrastantes entre a Publicidade (negar a velhice) e a Gerontologia
(aceitar a velhice). Desse modo, analisamos os sentidos e os contrassentidos disseminados
ao público mais velho e, ao mesmo tempo, exploramos a construção argumentativa, os
efeitos de sentido e os valores lançados para elucidar as informações implícitas do texto
publicitário. O anúncio escolhido divulga um cosmético rejuvenescedor que promete ser
um aliado contra os sinais da idade, trata-se do Sineik Gel Restaurador Anti-idade. Esse
cenário de contrastes movimenta ideologias diferentes que interagem e se complementam,
permitindo o reconhecimento do contrassentido como um fenômeno semântico em
propagandas.

ASPECTOS DISCURSIVOS DE CONSTRUÇÕES TANTO QUE NO PORTUGUÊS
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Neste trabalho, cuja perspectiva de análise é funcionalista, investigamos o comportamento
discursivo da construção tanto que em textos contemporâneos do português, tendo como
arcabouço teórico os pressupostos funcionalistas da linguagem que dizem respeito às
abordagens das orações complexas e também à gramaticalização. Nossa análise tem como
objeto ocorrências em que a construção tanto que se apresenta, normalmente, após ponto
final ou vírgula, funcionando como uma ponte de transição entre o que foi dito e o que será
dito, ou seja, anaforicamente, recupera o conteúdo antecedente, mas, cataforicamente,
introduz um argumento para reforçar, realçar, o que foi mencionado. Essas ocorrências
foram analisadas qualitativamente, buscando compreender seu funcionamento nos usos
linguísticos. A partir dessa análise, pudemos caracterizar essas novas construções como
articuladoras do discurso, as quais têm como objetivo a comprovação do que foi dito e o
reforço argumentativo.
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MITO AFRICANO: “OIÁ E O BÚFALO INTERIOR” – UMA PROPOSTA DE
LETRAMENTO LITERÁRIO
Rosiane Cardoso dos Santos Moratto (PG-UEM)
rosiane.cardoso@hotmail.com

O trabalho produzido elegeu como texto base para análise e criação de atividades de leitura
o mito religioso africano “Oiá e o búfalo interior”. Trata-se de uma das produções de
Kiusam de Oliveira, na obra: “Omo – Oba - histórias de princesas”, (2009). Nessa
pesquisa, abordamos o mito, analisando-o através das Etapas de Leitura propostas por
Micheletti (2002) e Cosson (2014) e rediscutidas por Corsi (2015). Após a identificação
das etapas, abordaremos o mito africano usando a Sequência Básica de leitura proposta por
Cosson (2014). Pretendemos, por meio do estudo do texto da literatura africana, diversificar
na temática e apresentar possíveis propostas de atividades de leitura que possam ser
aplicadas em sala de aula e levar os alunos ao Letramento Literário.
Trabalho orientado pela Profª Drª Margarida da Silveria Corsi. UEM.
margaridacorsi33@hotmail.com

INFÂNCIAS ESQUECIDAS

Página

Este trabalho apresenta o estudo de dois contos da literatura afro-brasileira: “Zaita esqueceu
de guardar os brinquedos” e “Di lixão” ambos de Conceição Evaristo. O primeiro foi
recolhido da publicação de Cadernos negros (2007) volume 30 e o segundo do livro Olhos
d´água, publicado em 2014. Tais contos têm como foco a infância inserida na temática
afro-brasileira e representada em ambientes urbanos, nos quais nota-se a exposição da
personagem infantil à violência urbana, em “Zaita esqueceu de guardar os brinquedos” e a
solidão de crianças abandonadas e esquecidas como em “Di lixão”. Este trabalho parte da
pesquisa bibliográfica mais ampla sobre a história da infância no Brasil para então pensar
na história das crianças afrodescendentes em nosso país, bem como a identidade dessas, a
qual aparece nos contos aqui expostos. Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida no
projeto mais amplo intitulado “Literatura afro-brasileira e sua divulgação em rede”, o qual
sugere formas de apresentar os valores ligados à cultura afro de modo crítico e reflexivo.

194

Rute Gaia Fernandes (G-UEL/CNPq)
rute_gaia@hotmail.com

ISBN 978-85-7846-400-4

CADERNO DE RESUMOS DO X SELISIGNO E XI SIMPÓSIO DE LEITURA DA UEL

2016

A MODELIZAÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL “HORÓSCOPO” NA
PERSPECTIVA DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO
Samandra de Andrade Corrêa (G-UENP)
samandra.andrade@hotmail.com
Este trabalho faz parte do subprojeto PIBID/UENP “Letramento na escola: práticas de
leitura e produção textual”, que se insere no eixo 2, Língua Portuguesa, coordenado pela
Prof.ª Dr.ª Eliana Merlin Deganutti de Barros. Este eixo focaliza o letramento por meio de
gêneros do jornal, com a mediação da ferramenta “sequência didática”, fundamentada nas
pesquisas do grupo genebrino filiado ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), sobretudo
sua vertente didática. O objetivo desta comunicação é apresentar um modelo teórico
(BARROS, 2014) do gênero “horóscopo”, comparando os diferentes horóscopos que
circulam em jornais, revistas e sites da internet. A elaboração do modelo teórico está
fundamentada na categoria “capacidades de linguagem” desenvolvida pelo Interacioniosmo
Sociodiscursivo (capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursivo). Este trabalho é a
primeira etapa da transposição didática desse gênero, uma vez que ele dá possibilidade de o
professor conhecer melhor as características contextuais e linguístico-discursivas do seu
objeto/ferramenta de ensino da língua.

A REESTRUTURAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA FEMININA REPRESENTADA
NO CONTO ‘CAUTERIZAÇÃO’, DE CRISTIANE SOBRAL

Página

Este trabalho reflete sobre a construção da identidade negra brasileira e, particularmente, a
representação da mulher negra sob a força do ideal de embranquecimento, não só em sua
aparência estética, mas também em seus costumes, crenças e relações sociais. Para isso,
será analisado o conto ‘Cauterização’, de Cristiane Sobral, à luz das teorias de Jean-Yves
Mérian (2007) e de Frantz Fanon (2008), sobre ser negro enfrentando o olhar do branco;
dos conceitos de identidade e diferença de Tomaz Tadeu da Silva (2000) e de Stuart Hall
(2013); das ideias defendidas por Sueli Carneiro (2003) em artigo sobre o feminismo e
ações políticas das mulheres negras em busca de representação; além de artigos e pesquisas
sobre a representação desta mulher na literatura e os efeitos da indústria cosmética na
negativação de sua beleza, na padronização de modelos, e na forma como a mulher negra
enxerga seu protagonismo na sociedade.
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RELATO DE PROJETO DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA: LEITURA EM
VOZ ALTA EM LÍNGUA INGLESA
Sandra Valéria Dalbello de Mesquita (IFPR)
sandra.dalbello@ifpr.edu.br
Este trabalho faz parte do Projeto de Leitura em Voz alta em Língua Inglesa desenvolvido
com os alunos do curso técnico em química integrado ao Ensino Médio do IFPR - Campus
Umuarama. O projeto tem como objetivo desenvolver a habilidade da leitura e da pronúncia
em língua inglesa pela leitura em voz alta de textos da área de química. Além disso, a
atividade proposta estimula a aprendizagem de vocabulário e a compreensão de texto. Por
meio dos resultados, observou-se o envolvimentos dos alunos com o idioma, buscando
maneiras de aprender a pronúncia das palavras assim como, a interação com colegas e o
professor para realizar a atividade proposta que passa a ter um significado real para os
alunos.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS INFLUÊNCIAS (E CONSEQUÊNCIAS) DO
ENSINO DE GRAMÁTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL
Sandro Bochenek (PG-UEL)
Este artigo pretende discutir brevemente a história do ensino de língua portuguesa no
Brasil, com ênfase, sobretudo, nas consequências da adoção da gramática normativa como
único recurso metodológico adotado. Percebe-se que as consequências surtem efeitos nas
práticas didáticas adotadas ainda hoje em muitas escolas brasileiras, as quais, por falta de
uma metodologia eficaz, acabam recorrendo ao mesmo mecanismo de ensino da língua
portuguesa, trazendo consequências que frequentemente desrespeitam o repertório trazido
pelos alunos. De caráter bibliográfico, o presente artigo recorre a teóricos como Bechara
(2005), Gnerre (2003), Perini (2005), Possenti (2001), Bagno (2001), Labov (2008),
Lucchesi (2004), entre outros, como referencial teórico. Os resultados preliminares
apontam para a necessidade de, além de reiterar a solidificação das teorias ora vigentes,
avançar em busca de métodos eficazes para o ensino de língua, de modo a garantir a
formação de cidadãos, de fato, competentes nas diversas e variadas formas de usos
linguísticos.

Este trabalho visa realizar uma análise interpretativa do conto Casa Tomada, considerando
os elementos de sua narrativa. O conto relata a convivência de dois irmãos, homem e
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mulher, que moram em uma casa que aos poucos vai sendo “tomada” por algo não
mencionado. As personagens se retiram aos poucos- por cômodos- até que abandonam
definitivamente a velha casa da família. O narrador, através da descrição do ambiente,
envolve o leitor ao apego dos irmãos um ao outro e à sua história; sendo possível também
notar a passividade desses em relação à “expulsão” da casa. Assim, são analisadas como a
construção do texto e a descrição dos ambientes e dos personagens atuam na leitura da
relação dos irmãos com a velha casa, como se rejeitando o tempo e o amadurecimento, e ao
mesmo tempo como são expulsos sem oferecer resistência, como se estivessem esperando
por isso.
MILTON’S BLIND SPOTS
Sérgio Henrique Rocha Batista (PG-UNESP)

Waldock, the great literary critic, while writting about John Milton in his work Paradise
Lost and its critics suggested that one of the most severe problems with this particular epic
poem, its inability to deliver relatable characters in a fable that intended to justify God
before men, is due to the author’s lack of familiriaty with the narrative form, since most of
it was developed after his death, as well as his extreme religiosity, that obstructed him from
treating his subject in a more adequate way. This presentation will intend to comment on
that idea, expanding mainly on the implications that this view of narrative as progressing in
its grip since the XVIII century would have in the understanding of the very nature of
literature.
O PROJETO “LEITURA CRIATIVA COMO DIREITO À INFÂNCIA E À
ADOLESCÊNCIA”: ESCUTANDO LEITORES
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O projeto de extensão “Leitura criativa como direito à infância e à adolescência” tem como
objetivo a formação de leitores de literatura no abrigo “Lar Anália Franco”, situado em
Londrina. Tem realizado interessantes trabalhos de leitura de literatura com crianças de 4
anos de idade. Também procura efetivar a formação de grupos de leitura entre os
adolescentes internos do Lar. Nos eventos de leitura compartilhada e de empréstimo de
livros com os grupos de crianças e adolescentes, tem sido frequente a emergência de
subjetividades, expressas em enunciados marcados por formulações que recorrem ao que é
próprio da linguagem literária. Por meio de procedimentos próximos ao da escuta
psicanalítica, foi analisada parte desses enunciados, evidenciando a inequívoca relação
entre processos de subjetivação, a leitura do texto literário e a formação do leitor de
literatura.
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ESTUDOS SAUSSURIANOS – O SIGNO E O VALOR IDEOLÓGICO EM
BAKHTIN
Shirley Adriana de Sousa Silva (PG-PUC-SP/CAPEs)
shirleyadrianasilva@hotmail.com

Esta apresentação está ligada ao Projeto Cadernos de Teorias da Linguagem,
especialmente aos trabalhos voltados para a pesquisa sobre a presença saussuriana na
linguística contemporânea. Boris Schnaiderman (1979, p. 7-27) e Edward Lopes (1997, p.
244-263) situam Mikhail Bakhtin e toda a Linguística e Semiótica Russa do século XX
como um lugar de importância para a reflexão crítica das propostas saussurianas, sendo que
Lopes destacada a contribuição de Bakhtin à análise estrutural da narrativa. Discutimos, a
partir das obras A Poética de Dostoievski (1981) e Marxismo e Filosofia da Linguagem
(1988), dois pontos na obra bakhtiniana que repensam a herança de Saussure: o signo como
índice de valor e a enunciação como mecanismo linguístico mediador das relações entre a
língua e fala; a enunciação é histórica e a produção do discurso se dá como um tecido
polifônico. Essas ideias serão exemplificas por meio da análise de diferentes universos
discursivos.
“OS FRADINHOS” E “CALVIN E HAROLDO”: UM OLHAR SOBRE A
CONSTRUÇÃO DO HUMOR
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O objetivo principal é comparar a construção do humor em “Os Fradinhos” e nas aventuras
de “Calvin e Haroldo”. Para a caracterização da tira cômica, é importante pensarmos na
relevância do humor para a quebra da expectativa. Alicerçada no desdobramento narrativo
que, inicialmente, se apresenta o fato e contextualizam-se os personagens a caminho da
construção de uma expectativa, a divergência revela o efeito cômico, uma faceta do humor.
Nesse sentido, quando comparamos as tiras cômicas protagonizadas pelos Fradinhos
(Henfil) e as de “Calvin e Haroldo” (Bill Watterson), identificamos uma aproximação
quanto à divergência revelada no desfecho da sequência narrativa. Observamos, em linhas
gerais, que os conflitos de Calvin, um dos personagens fixos, tocam questões escolares,
familiares e de gênero, de forma reflexiva e sutil, explorando estereótipos, sem ser
provocativo e subversivo, como são apresentados os personagens de Henfil. Palavras como
“meleca” e construções hiperbólicas são comuns nessas tiras brasileiras.
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OS PARADOXOS DO FANTÁSTICO – UMA ESTÉTICA DA PENÚRIA
Silvio Cesar dos Santos Alves (UEL)
silvioalves@uel.br

Apresentaremos uma reflexão ensaística sobre a natureza da literatura fantástica, estética da
penúria que se sustenta quer do substrato de culturas anteriores à cristianização do ocidente
e, portanto, à dessacralização racionalista que se lhe seguiu, quer das próprias ruínas
resultantes do colapso desses dois sistemas, quer, ainda, da antecipação visionária de
pressupostos inerentes a paradigmas virtuais. Para Todorov, a configuração do fantástico
depende de certa hesitação entre a aceitação do sobrenatural e a possibilidade de explicação
racional desse mesmo evento. Filipe Furtado acrescenta que um dos critérios para que o
fantástico se defina relativamente ao estranho e ao maravilhoso é o caráter estritamente
negativo do elemento sobrenatural nele engendrado. A partir dessas duas premissas,
estabeleceremos um diálogo crítico com alguns textos produzidos no século XIX português,
norteados pelo seguinte problema: a literatura fantástica é um mero produto do mercado
editorial ou uma forma privilegiada do conhecimento, uma “ciência de exceção”?

ESTUDO DA TRANSITIVIDADE VERBAL DAS RELAÇÕES DE CAUSA EM
ELOCUÇÕES FORMAIS

Página

O estudo da transitividade verbal, sob a perspectiva funcionalista norte-americana, pautado
na proposta de Hopper & Thompson (1980), ao utilizar de parâmetros sintático-semânticos,
permite evidenciar a influência de fatores pragmáticos a que estão submetidas às
construções linguísticas. Este trabalho objetiva analisar como funciona essa influência em
combinação de orações hipotáticas adverbiais causais e suas respectivas orações-núcleo. O
corpus da pesquisa é constituído de 10 elocuções formais. Constatou-se que as orações
causais codificaram menos parâmetros da escala da alta transitividade do que as suas
orações-núcleo. Nesse sentido, a maior frequência encontrada foi de orações causais
funcionando como fundo para as orações-núcleo. Verificou-se que os falantes utilizaram as
orações adverbiais causais como recurso linguístico para a explicitação do conteúdo, no
sentido de explicar, de detalhar, enfatizar ou até mesmo reforçar a ideia do que foi exposto
na oração-núcleo. Dessa forma, verifica-se que o falante estrutura suas expressões
linguísticas não de forma aleatória, mas submete-se às pressões externas que controlam o
discurso.
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A ATUALIDADE DE TEMPOS DE GREVE, DE DOMINGOS PELLEGRINI
Sonia Pascolati (UEL)
sopasco@hotmail.com)
Tempos de greve é um texto dramático inédito de autoria do londrinense Domingos
Pellegrini e escrito em 1978. Como o título e a data já sugerem, trata-se de temática política
diretamente relacionada à ditadura militar e às condições de trabalho à época, no Brasil.
Fragmentada, a ação é composta por situações dramáticas independentes, porém, que
remetem às mesmas linhas de força: a exploração do trabalhador pelo empresariado, suas
tímidas tentativas de resistência e a dificuldade de organização de movimento sindical com
energia suficiente para representar anseios e lutas de diferentes categorias trabalhadoras.
Impressiona o leitor a atualidade das questões políticas tratadas no texto, em particular as
conexões entre a forma de controle ideológico do governo e do empresariado sobre as
classes populares, a ponto de muitas das situações parecerem datadas de 2016, aspecto
analisado neste trabalho.

CRÔNICAS DE MOACYR SCLIAR: MASCULINIDADE, EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
Susanah Yoshimi Watanabe Romero (G-UEL)
susanah.yoshimi@hotmail.com
O objetivo deste projeto é trabalhar com crônicas de Moacyr Scliar (2001; 2004) que
contenham questões ou situações correspondentes ao conceito de masculinidade no que se
refere a circunstâncias relativas à educação e juventude. Buscamos analisar de que maneira
o contista representa a aquisição da identidade dos meninos como homens. Primeiramente,
serão abordados a definição do gênero crônica e o escritor Moacyr Scliar, assim como a
maneira com que o público-alvo juvenil foi influenciado pelas produções. Além disso, nos
atentaremos a reflexões de teóricos como Sócrates Nolasco (1992; 1997), Mirian
Goldenberg (2000) e Elisabeth Badinter (1993), e sua relação com os dias atuais. Desta
maneira, serão vistos tais aspectos da masculinidade, educação e juventude em três crônicas
sclirianas divididas em duas coletâneas.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Santos Simon. UEL.

Entre as práticas discursivas que descrevem a contemporaneidade está a “sociedade do
conhecimento”, conceituando-a pela transformação do relacionamento entre Ciência e
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tecnologia e a incorporação da primeira à institucionalização da pesquisa na estrutura
econômica. Esse cenário apresenta condições de possibilidade para que a educação, regida
por princípios da biopolítica, institua condutas aos profissionais para atender às
“necessidades de inovação”. Tomamos o referente “professor inovador” como parte de
determinados enunciados efetivamente produzidos a partir de 1998, período em que a
sociedade do conhecimento foi implantada no Brasil. Sob tal perspectiva, elegemos como
objetivo explicar o conjunto de regras que moldam os modos de aparecimento, as condições
de (co)existência dos enunciados acerca do “professor inovador”. Subsidiado pelos
pressupostos teórico-metodológicos erigidos por Michel Foucault, este estudo orienta-se
pela inquietação: quais mecanismos e estratégias de funcionamento possibilitam o
aparecimento de determinados discursos como práticas especificadas no elemento do
arquivo da sociedade do conhecimento?

PRECONCEITO LINGUÍSTICO: CRENÇAS E ABORDAGENS
Taciane Marcelle Marques (PG-UEL)
taciane.marcelle@gmail.com
Wéllem A. de Freitas Semczuk (PG-UEL)
wellemsemczuk@gmail.com

A língua portuguesa utilizada no Brasil, assim como tantas outras, apresenta
heterogeneidade linguística. Essa característica colabora para a desconstrução de crenças e
atitudes negativas que alunos e professores constroem no contexto escolar, bem como o
mito de que o aluno não sabe falar o português corretamente. A pedagogia da variação
linguística e a pedagogia culturalmente sensível buscam meios de discutir a língua materna
com os alunos sem desconsiderar a realidade desse indivíduo, abordando as diferentes
normas. Para tanto, esse trabalho se propõe investigar as crenças de alunos com relação à
variação linguística, dando ênfase ao preconceito linguístico. Assim, por meio de
atividades, pretende-se analisar o que pensam estes informantes e de que maneira externam
suas crenças sobre o uso da língua portuguesa.

Ao considerar o cinema como condição de possibilidade à transposição didática de
conteúdos em geral e, em específico, de língua portuguesa, a perspectiva que se assume é a
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que se adianta à ideia de que o letramento reúne as práticas sociais de uso da escrita. Diante
disso, esta investigação, vinculada ao Grupo de Estudo em Análise do discurso da UEM
(GEDUEM), está fundamentada pelo escopo teórico da Análise do Discurso francobrasileira, em diálogo com Linguística Aplicada. Nesse regime de olhar, temos por objetivo
analisar a noção de letramento visual como possibilidade de interação multicultural
enquanto prática social que, pela materialidade cinematográfica, resignifica as práticas de
leitura e escrita do sujeito indígena - impostamente silenciado - recorrendo ao exercício da
função enunciativa como condição de interação.

MANUEL BANDEIRA E OVÍDIO MARTINS: DA EVASÃO À ANTI-EVASÃO
Tania Yumi Tokairin (PG-UEL)
ttokairin@bol.com.br

Este artigo pretende tratar, a partir de uma leitura intertextual, a questão dos sentimentos de
evasão no poema “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira e de anti-evasão na
poesia do escritor cabo-verdiano Ovídio Martins. Sabe-se que o modernismo brasileiro teve
grande impacto na produção literária de Cabo Verde e entre os escritores que seguiram esta
referência está o poeta Ovídio Martins, cujo poema a ser analisado tem a sua raiz no paraíso
chamado Pasárgada, criado por Bandeira. Ainda que o diálogo entre eles surja a partir de
motivações opostas, o sentimento de anti-evasão está ligado ao princípio de evasão da
realidade, apresentada, primeiramente, pelo poeta brasileiro.

O ENCONTRO DE ULISSES COM AS SEREIAS EM FRANZ KAFKA
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Em “O silêncio das sereias” (1917), Franz Kafka (1883-1924) reenvia-nos à Odisseia, aos
valores lá presentes que nos foram transmitidos, obrigando-nos, por sua reescritura, a
redimensioná-los a partir de sua nova versão. Objetiva-se o confronto entre as duas escritas,
lendo cada uma delas minuciosamente, seja aquela presente no início do canto XII da
Odisseia, entre os versos 184 e 259, seja aquela presente em Narrativas de espólio,
compilação de pequenas narrativas de Kafka efetivada por Max Brod depois da morte do
autor. Espera-se poder deixar claro ao leitor a irreverência de Kafka frente ao texto
canônico e aos novos valores apresentados em sua nova versão.
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CORRESPONDÊNCIA DE ESCRITORES: PERSPECTIVAS DE EDIÇÃO
Telma Maciel da Silva (UEL)
telmaciel@gmail.com

Uma das principais questões que surgem quando se fala em edição de cartas diz respeito ao
grau de “presença” do organizador. Ou seja, o quanto ele aparece para o leitor, com notas,
correções do texto original ou, mesmo, assumindo cortes daquilo que considera acessório.
Nesse sentido, o trabalho que proponho aqui visa à análise de uma série de edições de
correspondência de escritores, em especial, portugueses e brasileiros. A ideia é discutir os
métodos empregados pelos organizadores e pensar o modo como os documentos foram
apresentados ao público leitor.

O INSÓLITO NÃO TÃO INSÓLITO DE FRANZ KAFKA E ROSÁRIO FUSCO
Thais Regina Mian Marinho (G-UEL)
thaismianmarinho@gmail.com
O trabalho tem como objetivo fazer uma comparação entre os romances “O processo” de
Franz Kafka e o “O agressor” de Rosário Fusco, verificando, dessa forma, em que
proporção os dois podem ser considerados semelhantes. Com base em estudos referentes à
obra de Kafka e suas características, pretende-se observar em que medida elas também
pode ser identificadas no romance de Fusco. Minha leitura pretende também pensar essas
obras a partir de uma perspectiva surrealista, uma vez que os dois romances colocam em
evidência o lado insólito da realidade que não costumamos notar, apresentando-se, desse
modo, como uma crítica à lógica da sociedade.

REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS SOBRE PROJETO “JORNAL ESCOLAR”
PROMOVIDO PELO PIBID
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Este trabalho traz resultados das análises realizadas no projeto de iniciação científica
(UENP) “Representações dos alunos em relação às ações do PIBID”, o qual tem como
objeto de estudo as ações desenvolvidas no subprojeto PIBID “Letramentos na escola:
práticas de leitura e produção textual”, subprojeto esse que visa o desenvolvimento de um
jornal escolar, o jornal PIBID . A pesquisa apoia-se nos estudos teórico-metodológicos do
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Interacionismo Sociodiscurso e em estudos que privilegiam os gêneros jornalísticos como
objeto de ensino. Para esta apresentação pretende-se, por meio de um questionário
respondido pelos alunos atendidos no subprojeto, analisar as representações desses alunos
sobre o desenvolvimento do projeto do jornal escolar e, consequentemente, sobre como eles
concebem o ensino da língua portuguesa.

O DUPLO ENFRENTAMENTO: LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E
HOMOAFETIVA – UMA ANÁLISE SOBRE OS AMORES DE KIMBÁ DE
CONCEIÇÃO EVARISTO
Thamiris Yuri Silveira Pellizzari (PG-UEL)
thamirisyspellizzari@gmail.com

O estudo da literatura afro-brasileira, assim como da homoafetiva, é permeado por
desmistificação de estereótipos figurativizados historicamente. Interessa-nos, pois,
direcionar um olhar à marginalização dessas literaturas. E ainda, notar a maneira como tais
temáticas, apesar de marginalizadas, ganham voz na literatura. Saem do espaço de
silenciamento e buscam imposição de sua imagem e de sua insatisfação diante de uma
sociedade excludente: branca, patriarcal e heterossexista. Conceição Evaristo é uma
importante figura no que diz respeito à abordagem dos enfrentamentos afro-brasileiros na
literatura. O conto Os amores de Kimbá, presente no livro “Olhos d’água” de autoria desta
escritora, retrata esse duplo enfrentamento (aqui entendido no sentido de resistência à
imagem estereotipada e preconceituosa em relação ao negro e ao homossexual), abrindo
espaço para reflexões e provocando inquietações a respeito das temáticas.

DISPOSITIVOS DIDÁTICOS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE
ENSINO DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
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No trabalho docente, há tarefas primordiais com a finalidade de efetivar o trabalho do
professor. Partindo da premissa segundo a qual a linguagem do profissional materializada
nos textos pode revelar práticas que ajudam o pesquisador a compreender as representações
do trabalho que o levam a desenvolver os seus gestos profissionais (NASCIMENTO, 2015),
e a partir de uma pesquisa fundamentada no ISD (BRONCKART, 2006; 2008, 2012), o
objetivo do trabalho é compreender como o professor organiza e faz uso do Plano de
Trabalho Docente (PARANÁ, 2008) e como o alia a outros dois dispositivos didáticos: as
Sequências Didáticas e o livro didático adotado em sala de aula. Para alcançá-lo, partimos da
análise de texto oficial prescritivo do trabalho, dos planejamentos organizados no início do
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ano letivo, e buscamos dados em entrevistas de instrução ao sósia (CLOT, 2007) de
professoras de instituições públicas que se posicionam a favor desses dispositivos didáticos.

AS CONSTRUÇÕES DA PATERNIDADE NAS CRÔNICAS DE MARIO PRATA E
ANTONIO PRATA
Thiago Yudi Watanabe (G-UEL)
thiago_neo@outlook.com

Este trabalho possui como objetivo demonstrar a importância das crônicas de Mario Prata
(2007) e seu filho Antonio Prata (2015), com o intuito de estudar a configuração da figura
paterna construída socialmente pelos autores. Pelo tema que será trabalhado, é imperativo
abordar as características do gênero crônica e as conceptualizações de um arcabouço
teórico sobre o papel das masculinidades, mais especificamente, as que tratam do papel
social do homem no pós-modernismo e no ambiente familiar. Não obstante, veremos como
as produções veiculadas pelos escritores supracitados apresentam traços do desdobramento
“Paternidade e Família” para fins de melhor entendimento sobre a discussão vigente.
Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Santos Simon. UEL.
POEMA MUSICALIZADO “MOTIVO” DE CECÍLIA MEIRELES COMO
MODALIZADOR DA MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LITERATURA

Página

Diante do quadro disfórico observado por meio de Estágio Supervisionado quanto a
motivação de 26 alunos da Escola Publica Dom Aquino, “8° ano C”, do ensino
fundamental, Três Lagoas no 4° bimestre de 2015 foi realizado um plano de intervenção
junto a estes educandos e um novo grupo composto por 43 alunos, dos quais 30
participaram do processo até o fim, desta vez, já integrantes do 1° ano, no primeiro
semestre de 2016, com o gênero poema musicalizado na expectativa de que se promovesse
o estímulo à leitura e interpretação do poema de Cecília Meireles, “Motivo”, agora,
musicalizado pelo cantor Fagner. Este trabalho, portanto, mostra os resultados parciais de
uma sequência didática com a exploração dos níveis fundamental e narrativo da semiótica
da Escola de Paris, bem como o nível de motivação desenvolvido com o uso do poema
transportado intersemioticamente ao gênero musicalizado.
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PASSADO E PRESENTE CONTESTADO:
“VERDADE” E GOVERNAMENTALIDADE EM DISCURSO
Valéria Cristina de Oliveira (PG-UEM/CAPES)
valeriacardoso@geduem.com.br

Esta proposta vincula-se ao Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM GEDUEM, com investigações sobre os regimes de (in)visibilidade e verdade em políticas
de inclusão/exclusão. Seguimos os conceitos de verdade, governamentalidade e biopolítica
em Foucault. Nosso corpus, os vídeos: Meninos do Contestado (2012) e Olhar Contestado
(2012), tematiza a Guerra do Contestado a partir de fotografias antigas. O objetivo,
portanto, é discutir como as imagens selecionadas mostram ações biopolíticas do Estado
brasileiro, que conformaram os caboclos do Contestado em técnicas de poder/saber e
verdade, disciplinando e controlando condutas e práticas discursivas. Consideramos que
essa governamentalidade pôde entalhar “verdades” sobre esses sujeitos alcançando a
atualidade; rememorando, presentificando e autorizando-nos a olhar a produção de
“verdades outras” ou o deslocamento delas na tensão: resistência e normalização.

O GROTESCO NA HQ CRIANÇA DESAPARECIDA DE LOURENÇO
MUTARELLI
Valter do Carmo Moreira (PG-UEL)
valter.chimba@gmail.com

Página

206

O grotesco, na concepção de Wolfgang Kayser, seria a combinação do terrível
(escatológico, macabro, repulsivo, hediondo) com o humor (o riso sardônico, amarelo), e é
dentro dessa dialética que fazemos nossa análise. Em “Criança Desaparecida”, Lourenço
Mutarelli cria um personagem fragilizado que se encontra em uma situação tragicômica:
suas roupas são feitas com saquinhos de leite, o que constitui a parte cômica, já a tragédia,
está no fato d’ele não ter pele sobre seu corpo, o que o impossibilita de efetivar qualquer
contato. Mutarelli cria um pequeno mundo “alheado”, que gera um estranhamento, não
muito longe do unheimlich freudiano, além de uma sensação elíptica, pois não há saída,
nem espaço para mudança de status ao longo da história. A naturalização, o não
questionamento e a ausência de motivos que levaram o personagem, por alguma razão
desconhecida, a não ter pele, transforma sua relação com a família em algo impossível.
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UM ESTUDO COMPARATIVO DO ABAIXAMENTO DAS VOGAIS
PRETÔNICAS EM MANUSCRITOS BAIANOS E PARANAENSES DOS SÉCULOS
XVIII E XIX
Vanderci de Andrade Aguilera (UEL/CNPq)
vanderci@uel.br

O alçamento das vogais pretônicas em Português, tanto em textos orais como escritos, tem
sido objeto de estudos com mais frequência que o abaixamento desses fonemas vocálicos.
Para este trabalho, selecionamos em documentos manuscritos oficiais, datados dos séculos
XVIII e XIX, redigidos na Bahia e no Paraná, os casos de abaixamento das vogais
pretônicas, com o objetivo de: (i) investigar os fatores linguísticos que influenciam na
grafia dessas vogais; (ii) verificar em qual dos corpora o abaixamento ocorre com mais
frequência; (iii) investigar se há fatores externos condicionando o abaixamento das vogais
de i>e e de u>o. Com base em princípios labovianos, analisamos os dados a partir das
variáveis linguísticas relativas à harmonização vocálica, ou seja, (i) presença de vogal
média baixa antes ou depois da vogal em questão; (ii) possível influência da consoante
contígua; (iii) hipercorreção; e das variáveis extralinguísticas (iv) local de origem e (v) data
do documento.

VARIEDADE LINGUISTICA NA ESCOLA: UM OLHAR SOCIOLINGUÍSTICO
Vanessa Lini Dalto (PG-UEL)
vanessa.lini@hotmail.com
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A língua Portuguesa no Brasil apresenta-se de diversificadas formas, sendo as variedades
não-padrão, a realidade linguística da maioria dos alunos que chegam à escola. Desta
forma, o choque entre a variedade de cada educando e a língua praticada na escola é motivo
de dificuldades na aprendizagem da língua portuguesa. Diante disso, a presente pesquisa
pretende, sob a ótica da Sociolinguística Educacional, investigar a aquisição da norma
padrão por parte de alunos de uma escola rural de Londrina, já que esse dialeto bastante
difere da norma culta da língua. Pretende-se verificar, com este, se os alunos utilizam sua
variedade na linguagem coloquial, mas têm consciência da importância do uso da variedade
padrão em determinados contextos, ou seja, se são capazes de transitar pelas variedades
existentes. Com a análise dos dados, busca-se traçar contribuições relevantes ao ensino
quanto à abrangência das diferentes normas linguísticas presentes nos bancos escolares.
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VARIANTES PARA BALA NO INTERIOR DO MATO GROSSO DO SUL: UM
ESTUDO GEOSSOCIOLINGUÍSTICO
Vanessa Yida (PG-UEL/Fundação Araucária)
vanessayida@yahoo.com.br

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa geossociolinguística, seguindo os
pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística Pluridimensional, contemplando,
além da diatopia, os eixos diassexual e diageracional na abordagem do fenômeno
variacionista. Para tanto, foram selecionadas as respostas dadas à questão 185 do
Questionário Semântico Lexical do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) (COMITÊ
NACIONAL, 2001), buscando variantes para bala no interior do Mato Grosso do Sul. Foi
averiguada a inserção das variantes lexicais nos dicionários Houaiss (2009), Ferreira
(2004), Moraes Silva (1789) e Bluteau (1728), para comparar a classificação etimológica e
de marcas de uso das formas lexicais. Em linhas gerais, concluímos que: i) A distribuição
areal dos itens linguísticos sugere uma área de isoléxica; ii) Os fatores diassexual e
diageracional não influenciaram na variação; iii) Os dicionários em pauta não apresentam a
classificação das marcas de uso e destoam quanto à etimologia das variantes.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA EM UMA SÉRIE DE FICÇÃO CIENTIFICA:
PERSONAGENS QUE SE SUBJETIVAM E SÃO SUBJETIVADOS PELO
DISCURSO

Página

A profissão de secretariado é uma das mais antigas da sociedade ocidental, se desenvolveu,
de modo a acompanhar o desenvolvimento social e tecnológico. Por conta dessa origem na
antiguidade é uma profissão que já foi representada de forma literária, cinematográfica,
televisiva etc. Assim, voltamos nosso olhar para a série de ficção cientifica que está na TV
a mais tempo, pelo Guinness World Records: Doctor Who. Tomamos enquanto corpus a
personagem Donna Noble, que antes de viajar com o Doutor era secretária executiva. Neste
trabalho analisaremos o episódio Turn Left, os efeitos de sentido e micropoderes que são
mobilizados pelo discurso dos personagens. Para tanto utilizaremos as teorias da Análise de
discurso francesa, pensando com Foucault (1995) e outros autores como Coito (2012) que
desenvolvem seus trabalhos no Brasil. Como resultados as análises apontam para a
reafirmação de pré-construídos tanto por parte da visão secretarial como da parte do senso
comum.
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HEDDA GABLER: FRUSTRAÇÃO E HIPOCRISIA NO CASAMENTO BURGUÊS
Vicentônio Regis do Nascimento Silva (PG-UEL)
vicrenos@yahoo.com.br)

Emancipação e liberdade são alguns temas recorrentes na obra de Henrik Ibsen (18281906), dramaturgo que expôs as problemáticas do matrimônio burguês, discutiu o papel da
mulher, rompendo as regras sobre seu corpo e seu comportamento, e abriu discussões
literárias – e públicas – sobre imposição, desconstrução e reconstrução da nova imagem
feminina diante dos contratos sociais – entre eles, o contrato sexual, conforme alerta Carole
Pateman – a que as mulheres são submetidas. Hedda Gabler (1890) aponta como sua
personagem principal adere ao casamento (espécie de contrato social e sexual) com um
professor e, a partir dele, emprega seus esforços na destruição do trabalho intelectual e,
consequentemente, da vida de um ex-affair. A comunicação pretende analisar como Hedda
Gabler (sujeito dramatúrgico) consegue parcialmente seu objeto de desejo, frustrando-se
mais com seu casamento de necessidade do que se regozijando com a conquista destrutiva
do “outro”.

A AUTO-TORTURA EM ARTUR BARRIO E FRANZ KAFKA
Vinicius Escano Correia (PG-UEL)
vinicius.escano@gmail.com
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Artur Barrio foi um dos artistas mais críticos do regime militar brasileiro. Seus trabalhos
efêmeros, carregados do incongruente e do abjeto remetem aos absurdos e abusos de um
regime de repressão. Barrio escreveu por ruas brasileiras, usando, não palavras, mas os
mais variados tipos de lixo. Apesar da farta produção utilizando materiais insólitos, é no
trabalho mais independente destes materiais que se dá a relação levantada nesta pesquisa
com o conto de Franz Kafka, Na colônia penal. Em seu trabalho 4 dias.......4 noites............,
Barrio caminha pela cidade do Rio de Janeiro à deriva durante quatro dias e quatro noites,
deixando-se levar por ruas, becos e redes de esgoto, até chegar ao esgotamento. Trata-se de
uma experiência de auto-tortura, vislumbrando o acesso a uma espécie de iluminação
artística. Do mesmo modo, Kafka leva seu personagem, o oficial, ao extremo de querer ser
torturado e morto pelo macabro aparelho que ele mesmo defende. Resta ao receptor das
obras o riso amarelo diante do incongruente.
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GRAMÁTICA E PRODUÇÃO TEXTUAL
Virginia Maria Nuss (PG-UEM)
virnuss@hotmail.com
Este trabalho se respalda em estudos funcionalistas da linguagem com o objetivo de
verificar alguns processos básicos da atividade linguística (predicação, referenciação, uso
de conjunções, etc.) em relação à produção de textos escritos, de modo a demonstrar a
importância de um ensino de gramática contextualizado e objetivo, que vise sanar lacunas
na elaboração de textos por alunos do ensino médio. Do mesmo modo, salienta a
importância que reside no fato de o professor ter habilidade de associar o ensino gramatical
ao ensino de produção textual. Por meio da análise da escrita e reescrita de resumos em
oficinas de produção de textual que associavam atividades de produção de texto e de
gramática, verificou-se, por meio dos textos finais, o quão importante se faz a associação
destes ensinos em uma mesma aula, resultando em uma maior habilidade de reflexão e
domínio linguístico por parte dos alunos.

A TRADUÇÃO EM ESPANHOL/PORTUGUÊS DO GÊNERO REGULAMENTO
Viviane Cristina Poletto Lugli (PG-UEM)
vivanelugli@yahoo.com.br
Nosso objetivo neste trabalho é apresentar uma análise da tradução do gênero regulamento,
com o fim de repensar modos de promover a apropriação de saberes técnicos e socialmente
constituídos no ensino de língua espanhola para acadêmicos de Secretariado Executivo. A
concepção norteadora deste trabalho é a de que os gêneros textuais devem ser tomados
como objetos de ensino (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004) e como megaferramentas que
levam os aprendizes a apropriar-se da língua alvo. Considerando o gênero textual, ao ser
traduzido, como uma retextualização (TRAVAGLIA, 2003), o resultado de transformações
(ARROJO, 1996) e de escolhas que, por sua vez, estão atreladas aos frames
(MARCUSCHI, 2005) que os usuários de uma língua acionam durante a comunicação,
serão analisadas as relações de efeitos de sentido resultantes da tradução de modais nas
línguas portuguesa e espanhola, tendo como aporte teórico em português a teoria
funcionalista (NEVES, 2002/2006) e em espanhol (RIDRUEJO, 2000).

A presente comunicação ter por objetivo discutir as relações entre história da ditadura
militar no Brasil e as memórias de Marcelo Rubens Paiva no livro Ainda estou aqui,
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publicado no ano de 2015. Nesse volume de memórias o narrador-personagem Marcelo
revive os anos da ditadura, a perda física do pai, que fora torturado e morto pelos militares,
e a perda da mãe, não do ponto de vista físico, mas psicológico, uma vez que a mesma
adquiriu o mal de Alzheimer. Desta maneira, sua narrativa é um meio de preservar a
memória da mãe e, consequentemente, denunciar os horrores da ditadura do país. Para tal
discussão, utilizaremos autores como Jacques Le Goff, Maurice Halbwaches, Aleida
Assman, Márcio Seligmann-Silva, Michael Pollak de base teórica para questionar como as
memórias pessoais de Marcelo Rubens Paiva permitem ao leitor conhecer uma outra versão
da repressão político-militar brasileira.

LITERATURA INGLESA E POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM POR
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Willian Syoji Souza Azuma (G-UENP)
willian.azuma@gmail.com
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A obra Alice’s adventures in Wonderland and other stories (2013), do escritor inglês Lewis
Carroll, traz em si um acervo de intertextos midiáticos que podem contribuir sobremaneira
para a sua inserção em contextos educacionais. Com base no exposto, objetivamos
apresentar possíveis contribuições do plano multimodal para o ensino de Língua e
Literatura Inglesa no contexto escolar, tendo a sequência narrativa (BRONCKART, 2004)
como ponto norteador das análises. Para tanto, estamos embasados no conceito de
“multiletramento” e “multimodalidade” (ROJO, 2012) e nas sequências, sob a perspectiva
do Interacionismo Sociodiscursivo. A partir de nossos estudos, constatamos uma
diversidade de intertextos presentes em diferentes suportes, viabilizando o contato do aluno
com a obra literária que circula em seu cotidiano.
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