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Programação
_______________________________________________

16 de março de 2017 – Quinta-feira

7h30 às 8h30 
• Entrega do material do evento - Credenciamento
• Local: Hall do CCH – Prédio 2

8h30 às 9h 
• Pausa para o café

9h às 12h 
•  Minicurso com o Dr. Marcos Bagno (UnB) / Somente para 

inscritos.
• Tema: Formação docente e educação linguística
• Local: Auditório do CCBS (Prédio 6)

12h às 14h 
• Pausa para o almoço

14h às 16h 
• Sessão de apresentação de pôsteres - Alunos da graduação
• Local: Hall do CCH - Prédio 2

16h às 16h30 
• Pausa para o café

19h30 às 20h 
• Abertura oficial do evento

20h às 21h30 
• Conferência com o Dr. Marcos Bagno (UnB)
• Tema: Língua na escola: o que ensinar?
• Local: Auditório do CCBS – Prédio 6

21h30 às 22 h
• Sessão de autógrafos com o Dr. Marcos Bagno
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Apresentação

III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LETRAS:
demarcando caminhos possíveis para o ensino de Língua 

Portuguesa
16 e 17 de março de 2017

O III Seminário de Pesquisa em Letras: demarcando caminhos pos-
síveis para o ensino de Língua Portuguesa é um evento promovido 
pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras, da Universi-
dade Estadual de Montes Claros, com o objetivo de instituir um 
espaço de debate e reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa no 
Ensino Fundamental, por meio da apresentação das pesquisas em 
desenvolvimento na pós-graduação e na graduação. Nesta terceira 
edição, as contribuições sobre a relevância social da pesquisa aca-
dêmica e profissional e os desafios teórico-metodológicos aplicados 
à formação e ao trabalho docente serão privilegiados pelos pesqui-
sadores convidados. Espera-se que este evento fomente a discussão 
e circulação de ideias sobre o que seja pesquisar e educar linguisti-
camente na escola. 



Resumos
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Consciência fonológica e ortografia: uma 
intervenção no ensino fundamental II

Alcione de Oliveira Souza (Capes)
Liliane Pereira Barbosa

RESUMO

Esta pesquisa pretende investigar a influência de uma intervenção 
na escrita de alunos do ensino fundamental II com dificuldades 
fono-ortográficas. Tudo indica que um trabalho de intervenção 
baseado em atividades voltadas para o desenvolvimento da cons-
ciência fonológica e da escrita ortográfica pode minimizar essas 
dificuldades. Dessa forma, objetivou-se analisar os efeitos dessa 
intervenção na perspectiva do Modelo de Redes, Fonologia de 
Uso e Modelos de Exemplares. Especificamente: i) realizar estu-
dos sobre a consciência fonológica e a influência de trabalhos de 
intervenção que utilizam o desenvolvimento dessa consciência no 
enfrentamento de dificuldades na aquisição da leitura e da escrita; 
ii) diagnosticar dificuldades ortográficas na escrita de alunos do 
Ensino Fundamental II, através de atividades práticas, avaliando-
-as; iii) identificar a dificuldade ortográfica mais recorrente para a 
elaboração de um Plano Educacional de Intervenção (PEI) sobre 
ela; iv) desenvolver o plano de intervenção com os sujeitos da pes-
quisa, utilizando atividades que envolvam a consciência fonoló-
gica e a escrita ortográfica para uma reorganização das conexões 
estabelecidas por eles no registro escrito da língua; v) analisar os 
resultados obtidos após a aplicação do plano de intervenção, com-
parando-os com os resultados obtidos na atividade diagnóstica. 
Como metodologia, adotou-se uma abordagem quanti-qualitativa 
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por meio de um estudo de caso sobre a perspectiva da pesquisa-a-
ção. O plano de ação prevê uma intervenção com a utilização do 
software “Pedro no Parque de Diversões” como subsídio metodo-
lógico para o trabalho de consolidação das habilidades metafono-
lógicas nos níveis silábico e intrassilábico, além de atividades re-
lacionadas às regularidades ortográficas morfológico-gramaticais 
(MORAIS, 2010). Espera-se promover um estreitamento da rela-
ção teoria linguística e prática pedagógica, fornecendo subsídios 
para a melhoria da prática docente no enfrentamento de dificulda-
des fono-ortográficas.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência fonológica. Ortografia. 
Intervenção.

Letrar alfabetizando nos anos finais do 
ensino fundamental: a docência da língua 

portuguesa em perspectiva

Jeswesley Mendes Freire (Capes)
Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho

RESUMO

Pesquisa motivada pela observação empírica, como professor 
de Língua Portuguesa, de que muitos alunos chegam no Ensino 
Fundamental II sem as habilidades de escrita, bem como por 
resultados obtidos através de atividades diagnósticas, que reve-
laram o baixo desempenho e a falta de autonomia dos alunos, 
na escrita de textos simples. Destarte, pretende-se responder se 
após passarem por um processo de capacitação teórico-prática 
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sobre os processos de alfabetização e letramento, as professoras 
de Língua Portuguesa, de uma escola pública, reconhecem e são 
capazes de orientar a intervenção, em problemas fono-ortográ-
ficos apresentados pelos alunos. O pressuposto é de que faltam 
os conhecimentos linguísticos específicos e métodos adequadas 
para a intervenção no sentido de continuar o processo de alfa-
betização no Ensino Fundamental II. Hipotetizamos que após 
passarem pela capacitação, as professoras sentir-se-ão aptas a 
continuarem o processo apenas iniciado nas séries iniciais. O 
objetivo geral é descrever os resultados de um curso de capa-
citação teórico-prática, sobre os processos específicos de alfa-
betização e letramento, ministrado para professoras da escola 
lócus da pesquisa. Especificamente a pretensão foi i) explorar 
conhecimentos teórico-metodológicos, inerentes ao processo 
de alfabetização e letramento; ii) descrever desvios fono-orto-
gráficos presentes na escrita de alunos e descrever os saberes 
epistêmicos das docentes sobre esses problemas; iii) elaborar e 
ministrar para as professoras, curso referente às especificidades 
linguísticas dos processos de alfabetização. Quanto à metodolo-
gia é uma pesquisa-ação interventiva, baseando-nos em autores 
como Coutinho (1976), Oliveira e Nascimento (1990), Cagliari 
(1997-2008), Botelho e Leite (2005), Seara, Nunes e Lazzarotto-
-Volcão (2015), entre outros. Resultados preliminares apontam 
que os alunos apresentam problemas referentes à alfabetização 
e que as educadoras investigadas não reconhecem os tipos de 
erros e não conseguem interferir para saná-los. O curso a ser 
ministrado será fundamental para nortear um processo contí-
nuo e significativo de alfabetização e do letramento no EFII, jus-
tificando a proposta.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização e letramento. Processos 
fonológicos. Desvios fono-ortográficos.
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Vestígios culturais e folclóricos no 
cotidiano das lavadeiras em o cortiço, de 

Aluísio Azevedo

Cristiane Queiroz Duarte 
Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida

RESUMO

O romance O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, marco do 
Naturalismo no Brasil, apresenta, além da proposta metonímica 
de se discutir a nação, vestígios culturais das mulheres pobres, 
negras, mestiças e das brancas imigrantes portuguesas do final 
do século XIX, desprestigiadas dentro do contexto machista e 
patriarcalista apresentado, elas conservam suas manifestações 
culturais por meio do canto e na dança. Este estudo desenvol-
ve-se através do método qualitativo-interpretativista, observando 
como, no enredo citado, a figura da mulher desfavorecida é capaz 
de colaborar para a configuração da identidade popular brasileira 
ignorada dentro da sociedade aburguesada daquele tempo. O re-
ferencial teórico pauta-se em estudos sobre cultura apontados por 
Raymond Williams (2005), Tradição Folclórica Popular, por Luiz 
José Ramos Tinhorão (2012) e da Literatura Oral, Luís da Câma-
ra Cascudo (1952), além da Teoria Crítica de Antonio Candido 
(2004) sobre a obra azevediana em questão. 

PALAVRAS-CHAVE: Aluísio Azevedo. O Cortiço. Cultura. 
Tradição Oral. Lavadeiras.
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As representações gráficas não 
convencionais das sibilantes alveolares nas 

produções escritas de alunos do ensino 
fundamental

Jucinete Dias dos Santos  (Capes)
Liliane Pereira Barbosa

RESUMO

Esta pesquisa trata das representações gráficas não convencionais 
das sibilantes alveolares nas produções escritas de alunos do 7º ano 
do Ensino Fundamental, bem como propõe o desenvolvimento de 
intervenção pedagógica inovadora a fim de minimizar esse “erro” 
ortográfico. Especificamente, objetiva: a) pesquisar autores que 
abordem conhecimentos referentes à teoria Sociolinguística e em 
estudos sobre alfabetização, letramento, escrita, ortografia e ensino 
do Português Brasileiro (PB); b) desenvolver atividades didático-
-pedagógicas para coleta de material para análise (fase diagnósti-
ca); c) avaliar os “erros” ortográficos referentes ao emprego de le-
tras não convencionais na representação gráfica dos fonemas /s/ e 
/z/; d) elaborar plano de intervenção a ser desenvolvido nas turmas 
participantes da pesquisa; e) promover intervenção pedagógica; f) 
comparar os resultados da fase diagnóstica com os da fase pós-in-
tervenção para avaliação; e por fim, g) contribuir satisfatoriamen-
te para o alcance de melhor proficiência dos alunos no ensino da 
escrita, especificamente, no que se refere à ortografia. Justifica-se 
pela necessidade de interferir no problema de escrita objeto deste 
estudo e de minimizá-lo. As hipóteses de pesquisa sugerem que os 
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problemas detectados relativos ao emprego gráfico não convencio-
nal dos fonemas /s/ e /z/ nas produções escritas dos alunos serão 
amenizados de modo que sua escrita será mais aprimorada; b) os 
textos dos alunos, após intervenção, apresentarão maior percentual 
de uso das normas ortográficas convencionais abordadas, no que 
se refere à representação ortográfica dos fonemas /s/ e /z/ no PB. 
Foi desenvolvida numa abordagem quanti-qualitativa tendo como 
método científico adotado a pesquisa-ação. Quanto à natureza, 
classifica-se como exploratória, por utilizar-se de técnicas diretas e 
indiretas para obtenção de dados. Espera-se promover um estreita-
mento da relação teoria linguística e prática pedagógica, fornecen-
do subsídios para a melhoria da prática docente no enfrentamento 
do emprego não convencional das letras que representam as sibi-
lantes alveolares nos textos escritos dos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Sibilantes alveolares. Sociolinguística. 
Ortografia. 

Contribuições do conto popular para a 
formação da leitura crítica de alunos dos 

anos finais do ensino fundamental

Cleunice da Silva Lemos  (Capes)
 Antônio Carlos Soares Martins

RESUMO

Esta pesquisa intitulada “Contribuições do conto popular para 
a formação da leitura crítica de alunos dos anos finais do ensi-
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no fundamental” tem o objetivo de investigar as contribuições do 
trabalho com o conto popular para a formação da leitura crítica 
de alunos do 7º ano de uma escola pública de Taiobeiras, MG que 
apresentaram dificuldades de compreensão crítica de textos. E, 
como trabalho final deste curso, produzir um “Caderno pedagó-
gico” contendo uma sequência didática sobre leitura e compreen-
são de uma coletânea de contos populares. Este trabalho delineia-
-se à guisa do percurso metodológico da pesquisa bibliográfica e 
pesquisa-ação conforme Thiollent (1998) e Gil (2002). Ancora-se 
também em abordagens teóricas das diretrizes, concepções do 
ensino de língua portuguesa e práticas de leitura das Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (BRASIL 2013), nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais- PCN (BRASIL, 2008) e do CBC – Conteú-
do Básico Comum (MINAS GERAIS, 2005). Nas contribuições de 
Antunes (2010), sobre análise textual, de Koch (2011), em relação 
ao ensino de leitura, em Terra (2014) com abordagens em leitu-
ra do texto literário, gênero conto popular, em Coutinho (2004), 
sobre a evolução do conto, no Brasil e nos apontamentos de Cos-
son (2014) sobre letramento literário. Esse trabalho é realizado 
no âmbito do programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 
em Letras (PROFLETRAS) da Universidade Estadual de Montes 
Claros (UNIMONTES) que tem como grande área de concentra-
ção “Linguagens e letramentos”, atendendo às demandas de pro-
fessores e alunos que buscam um ensino significativo de língua 
materna. Por fim, apresentamos uma proposta de intervenção que 
pretende contribuir com o processo de formação e ampliação da 
leitura crítica desses alunos, pois, pela leitura crítica dialogamos 
com as linguagens em suas diferentes manifestações e suportes, 
num processo reflexivo e atento. 

PALAVRAS-CHAVE: Conto popular. Leitura crítica. Formação 
leitora. 
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Produção de leitura: os advérbios como 
modalizadores argumentativos

Cassilmara Rejane da Rocha Lima (Capes)
 Maria Alice Mota

RESUMO

Este texto constitui uma das etapas de desenvolvimento da dis-
sertação do Mestrado Profissional em Letras- PROFLETRAS in-
titulada “Produção de leitura: os advérbios como modalizadores 
argumentativos.” Insere-se na área de concentração Linguagens e 
Letramentos - Linha de Pesquisa Leitura e Produção Textual: di-
versidade social e práticas docentes - sublinha Panorama crítico 
do ensino de língua portuguesa. Esta pesquisa busca refletir sobre 
o ensino de língua materna, almejando diminuir as dificuldades 
percebidas quanto ao processo de leiturização, de modo específico, 
atentando-se para a colaboração dos advérbios na construção de 
sentidos pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental II, tur-
ma 92 da Escola Estadual Mestra Bezinha Gandra, localizada na 
cidade de Itamarandiba –MG. A hipótese é que a dificuldade dos 
alunos em reconhecer determinadas estratégias discursivas usadas 
na produção do discurso, entre as quais se encontra o emprego dos 
advérbios, constitui um dos fatores que impedem os alunos de ler 
de modo eficaz um texto. Assim, pretende-se, através da pesquisa-
-ação, lançando mão dos pressupostos teórico-metodológicos da 
Linguística Textual e da pesquisa etnográfica, verificar o quanto 
a utilização dos advérbios como modalizadores argumentativos, 
contribui para o processo de compreensão e interpretação textual, 
aplicando proposta de intervenção pedagógica, que visa, assim, 
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minimizar as dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem 
de Língua Portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Modalizadores Argumentativos. 
Advérbios. 

Intertextualidade temática entre Retórica 
das Paixões e o Evangelho segundo Lucas: 

da compaixão à misericórdia

Luiz Alves de Souza

RESUMO

A Bíblia é considerada um livro sagrado que rege o comportamento 
humano, desencadeando um valor sentimental por parte de quem 
o sacraliza, mesmo que a maioria dos seus leitores somente a acesse 
através da tradução. Carlos Gohn (2001, p. 153) relata que “as pesqui-
sas sobre tradução de textos religiosos no Brasil são incipientes” e que 
a literatura sagrada “tem inspirado pesquisas que podem proporcio-
nar uma abertura de horizontes (GOHN, 2001, p. 148). Nessa pers-
pectiva, este trabalho explora o tema da compaixão-misericórdia no 
conjunto das 14 paixões descritas pela argumentação aristotélica em 
Retórica na edição denominada Retórica das Paixões (ARISTÓTE-
LES, 2000) e sua intertextualidade temática com o Evangelho segun-
do Lucas. O objetivo geral foi examinar a intertextualidade temática 
entre as obras a partir de considerações empreendidas, respectiva-
mente, pelos filósofos Michel Meyer (2000) e João Paulo II (1980). 
Complementarmente, buscou-se, também, identificar o significado 
de compaixão-misericórdia e suas diferentes nuances nas obras ana-
lisadas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, com meto-
dologia comparativa. Usou-se, também, o programa de concordân-
cia IntraText CT®. O trabalho se desenvolve a partir dos conceitos de 
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paixões (pathos) e do έλεος (éleos) aristotélicos. Sequencialmente, 
apresenta considerações etimológicas, tradutórias e semânticas dessa 
composição, expõe alguns antecedentes necessários para compreen-
são do pathos, e faz detalhamentos sobre a compaixão-misericórdia 
como presente em Retórica. Então, faz uma breve contextualização 
do tema e conceito de misericórdia no âmbito bíblico para explorar 
a intertextualidade temática entre Retórica e o Evangelho segundo 
Lucas, pontualmente no relato do Filho Pródigo. Através das análises 
semânticas e tradutórias empreendidas, este trabalho mostrou que, 
embora haja uma identidade etimológica e de uso comum do termo 
grego έλεος (éleos) em Aristóteles e no Evangelho segundo Lucas, há 
diferença cultural e teológica da noção de misericórdia divina pre-
sente na Bíblia. 

PALAVRAS-CHAVE: Compaixão. Misericórdia. Intertextualidade.

O humor na tirinha “Hagar, o horrível”: 
uma análise multimodal

Adriana Alves Cruz (Capes)
Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

A leitura é uma atividade fundamental para o indivíduo em seu 
processo de escolarização e aprendizagem. Por isso, as discus-
sões em torno de estratégias cognitivas e habilidades necessárias 
para compreender e interpretar, que permitam ao leitor perceber 
e construir significados do texto, têm sido um coro social, dada 
a falta de competência leitora dos alunos das escolas brasileiras, 
inclusive nos anos finais do ensino fundamental. Esta comuni-
cação é fruto de uma pesquisa, em fase de desenvolvimento, no 
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PROFLETRAS, tendo em vista a sublinha “Práticas de Letramen-
to e Multimodalidade”. Com ênfase no trabalho com as tirinhas 
de “Hagar, o horrível”, a finalidade é fornecer estratégias para que 
o aluno tenha subsídios necessários à compreensão do humor do 
gênero em questão e ampliar, pois, as práticas de letramento dos 
discentes de uma escola pública de Montes Claros−MG. Como ex-
pediente metodológico, fundamenta-se no aporte teórico da Lin-
guística Sistêmico-Funcional, seguindo Halliday (2004 [1985]), e 
da Teoria Multimodal do Discurso, nos termos de Kress e van 
Leeuwen (2006 [1996]). Numa análise de cunho qualitativo-in-
terpretativo, trabalhamos com 10 tirinhas de “Hagar, o horrível”, 
colhidas em uma coleção de seis volumes da editoria L&PM Poc-
ket, nas quais buscamos analisar o plano verbo-visual. Justifica-se 
a pesquisa empreendida na necessidade de a escola trabalhar com 
textos multissemióticos, em que o aluno perceba o valor do hi-
bridismo linguístico. Com a proposição desta pesquisa, espera-se 
que os discentes compreendam a validade dos estudos multimo-
dais na escola e possam, com competência, analisar e interpretar 
a linguagem verbal e não verbal no gênero tirinhas.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero Tirinhas. Multimodalidade. Humor

A transposição da monotongação para a 
escrita

Clarice Nogueira Lopes (Capes)
Liliane Pereira Barbosa

RESUMO
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Esta pesquisa objetiva analisar a transposição do fenômeno foné-
tico-fonológico da monotongação para a escrita, apresentada nos 
textos escritos dos alunos participantes, a fim de que uma interven-
ção seja realizada com a finalidade de minimizar essa interferên-
cia da fala na escrita. Especificamente, objetiva-se: a) analisar, após 
aplicação de atividade diagnóstica, a transposição do fenômeno 
da monotongação para os textos escritos dos alunos; b) demons-
trar que a fala interfere na escrita, resultando nas ocorrências de 
transposição da monotongação para a escrita; c) evidenciar a ne-
cessidade de adequação da escrita às regras ortográficas, nos casos 
de textos formais; d) aplicar uma intervenção baseada na pesqui-
sa-ação, com o intuito de promover o desenvolvimento da escrita 
ortográfica dos alunos; e) oferecer subsídio teórico que auxilie os 
docentes a minimizar as dificuldades ortográficas encontradas em 
sala de aula. Foram formuladas três hipóteses, que poderão ser re-
futadas ou confirmadas: a) a escrita dos alunos é influenciada pela 
monotongação, utilizada na fala de sua comunidade linguística, 
levando-os a se desviar da forma ortográfica convencional do Por-
tuguês; b) o entendimento do fenômeno de monotongação, pelo 
professor e pelo aluno, influencia positivamente na aprendizagem e 
desenvolvimento da escrita ortográfica dos alunos; c) a intervenção 
pode contribuir para o desenvolvimento da escrita ortográfica dos 
alunos. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação e a pesquisa 
está ancorada na Sociolinguística, que considera a língua em uso na 
sociedade, em seus diversos contextos comunicativos, e em refle-
xões teóricas sobre o ensino da ortografia. Este trabalho justifica-se, 
uma vez que, ao aliar teoria e prática, possibilita uma ação concreta 
dentro do universo pesquisado de forma a promover algum tipo de 
transformação na realidade dos participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Monotongação. Sociolinguística. Ortografia.
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Meninos contadores de histórias: da 
tradição à modernidade

Aderilson Pereira Fonseca (Capes)
  Maria Generosa Ferreira Souto

RESUMO

Esta pesquisa objetiva promover o letramento literário em alunos do 
oitavo ano de uma escola pública, desenvolvendo proposta de inter-
venção didática que torne os textos literários parte do cotidiano desses 
estudantes. Tem por objetivo levar os discentes do oitavo ano a adqui-
rirem o hábito de leitura de poesias, crônicas, contos, romances; apre-
sentar a eles o novo mundo presente nas páginas da ficcionalidade, a 
partir de um trabalho diferenciado com a literatura em sala de aula. 
Especificamente, objetiva-se: a) empregar estratégias de leitura que 
possibilitem a fruição do texto literário. b) analisar textos literários de 
diferentes gêneros que favoreçam a ampliação das referências estéticas 
e culturais dos estudantes. c) Desenvolver atividades de leitura literá-
ria com ênfase em textos que representam os mundos e experiências 
dos adolescentes. Foram formuladas três hipóteses, que poderão ser 
refutadas ou confirmadas, após a aplicação da intervenção: a) Deve-se 
trabalhar, de forma gradual, com gêneros que despertem a atenção 
dos alunos (em nossa proposta, literatura de cordel, crônica, conto e 
romance), partindo do gênero de mais fácil entendimento para aque-
les que são considerados mais difíceis de se interpretar. b) Os gêne-
ros trabalhados devem trazer histórias com as quais os estudantes se 
identifiquem, para que se percebam nas histórias e demonstrem inte-
resse em conhecê-las. c) Os textos literários devem ser apresentados 
aos discentes de forma atraente, lúdica, diferenciada, para que sintam 
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prazer ao ouvi-los e, assim, desejem ler outros textos. A metodolo-
gia utilizada foi a pesquisa-ação; a pesquisa está fundamentada no 
Letramento Literário, na performance e na oralidade. Este trabalho 
justifica-se, pois alia teoria e prática, possibilitando assim uma ação 
concreta dentro do universo pesquisado, de forma a promover algum 
tipo de transformação na realidade dos participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Literatura. Leitura.

Referenciação e coesão textual: o papel dos 
pronomes na tessitura do texto

Nelson de Morais (Capes)
Maria Alice Mota

RESUMO

Este texto configura uma das etapas de desenvolvimento da disser-
tação de mestrado intitulada “Referenciação e coesão textual: O pa-
pel dos pronomes na tessitura do texto”. A presente pesquisa busca 
apresentar uma proposta de intervenção pedagógica para o ensino 
de leitura, buscando ressignificá-lo, a partir das contribuições da 
coesão e da referenciação textual, vistas como aspectos que atuam 
de forma pontual para o estabelecimento dos sentidos, pelos inter-
locutores, nos textos. Almeja-se levar os alunos ao desenvolvimento 
de habilidades e competências que possibilitem uma compreensão 
e interpretação textual eficazes. A hipótese é a de que o desenvolvi-
mento de atividades que sejam direcionadas para além da metalin-
guagem poderá levar os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
II, turma 801 a inserirem-se num processo em que o mais impor-
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tante seja a construção de sentidos, nos textos, a partir dos usos de 
elementos linguísticos, especialmente, os pronomes pessoais, opor-
tunizando o aprimoramento da competência leitora. Assim, pre-
tende-se utilizar a pesquisa-ação, usando os pressupostos teórico-
-metodológicos da Linguística Textual e da pesquisa etnográfica. A 
proposta metodológica será baseada em atividades diagnósticas, no 
que se refere, principalmente, à leitura. Após o diagnóstico, serão 
realizadas atividades que visem minimizar as dificuldades encon-
tradas no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Posterior-
mente, realizar-se-á a análise comparativa dos resultados da etapa 
investigativo-diagnóstica com os da etapa investigativo-interventi-
va, atentando-se para a relevância ou não da proposta construída. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Pronomes. Coesão e referenciação.

Grau: uma releitura da gramática 
tradicional

Joana Patrícia Barbosa Silva (Capes)
 Daniel Fernandes Costa 

 Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

Sob o ponto de vista da Gramática Tradicional, o grau faz parte 
do processo flexional. Por outro lado, num viés linguístico, o grau 
pode se processar tanto na flexão quanto na derivação, figurando 
como uma gradação morfopragmática. Nessa medida, o objetivo 
deste estudo é verificar se a gradação pode estar na derivação e na 
flexão, adequando-se a situações efetivas de uso da língua(gem). 
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Para tanto, consideramos basilares os estudos dos gramáticos: Be-
chara (2009), Rocha Lima (2011) e Cegalla (2010), em diálogo com 
pesquisas linguísticas advogadas por Câmara Jr. (1987), Gonçal-
ves (2007; 2005), Pizza (2001), Rocha (1998), Rosa (1982), Sand-
man (1991), Bybee (1985, APUD GONÇALVES 2005, p.151-152). 
Como expediente metodológico, valemo-nos de uma pesquisa de 
cunho interpretativo-qualitativo, com um exemplário composto 
por gradação em -inho, colhido em conversações espontâneas de 
uso frequente na língua. Aventamos a hipótese de que a visão re-
ducionista da gradação somente na flexão se processa em virtude 
do não reconhecimento da perspectiva funcional-discursiva da lín-
gua. Este trabalho justifica-se pelo fato de que a visão normativa 
da língua estagna-se na sintaxe do enunciado, não se levando em 
conta os sentidos subjacentes ao discurso, sendo mister, portanto, 
considerar os propósitos comunicativos de quem fala. Nesse senti-
do, faz-se necessário uma adequação da Gramática Tradicional às 
situações concretas de uso da língua, em que as concepções grama-
ticais e o ensino ultrapassem a estrutura formal da língua.

PALAVRAS-CHAVE: Flexão. Derivação. Gramática Tradicional. 
Grau. Linguística.

Literatura no ensino médio: uma análise 
sobre o livro didático 

Fernanda Raíssa Souza Fernandes
Soelma Garcia Lombardi Sanches

RESUMO
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Propõe-se apresentar dados de pesquisa monográfica em desen-
volvimento para conclusão de curso de Especialização em Meto-
dologias do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura na Educa-
ção Básica (UNOPAR), aplicada no ano de 2016. Os enfoques são 
às propostas de ensino de Literatura destinadas aos alunos do 3º 
ano do Ensino Médio, a partir dos dados encontrados no livro di-
dático das escolas públicas. A relevância da temática é justificada 
pela necessidade de analisar e refletir adequações dos materiais 
didáticos em consonância com as exigências dos documentos le-
gais e, principalmente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s) de Língua Portuguesa/Literatura. Esse documento visa 
unificar os elementos base para a educação nacional, contem-
plando o ensino de Literatura como área de conhecimento. Ob-
jetivamos discutir como as propostas dos documentos legais da 
disciplina estão sendo abordados nos livros didáticos das escolas 
públicas ao Ensino Médio. Essa investigação ocorrerá através de 
pesquisa bibliográfica, dos livros didáticos de Língua Portuguesa 
enfocando os conhecimentos de Literatura, e também nos docu-
mentos oficias que regem essa disciplina e por fim análise do livro 
didático em aplicação em uma escola parceira.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Ensino Médio. Livro Didático.

Modalização e argumentatividade na 
produção escrita: uma abordagem 

sociointeracionista

Elizete de Souza Macêdo Queiroz (Capes)
 Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho

RESUMO
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Com a investigação “Modalização e argumentatividade na produ-
ção escrita: uma abordagem sociointeracionista”, pretende-se res-
ponder se a leitura, produção e retextualização, abordadas por meio 
de atividades sociointeracionistas, propiciarão a habilidade de usar 
recursos de modalização e argumentatividade na produção escrita 
de alunos do Ensino Fundamental. A hipótese é de que essas ativi-
dades, abordadas por meio da perspectiva sociointeracionista, pro-
piciarão a habilidade de usar recursos de modalização e argumen-
tação na escrita de crônica. A motivação partiu da percepção de 
que os alunos brasileiros têm concluído o Ensino Fundamental sem 
adquirir as competências para as práticas de letramento necessárias 
na vida atual, conforme evidenciam os resultados das avaliações 
sistêmicas, justificando, assim, a proposta. O objetivo geral foi ela-
borar e aplicar proposta de intervenção visando o ensino da produ-
ção textual, usando procedimentos metodológicos que propiciem 
o desenvolvimento das habilidades de escrita, principalmente, no 
que se refere ao uso de recursos de modalização e argumentativi-
dade. Especificamente pretende-se: (i) Apresentar diagnóstico dos 
problemas de leitura e escrita que interferem na produção de textos 
pelos sujeitos da pesquisa, (ii) Analisar e descrever os resultados 
da intervenção à luz das teorias estudadas. O embasamento teóri-
co deu-se à luz dos estudos sobre linguagens e letramentos, intera-
cionismo sociodiscursivo, estratégias de leitura e escrita, gêneros 
textuais e modalização e argumentatividade. Optou-se pela meto-
dologia qualitativa e foi desenvolvida uma pesquisa-ação com aulas 
interventivas. Os instrumentos de coleta de dados para diagnóstico 
foram um questionário e um teste de produção textual. Dados pre-
liminares apontam que os alunos apresentam problemas de leitura 
e escrita que interferem na produção textual. Espera-se que, ao final 
desta pesquisa, os sujeitos tenham adquirido as competências para 
usar recursos de modalização e argumentatividade, de modo a pro-
duzir textos que expressem habilidades letradas. Espera-se também 
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que este trabalho desperte reflexões e mudanças na prática pedagó-
gica de professores. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de modalização e 
argumentatividade. Habilidades de leitura e escrita. Interacionismo 
sociodiscursivo. 

A mulher no discurso publicitário 
das cervejas Skol e Itaipava: algumas 

significações multissemióticas

Vera Lúcia Viana de Paes 
 Karla Mariana Souza e Santos

Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

Na contemporaneidade, recursos semióticos vêm sendo utilizados 
em larga escala para construir novos potenciais significativos nos 
textos. O mundo não é mais visto em preto e branco, mas em cores, 
contornos, layouts, simbologias, figuras, memes, hashtags, entre 
outros, compondo, assim, a linguagem multissemiótica que tam-
bém se faz presente em anúncios publicitários. Nesse sentido, o tra-
balho que ora empreendemos é um recorte da pesquisa em anda-
mento, intitulada “A multimodalidade em anúncios publicitários”, 
edital PROINIC PRP 07/2016, com apoio financeiro da FAPEMIG, 
no qual objetivamos analisar, sob um viés social, a representação da 
mulher em dois anúncios publicitários das cervejas Skol e Itaipava, 
voltados para fins de letramento crítico de alunos nos anos finais 
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do Ensino Fundamental. Para isso, pautamo-nos no aporte teórico-
-metodológico da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday, 2004), 
da Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen, 2006) e da 
Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001), trazendo a lume, 
para a construção dos significados, as metafunções ideacional e 
interpessoal (nos termos de Halliday), análogas às metafunções 
representacional e interativa (Kress e van Leewen). Esboçamos a 
hipótese de que os alunos são carentes de habilidades interpretati-
vas para captar os sentidos de textos multimodais, elaborados com 
recursos cada vez mais sofisticados. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade proeminente de letramento capaz de decifrar a plurali-
dade de componentes semióticos do gênero publicitário. Espera-se 
ofertar aos alunos novas ferramentas para que consigam depreen-
der discursos implícitos e simbólicos desse gênero, nos quais são 
inseridas poderosas e sutis mensagens, tidas como “naturais”, tão 
capazes de impor conceitos, identidades, hábitos de consumo, esti-
los, entre outros. Apoio: Fapemig. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Multimodalidade. Anúncio 
Publicitário.

O professor de português na escola 
inclusiva: da formação às crenças e 

atitudes 

Giovana Karine Souto Martins Borges (Capes)
Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro

RESUMO
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Este resumo descreve trabalho de pesquisa, em desenvolvimento, 
através do Programa de Mestrado Profissional em Letras, da Uni-
versidade Estadual de Montes Claros, sob a orientação da professo-
ra Drª. Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro. A pesquisa objetiva 
avaliar e aferir as possíveis contribuições de um curso de formação 
continuada, envolvendo professores de Língua Portuguesa do En-
sino Fundamental da Escola Estadual Professora Helena Prates e 
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, de en-
sino público e regular, em Montes Claros− M.G. O curso abordará 
a Educação Inclusiva, tanto em sua abrangência quanto em suas 
especificidades, envolvendo o ensino para alunos surdos e autis-
tas. Por meio da pesquisa-ação interventiva, há a intenção de se 
promover espaço e momentos ideais para a discussão e a reflexão 
das práticas pedagógicas desses professores voltadas para a inclu-
são. O grupo a ser pesquisado forma-se por professores de Língua 
Portuguesa por serem eles aptos à análise do discurso durante o 
curso. Já as categorias inclusivas possuem uma relação direta com 
a linguagem em suas manifestações e especificidades. Os discur-
sos presentes durante o curso confeccionarão diário de bordo e se-
rão acrescidos por questionários de sondagem e verificação. Para 
a fundamentação teórica basearemo-nos, além das previsões por 
meio dos PCN− Parâmetros Curriculares Nacionais− (1998) e do 
PNE−Plano Nacional de Educação− (2014), em autores como Nó-
voa (2003), Paulon; Freitas; Pinho (2005), Freitas (2008) referentes 
à formação de professores e à Educação Inclusiva. No que concer-
ne à surdez lemos autores como Machado; Lima (2006) e sobre o 
autismo destacamos Orrú (2012). Diante da consciência acerca da 
constituição política do processo educacional e de toda dificuldade 
concernente a ele, percebe-se que a formação do professor e a in-
clusão devem e podem ser promovidas por outros meios. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Inclusão. Discursos
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Novas tecnologias: um novo olhar para 
o ensino-aprendizagem de textos que 

conjugam linguagem verbal e não verbal

Cleane Magalhães Cunha Duarte (Capes)
Antônio Carlos Soares Martins

RESUMO

Este trabalho fundamenta-se na perspectiva do multiletramento e no 
uso das TICs como ferramenta pedagógica para o ensino da Língua 
portuguesa, neste caso mais específico, como um material didático 
que possa contribuir para facilitar a produção de charges por par-
te dos alunos. A pesquisa “Novas Tecnologias: um novo olhar para 
o ensino-aprendizagem de textos que conjugam linguagem verbal 
e não-verbal”, está vinculada ao Mestrado Profissional em Letras da 
Universidade Estadual de Montes Claros. A pesquisa terá como mé-
todo a pesquisa-ação por se tratar de um estudo que visa a resolução 
de um problema coletivo, que, no caso dos alunos do 8º ano do Ensi-
no Fundamental II da Escola Estadual Eloy Pereira, é a interpretação 
e a produção de charges. Para isso a presente pesquisa pretende ana-
lisar o seguinte problema: Como o uso das novas tecnologias pode 
contribuir para desenvolver de maneira mais satisfatória a habilidade 
de produção de texto que conjugam linguagem verbal e não-verbal? 
Este estudo justifica-se pela carência de materiais didáticos que au-
xiliem os alunos a produzirem textos que possuem a parte imagética 
e a parte verbal de maneira que eles possam se preocupar mais em 
construir a parte verbal e relacioná-las com a imagem e menos com 
a questão de desenhar já que a maioria não tem a habilidade para 
isso. Observando tal situação esta pesquisa tem como objetivo ge-
ral analisar como o uso das TIC influenciam na prática de produção 
charges por parte dos alunos participantes da pesquisa para assim 
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buscar metodologias que amenizem as dificuldades encontradas pe-
los estudantes para tal prática.

PALAVRAS-CHAVE: Multimodalidade. Novas Tecnologias. 
Produção de Charge.

Entre excessos e intencionalidades: a 
hipérbole visual em peças publicitárias, 

suas composições multimodais e 
sociossemioticidades 

Ana Márcia Ruas de Aquino 
 Ana Luíza Lafetá Batista

RESUMO

Este trabalho tem como tema a hipérbole visual em peças publicitá-
rias, com suas composições multimodais e sociossemióticas. Como 
objetivos, busca-se averiguar como a hipérbole é marcada na cons-
trução de anúncios publicitários, considerando-se o poder de per-
suasão para atingir a instância-alvo, sendo selecionados, para isso, 
anúncios com imagens hiperbólicas, destacando-se a sua produção 
de efeitos de sentido nos anúncios. Como aporte teórico para esta 
investigação, foram utilizados textos de Unsworth (2001), Kress e 
Van Leeuwen (2006), Kress (2010) e Royce (2002), acerca dos aspec-
tos multimodais da comunicação humana; de Charaudeau (2006) e 
Charaudeau e Maingueneau (2008), sobre persuasão e hipérbole, en-
tre outras teorias que envolvem o tema, ao se realizar uma pesquisa 
bibliográfica e se analisarem, qualitativamente, peças publicitárias. 
Como resultados, constata-se a importância de se discutir os signifi-
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cados inerentes às representações visuais hiperbólicas para além da 
descrição dos dados em nível microtextual, devendo ser explorada, 
também, sua esfera macrotextual, isto é, seus significados sociocultu-
rais. Conclui-se que a abordagem multimodal e sociossemiótica per-
mite buscar, no interlocutor (o que inclui o discente), a criticidade 
para enxergar, na utilização da hipérbole visual, uma manipulação 
ideológica da sociedade: na hipérbole, nas peças publicitárias, o mais 
é mais, é o exagero, uma deformação do valor de verdade, visando a 
um efeito expressivo, manipulador e persuasivo, mascarando as ideo-
logias do dominador (a mídia) por detrás das representações visuais. 
Culturalmente falando, a representação visual aponta, como esfera 
social dessa representação, a linguagem não verbal, capaz de “ver-
balizar” toda a carga sensório-afetiva e informativa que se requer do 
gênero peça publicitária. Apoio: Fapemig. 

PALAVRAS-CHAVE: Hipérbole visual. Multimodalidade. 
Sociossemiótica.

Olhando a Publicidade pelas Lentes do 
Discurso Multimodal

Karla Mariana Souza e Santos
Vera Lúcia Viana de Paes

 Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

Marcados pelas transformações da sociedade pós-moderna, os tex-
tos multimodais, cada vez mais, fazem-se presentes na cultura tec-
nológica ocidental. Assim, sobreleva-se, nas peças publicitárias, uma 
crescente utilização de diferentes modos semióticos: luminosidade, 
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brilho, cores, imagens, entre outros. A par disso, esta proposta está 
incluída na pesquisa em andamento “A multimodalidade em anún-
cios publicitários”, edital PROINIC PRP 07/2016, com apoio finan-
ceiro da FAPEMIG, buscando analisar o modo como se processam 
os recursos visuais utilizados na construção de uma peça publicitária 
da marca Pantene. Como construtos teóricos, consideramos basila-
res a Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday (2004 [1985]), entre-
cortada pela Teoria da Multimodalidade (Kress e van Leewen (2006 
[1996]). Como procedimento metodológico, neste recorte, propomo-
-nos, de modo específico, a trabalhar na aplicação das ferramentas de 
análise das metafunções Representacional, Interativa e Composicio-
nal, reconfiguradas por Kress e van Leewen (2006 [1996], inspirados 
nos padrões da Gramática Sistêmico-Funcional. Serão analisados 
os significados visuais de um anúncio publicitário, retirado da in-
ternet. O estudo empreendido se justifica em função da necessidade 
de analisarmos como recursos visuais, em anúncios publicitários, se 
transformam em estratégias de convencimento do público a que se 
destina. Com a proposição deste estudo, buscamos contribuir para 
uma aproximação entre teorias linguísticas, fornecendo uma visão 
mais abrangente dos inúmeros elementos semióticos que compõem 
o anúncio publicitário. Apoio: Fapemig. 

PALAVRAS-CHAVE: Anúncio Publicitário. Metafunções. 
Multimodalidade.

Uma abordagem fonológica das formas 
nominais na escrita de alunos do ensino 
fundamental II: Chico Bento aprende a 

escrever

Karina Rodrigues da Costa (Capes)
Maria do Socorro Vieira Coelho
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RESUMO

A escrita é elemento fundamental e indispensável para a inserção 
do sujeito na sociedade, como agente crítico, participativo e trans-
formador do meio em que vive. É papel da escola proporcionar 
acesso à norma culta, bem como à diversidade linguística. Assim, o 
objeto de estudo deste trabalho é o aprimoramento da escrita culta 
dos alunos do 8º Ano Y do Ensino Fundamental II, através de um 
trabalho pedagógico com o gênero gibi, especificamente, por meio 
das revistas em quadrinho do Chico Bento e do Chico Bento Moço, 
da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, apontando a ocor-
rência concomitante das variedades culta e informal/rural do por-
tuguês brasileiro e apontar a interferência da oralidade na escrita, 
uma vez que os alunos em questão apresentam traços significativos 
da oralidade na escrita, principalmente, na estruturação das formas 
nominais não convencionais, procurando descrevê-las e analisá-
-las para, a partir desta análise, elaborar uma proposta didática que 
possa sanar tais problemas. Para tanto, foram levantadas as seguin-
tes hipóteses: Qual a estruturação do registro das formas nominais 
não convencionais da língua portuguesa encontradas na produção 
escrita dos alunos do 8º Ano Y da Escola Estadual São Francisco, 
em Ibiaí – Minas Gerais? Como são efetivadas as formas nominais 
não convencionais na escrita dos alunos-alvo desta investigação? 
Que processos fonológicos se encontram presentes nos registros 
das formas nominais da escrita dos alunos desta pesquisa? O obje-
tivo geral desta investigação é contribuir para a melhoria do ensino 
da língua portuguesa, com uma proposta pedagógica com alterna-
tivas e estratégias significativas, eficientes e adequadas à modalida-
de escrita proficiente dos aprendizes. A metodologia utilizada é a 
pesquisa-ação que alia teoria e prática, com intuito de melhorar o 
processo de ensino. O texto está embasado por teorias linguísticas, 
principalmente, relacionadas à Sociolinguística e à Fonologia, com 
o intuito de esclarecer como a oralidade afeta a escrita culta dos 
alunos, e, também, enfatizar a relevância de os professores domina-
rem esses aparatos teóricos, para uma prática de ensino efetiva. Os 
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resultados apresentados são parciais, porquanto o trabalho ainda se 
encontra em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua materna. Modalidades oral 
e escrita escrita. Língua culta e rural. 

Gêneros textuais e práticas sociais: 
desenvolvimento da segunda etapa do jogo 

didático linguagem e interação

Kleiber Ribeiro da Silva (Capes)
Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro

RESUMO

Diante de um quadro ainda persistente de aulas de Língua Por-
tuguesa no Ensino Fundamental em escolas públicas brasileiras 
serem pautadas, de um modo geral, por um modelo de letra-
mento autônomo (e centrado no professor), pouco relacionado 
às práticas de linguagem utilizadas cotidianamente pelo estudan-
te, objetivou-se a construção de um jogo didático voltado para a 
produção textual oral e escrita em sala de aula. Esse projeto de 
pesquisa faz parte do Programa de pós-graduação em Mestrado 
Profissional (Profletras), e intenciona propiciar aos estudantes, a 
partir de atividades colaborativas e lúdicas, centradas nas funções 
sociais da linguagem e nas dinâmicas de interações cotidianas, 
possibilidades de produções textuais realmente significativas e 
relevantes. Para tanto, o jogo parte de conceitos como domínios 
discursivos, gênero e tipo textuais e propósito comunicativo para 
a formulação de situações de comunicação, que deverão ser cons-
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truídas pelos estudantes, durante a dinâmica do jogo em sala de 
aula. Trata-se, portanto, de um jogo que privilegia a cooperação 
entre os participantes, pois requer deles trabalho em equipe, além 
de permitir que os grupos produzam textos, dentro de um mesmo 
domínio discursivo ao mesmo tempo em cada rodada. Criado, 
testado e validado na primeira etapa, este produto será nesta se-
gunda etapa revisado e aperfeiçoado, a fim de se tornar ferramen-
ta de apoio ao trabalho docente nas escolas públicas brasileiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo didático. Gêneros Textuais. Ensino 
Fundamental.

Estratégias semióticas em anúncios 
publicitários da empresa Jequiti 

Gicélia Veloso Moreira
Amanda Mendes Nascimento

Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

Partindo-se do pressuposto de que qualquer ato de linguagem 
visa a persuadir outrem sobre algo e que diversas estratégias – 
escolhas linguístico-discursivas, amálgama entre imagem e texto, 
entre outras – são empregadas no discurso publicitário, neste es-
tudo, a multimodalidade apresenta-se como o tema da pesquisa 
proposta, cujo propósito é analisar a construção de estratégias 
semióticas em anúncios publicitários, em um recorte do Projeto 
de pesquisa institucionalizado “A Multimodalidade em Anúncios 
Publicitários”. Será adotada uma postura teórico-metodológica 
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em que se farão presentes os pressupostos da Gramática Sistê-
mico-Funcional (Halliday (2004[1985]), em conjugação com o 
aporte teórico-metodológico advindo da Gramática do Design 
Visual, nos termos de Kress e Van Leeuween (2006 [1996]. Jus-
tifica-se esta pesquisa por considerarmos necessário conhecer 
as construções verbo-visuais de que se vale o produtor do anún-
cio para persuadir o leitor/consumidor, uma vez que não existe 
neutralidade no discurso. Metodologicamente, numa análise de 
cunho qualitativo, trabalhamos com dois anúncios publicitários 
da empresa Jequiti, focando as metafunções Ideacional (Halliday) 
e Representacional (Kress e Van Leeuwen). Ao analisar o corpus, 
composto por anúncios de uma revista impressa, constata-se que, 
ao se divulgar o produto, o produtor o faz com se realmente hou-
vesse uma mudança física considerável na beleza da consumido-
ra. De acordo com nossa amostra, nesse recorte, percebemos a 
predominância de recursos visuais, o que representa a valorização 
de cores, do olhar, do design, demonstrando as intenções do pro-
dutor para persuadir o público consumidor. Concluímos que a 
manipulação de significações imagéticas e verbais são estratégias 
argumentativo-persuasivas.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias Semióticas. Anúncio Publicitário. 
Multimodalidade.

A multimodalidade no discurso 
publicitário da marca Colorama 

 Amanda Mendes Nascimento 
 Gicélia Veloso Moreira

Arlete Ribeiro Nepomuceno
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RESUMO

Como se sabe, o discurso publicitário é um discurso social que, 
por meio de recursos linguístico-discursivos, tenta criar um espa-
ço de sedução para futuros consumidores. Nessa medida, o estu-
do proposto, fruto do Projeto de Pesquisa “A multimodalidade em 
Anúncios Publicitários”, objetiva analisar construções linguístico-
-discursivas que se processam em anúncios publicitários da marca 
Colorama. Para alcançarmos tal propósito, ancoramo-nos na pers-
pectiva teórica da Gramática Sistêmico-Funcional, tal como pro-
posta por Halliday (2004 [1985]), e na do Design Visual, seguindo 
Kress e van Leewen (2006 [1996]). Justifica-se esta pesquisa por 
acreditarmos ser fundamental conhecer estratégias verbais e não 
verbais das quais os criadores de peças publicitárias lançam mão 
para criar uma linguagem persuasiva e compelir seus consumi-
dores à compra. Como recursos metodológicos, por meio de uma 
análise qualitativo-interpretativa de um anúncio da marca Colo-
rama, focamos as metafunções Ideacional, da Gramática Sistêmi-
co-Funcional, e Representacional, da Gramática do Design Visual. 
Os resultados parciais indicam que a linguagem visual sobrepõe-se, 
por meio de aspectos como: jogo de cores, enquadramento, pers-
pectiva e, sobretudo, olhar. Concluímos que os significados cons-
truídos pelas linguagens verbal e visual, amalgamadas, funcionam 
como estratégia persuasiva para que se adquira o produto ofertado.

PALAVRAS-CHAVE: Multimodalidade. Anúncio Publicitário. 
Metafunções.
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O uso de modalizadores linguístico-
discursivos na construção do sentido 
do gênero artigo de opinião no ensino 

fundamental

Renata Soares Dias (Capes)
Carla Roselma Athayde Moraes

RESUMO

A língua oferece aos falantes mecanismos de (re)construção dos sen-
tidos na linguagem. Nesse aspecto, citamos a necessidade de conhecer 
os modalizadores linguístico-discursivos e compreender os efeitos de 
sentido que eles proporcionam ao enunciado, pois são condições bá-
sicas para o uso adequado da linguagem verbal, em sua manifestação 
oral e escrita, principalmente em textos argumentativos. Constata-
mos que muitas pessoas são alfabetizadas, mas não utilizam, de forma 
adequada, dos referidos recursos linguísticos e, consequentemente, 
prejudicam a geração dos efeitos de sentido pretendidos em seus tex-
tos. Esta pesquisa objetiva proporcionar que os alunos reconheçam 
os efeitos de sentido provenientes dos usos de modalizadores do 
discurso, empregando-os, adequadamente, no processo discursivo. 
Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa é de cunho quali-
tativo, a qual tem um caráter exploratório. Os dados serão compostos 
de análises de textos produzidos pelos alunos do 9º ano de escolari-
dade, da Escola Estadual Dom Lúcio, município de Espinosa, além 
de uma amostra específica referente às respostas de um questionário 
aplicado aos discentes. Por se tratar de uma pesquisa em andamen-
to, temos, por enquanto, um corpus preliminar para diagnóstico. A 
intervenção se desenvolverá através de oficinas de leitura e escrita, 
por meio das quais o aluno possa compreender a importância do uso 
adequado desses elementos no texto. Para isso, servirão de nortea-
dores teóricos os estudos de Koch e Elias (2014), Benveniste (1976), 
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Charaudeau (2008), Bakhtin (2006), Mainguenau (2005), Marcushi 
(2008), Antunes (2010), Koch (2011) Castilho e Castilho (1993), entre 
outros, os quais apresentam estudos sobre a temática trabalhada. Ao 
desenvolvermos e concluirmos as ações propostas nesta pesquisa, es-
peramos, com o trabalho de leitura e escrita realizado, que os alunos 
pesquisados compreendam e utilizem, conscientemente, os elementos 
de modalização discursiva, visando à obtenção dos efeitos de sentido 
pretendidos, sobretudo no gênero Artigo de Opinião. 

PALAVRAS-CHAVE: Modalizadores. Argumentatividade. Artigo 
de opinião.

Práticas de leitura no ensino fundamental: 
atividades com gêneros, na perspectiva 

interacionista, via estratégias

Lóide Fernandes Pimenta (Capes)
Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho

RESUMO

Os problemas que, experiencialmente, verificamos no ensino-
-aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa são preocupantes 
e desafiadores. Além disso, os resultados das avaliações externas 
apontam diversas deficiências, sobretudo no desempenho da habi-
lidade de leitura dos alunos. Sendo assim, esta pesquisa teve como 
objetivo desenvolver práticas de ensino da leitura na perspectiva 
interacionista, embasada na seleção de alguns gêneros textuais e de 
estratégias de leitura, com vistas a melhorar o desempenho desses 
alunos. Buscamos proporcionar um ensino com uma participação 



Demarcando caminhos possíveis para o ensino de língua portuguesa

49

efetiva dos envolvidos no processo. Para tanto, este trabalho an-
corou-se, entre outros, nos estudos dos filósofos Vygotsky (1984) 
e Bakthin (2006), com a teoria do interacionismo e suas contri-
buições para o ensino, nos pressupostos e relevância dos gêneros 
textuais, fundamentados em Marcuschi (2009), Schneuwly e Dolz 
(2013), e ainda, em Solé (1998), Kleiman (2002) e Cosson (2014), 
autores que evidenciam a importância das estratégias de leitura 
para um ensino eficiente. Metodologicamente, desenvolvemos uma 
pesquisa-ação de cunho qualitativo e da observação participante. 
Os dados para demonstração da dificuldade de leitura dos alunos 
da escola pesquisada foram evidenciados com uma análise docu-
mental dos resultados já obtidos. Para se analisar o perfil leitor da 
turma, aplicamos um teste diagnóstico e um questionário investi-
gativo sobre a visão do aluno acerca da leitura. A partir dos dados 
coletados, elaboramos um plano de intervenção com o propósito 
de desenvolver aulas na perspectiva interacionista, embasadas nos 
gêneros e em estratégias de leitura. Desse modo, os resultados das 
ações analisadas evidenciaram que aulas dessa natureza têm muito 
a contribuir para o ensino-aprendizagem da leitura, pois, além de 
os alunos terem demonstrado maior interesse pelas atividades, foi 
possível observar também que a interação, proposta nas ações ela-
boradas, propiciou a construção coletiva dos conhecimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Interacionismo. Gêneros textuais. 
Estratégias de Leitura. 

E por que sim à Literatura? 

Noêmia Coutinho Pereira Lopes
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RESUMO

Analisando o atual panorama em que se encontra o ensino de Li-
teratura em muitas escolas brasileiras, muitas vezes sendo desti-
nada a essa disciplina apenas uma aula por semana a fim de que 
se cumpra uma grade curricular – ou, em grande parte, dentro da 
disciplina Português, passando esta a ser vista como conteúdo de 
“menor importância” e não como disciplina – faz-se interessante 
refletir sobre qual o lugar da Literatura na sociedade contemporâ-
nea. Percebe-se que muitos professores têm dificuldade em indicar 
obras literárias tanto para o trabalho em sala de aula como também 
leituras complementares para casa, quer seja por desconhecimento 
das possibilidades disponíveis nos acervos das editoras e bibliote-
cas, quer por não afinidade com a própria Literatura. Como conse-
quência, temos cada vez mais uma sociedade imediatista, alienada 
e desletrada, com dificuldade em acreditar que há um grande nú-
mero de informações nas entrelinhas do discurso e que essas auxi-
liam a contar a história lida, indo além dela, em um contexto por 
vezes contrastante com a facilidade de acesso à informação. Dessa 
forma, o presente estudo objetiva problematizar como a Literatura 
tem sido trabalhada em sala de aula e quais possíveis estratégias 
poderiam ser utilizadas, independente de recursos tecnológicos, 
a fim de que se promova entendimento e valorização da mesma, 
não apenas como um ponto que será aferido em uma prova, por 
exemplo, e sim as implicações positivas de, também a partir da Li-
teratura, o aluno tornar-se um leitor crítico e, por conseguinte, um 
cidadão consciente e atuante na sociedade. Para o presente estudo, 
serão utilizados os postulados de Antoine Compagnon, Beth Brait, 
Graça Paulino e Lúcia Castelo Branco.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Escola. Renovação.
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Gêneros textuais e letramento crítico: 
analisando o livro didático de língua 

inglesa

Stefani Moreira Aquino Toledo 
 Daniela de Azevedo

RESUMO

Este estudo é um recorte de um trabalho monográfico na área de 
linguística aplicada, em fase final, que se propôs analisar o livro di-
dático (LD) de língua inglesa do 9º ano da coleção IT FITS, editora 
SM, 2012, aprovado pelo PNLD 2014, tendo por objetivo verificar 
se os gêneros textuais e suas respectivas atividades na seção de leitu-
ra do livro em questão auxiliam na promoção do letramento crítico 
do aluno. Estudos já realizados e documentos nacionais apontam a 
importância da presença de distintos gêneros textuais no LD para o 
ensino e aprendizagem de língua estrangeira e afirmam as oportu-
nidades que esses gêneros oferecem ao aluno como, por exemplo, o 
contato com a língua em práticas sócio-históricas diversificadas, o 
entendimento de outras culturas e de temas sociais relevantes, con-
tribuindo, assim, com a sua formação cidadã e com o seu letramento 
crítico. A fundamentação teórica envolveu levantamento, fichamen-
to e análise de trabalhos que discutem o livro didático, apresentando 
estudos de Paiva (2009), Fortunato (2013), Silva (2014), dentre 
outros; de Bakhtin (1997), Bazerman (2009), Marcuschi (2002) e ou-
tros que discutem gêneros textuais; além de pesquisas sobre o letra-
mento crítico como Mattos e Valério (2010), Oliveira (2012) e Tilio 
(2012). Dados finais da análise de quatro gêneros textuais dentre os 
encontrados no LD mencionado – texto estatístico, excerto de uma 
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história, história em quadrinhos e guia – indicam que o desenvolvi-
mento do letramento crítico, a partir do estudo de gêneros textuais 
e suas atividades encontradas na seção de leitura do livro citado, em 
parte, será de responsabilidade do professor, que deverá executar as 
atividades voltadas ao pensamento crítico e explorar mais do que se 
pede nos questionamentos propostos pelo livro.

PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático. Gêneros Textuais. 
Letramento Crítico.

Estrutura e linguagem de textos 
narrativos do gênero conto de fadas: uma 

proposta para o desenvolvimento da 
habilidade de escrita

Janine Ferreira Pimenta Rosa (Capes)
Arlete Ribeiro Nepomuceno

RESUMO

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa apresentada ao Pro-
grama Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes), cujo objetivo é apresentar propos-
tas para desenvolver a habilidade de escrita de textos narrativos do 
gênero Conto de Fadas, estabelecendo a progressão temática. Para 
atingir tal propósito, apoia-se, fundamentalmente, nos construtos 
teóricos da Linguística Textual, sobretudo em sua terceira fase, 
a partir das perspectivas de Costa Val (2006), Koch (2007, 2014, 
2015); Koch; Elias (2015), em interlocução com Bakhtin (1997); 
Marcuschi (2008), entre outros. Justifica-se pela necessidade de 
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proporcionar ao aluno conhecimentos mínimos necessários para 
a utilização da língua como meio de exercer cidadania, pois en-
tendemos que o letramento pretendido pela escola é consequência 
do saber ler e escrever. Partimos da hipótese de que a dificulda-
de de o aluno organizar e ordenar as ideias no gênero Conto de 
Fadas, obedecendo à coesão e à coerência, pode estar relacionada, 
entre outros fatores, ao desconhecimento dos elementos estrutu-
rais e de linguagem que constituem determinado gênero (conto). 
Como expediente metodológico, propomos uma pesquisa-ação 
a partir de um Plano Educacional de Intervenção (PEI) que foi 
desenvolvido em uma turma de 6° ano de uma escola pública de 
Montes Claros/MG. Para a coleta de dados, no ano de 2016, uti-
lizamos a observação participante, bem como o PEI, através dos 
quais coletamos dois corpora: uma produção diagnóstica (corpus 
inicial) e uma produção final (corpus final) para posterior análise 
qualitativa de dados. Os resultados comprovam que compreender o 
modo como se constitui determinado gênero (prossequência tem-
poral e sequência lógica de ideias, com uso de paragrafação, sinais 
de pontuação e articuladores), possibilita organizar e ordenar as 
ideias, estabelecendo coesão e coerência. 

PALAVRAS-CHAVE: Conto de Fadas. Articuladores. Progressão 
temática.

Inferências lógico-pragmáticas: uma 
proposta didática aplicada ao 6º ano do 

ensino fundamental

Claudia Tatiana Prates Nunes (Capes)
 Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro
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RESUMO

Os dados da proficiência leitora de alunos da escola pública bra-
sileira têm localizado o Brasil nas últimas posições em rankings 
de leitura mundial. Isso significa que muitos sujeitos podem estar 
avançando na escolaridade sem consolidar habilidades de leitura 
básicas. Soma-se a isso a nossa experiência em sala de aula, que 
indica que inúmeras dificuldades de leitura de alunos do Ensi-
no Fundamental são decorrentes da incapacidade de inferir. A 
partir disso, esta pesquisa questionou em que medida o trabalho 
com inferências lógico–pragmáticas em textos humorísticos pode 
contribuir para o desenvolvimento e/ou consolidação da habili-
dade de realizar leitura inferencial de alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental? Para tanto, um Projeto Educacional de Intervenção 
(26 h/a) foi elaborado e executado em uma turma de uma esco-
la municipal de Montes Claros (MG), com o objetivo de contri-
buir para a amenização ou resolução do problema. Essa pesquisa 
fundamenta –se principalmente nos trabalhos de Smith (1989), 
Dell´´Isola (2001), Koch (2011) e Marcuschi (2008). Por meio da 
pesquisa-ação de perspectiva explicativa e natureza quanti-quali-
tativa, pôde-se concluir que o trabalho com as inferências lógicas 
e pragmáticas possibilitou uma amenização significativa das di-
ficuldades em produzir inferências autorizadas pelo texto. Além 
disso, os resultados também comprovam a importância do ensi-
no de estratégias de leitura, principalmente a de inferênciação, na 
construção de sentido do texto. Contudo, alertamos para o fato 
de projetos de leitura precisarem ser constantes e contínuos, para 
que se colham frutos com consistência. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Leitura. Inferências.
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O ensino de língua portuguesa a partir da 
concepção da gramática reflexiva: revendo 

posturas, ampliando visões

Welber Nobre dos Santos 
 Maria Alice Mota

RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo possibilitar uma re-
flexão acerca do ensino de língua portuguesa a partir da concepção 
da Gramática Reflexiva, discutindo sobre a importância de se repen-
sar sobre a funcionalidade e a relevância do trabalho com a norma 
gramatical na sala de aula. A fim de alcançar tal objetivo de pesquisa, 
apoiaremo-nos em autores tais como: Silva (2003), Travaglia (2002), 
Neves (2003), Bagno (2000), entre outros autores que poderão vir 
a surgir conforme as necessidades desta pesquisa. Nesta investiga-
ção, parte-se do pressuposto de que o ensino de gramática na sala 
de aula torna-se produtivo a partir do momento em que o aluno é 
instigado a refletir sobre os fenômenos linguísticos que são oriundos 
do uso efetivo da língua em sociedade. Assim, consideramos que a 
norma gramatical não deve ser desprezada, e sim objeto de reflexão, 
isso para que ocorra um trabalho eficaz no que concerne ao ensino 
de língua portuguesa. Esta pesquisa é de cunho estritamente biblio-
gráfico, visto que constará de posições teóricas sobre a temática que 
será abordada. Tal proposta de investigação justifica-se no sentido 
de contribuir com os estudos já realizados sobre o ensino de língua 
portuguesa na escola, assim como apontar possíveis caminhos para 
um trabalho produtivo com a gramática no contexto escolar.
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PALAVRAS-CHAVE: Ensino. língua portuguesa. Gramática 
Reflexiva.

Cognição distribuída e affordances em 
processos de ensino de português para 

surdos

Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro

RESUMO

Este estudo relata experiências de ensino vivenciadas no Labora-
tório Experimental de Ensino de Línguas para Surdos, na Univer-
sidade Estadual de Montes Claros, com o objetivo de identificar e 
analisar affordances advindas da heterogeneidade composicional 
das turmas. Pensando a cognição humana como fenômeno so-
cialmente distribuído e situacionalmente engajado (HUTCHINS, 
2000; SINHA, 2005), é possível considerar a ecologia da sala de 
aula como uma aliada que ocasiona o agenciamento de sujeitos 
para a promoção do desenvolvimento do outro, em momentos 
de aprendizagem colaborativa. Em ocasiões de ensino de portu-
guês em turmas compostas por surdos em diferentes estágios de 
desenvolvimento, manifestando distintos estágios de interlíngua, 
affordances podem ser estabelecidas a partir da compreensão da 
distribuição dos processos cognitivos na sala de aula, propiciando 
oportunidades de aprendizagens não previstas quando se conside-
ra a aprendizagem individual e restrita a cada sujeito. Este estudo, 
portanto, relata e analisa situações de ensino ocorridas em uma 
turma constituída exclusivamente por surdos (em diferentes níveis 
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de desenvolvimento linguístico), com professora bilíngue assesso-
rada por um monitor surdo, e conclui que a presença de moni-
tores surdos nas aulas de português pode minimizar situações de 
incompreensão (tão comuns em turmas heterogêneas), incentivar 
aprendizagens colaborativas e tornar o ensino de português menos 
impositivo e dissociado das práticas de dominação ouvintistas. 

PALAVRAS-CHAVE: Surdos. Ensino de Português. Aprendizagem 
Colaborativa.

Tecnologias móveis no ensino de 
português para surdos: uma proposta de 

ensino com emoticons

Tamiris Mota 
Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro

RESUMO

Partindo do princípio de que a Língua Brasileira de Sinais se consti-
tui potencialmente como a primeira língua dos surdos brasileiros e 
o português (na modalidade escrita) como segunda, este estudo se 
propõe a refletir sobre estratégias de ensino de português para sur-
dos por meio de tecnologias móveis, mais especificamente, o celular 
e recursos dele, como o aplicativo WhatsApp e os emoticons. Parti-
mos do princípio de que os emoticons – que permitem um modo de 
comunicação translinguístico capaz de expressar, por meio de íco-
nes ilustrativos, estados psicológicos e emotivos – serão um fator de 
estímulo e motivação para a aprendizagem do português, uma vez 
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que o emprego desse recurso é uma proposta semiótica que favorece 
tanto o aprendizado da língua de sinais quanto do português. O uso 
de tecnologias nas aulas de português para surdos tem se mostra-
do como uma proposta condizente com as expectativas da geração 
milenium e, ao mesmo tempo, com as orientações de inúmeros lin-
guistas aplicados, dados os resultados dessa prática (RIBEIRO, 2011; 
VIEIRA, 2009; ROJO, 2005). A próxima etapa desta pesquisa será 
testar as atividades, em sala de aula, com os sujeitos, que precisarão 
estar com seus celulares e conexão à internet. Embora este estudo 
se encontre em andamento, os resultados parciais indicam que o 
potencial criativo do WhatsApp e dos emoticons no ensino de por-
tuguês para surdos tarão resultados promissores. Apoio: Fapemig. 

PALAVRAS-CHAVE: Emoticons. Surdos. Ensino de Português.

Operações de linguagem inerentes ao 
letramento acadêmico

Lívia Oliveira Biscotto 
Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma exploração referen-
te aos conhecimentos sobre retextualização, com foco no gerencia-
mento de vozes e na modalização do discurso. Assim, busca investi-
gar essas estratégias necessárias ao letramento acadêmico de forma 
responder quais são as principais características desses movimen-
tos de linguagem. Parte-se do princípio de que essas operações de 
linguagem são responsáveis pelo desenvolvimento do letramento 
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acadêmico, entendido aqui como uma prática social cuja apropria-
ção é muito desejável no âmbito de um curso de licenciatura. A 
divulgação dos dados obtidos certamente proporcionarão a compe-
tentização para o enfrentamento das situações que são requeridas a 
um sujeito academicamente letrado. O recurso metodológico esco-
lhido é, dessa forma, uma pesquisa bibliográfica a ser amplamente 
difundida no meio acadêmico, no formato de artigo, comunicação 
em eventos e publicação em anais. A importância da exploração 
proposta está no fato de que pesquisas evidenciam que uma das 
maiores dificuldades dos alunos da graduação, na produção de um 
gênero do domínio acadêmico, é concernente ao processo de retex-
tualização, que engloba o gerenciamento de vozes e a modalização 
do discurso. Resultados parciais evidenciam as práticas de geren-
ciamento de vozes e modalizações são descritas como responsáveis 
pelo letramento acadêmico na escrita de gêneros desse domínio.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento acadêmico. Operações de 
Linguagem. Gerenciamento de vozes. Modalização.

A associação entre referência e sentido: 
conceito central em semântica

Maria Cristina Ruas de Abreu Maia

RESUMO

Somos de fato capazes de interpretar qualquer sentença de nossa 
língua? O que nos capacita a interpretar sentenças que nunca ou-
vimos ou lemos? Como interpretamos diferentes significados de 
uma mesma palavra em diferentes contextos? De que maneira é 
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estabelecida a relação entre um nome e o(s) objeto(s) que o repre-
sentam? Questões como essas são de interesse particular da abor-
dagem semântica denotacional que tem como um dos propósitos 
compreender como as palavras e expressões de uma dada língua 
significam “algo” e por que se referem a sentidos específicos em di-
ferentes situações de uso e, por isso, constituem-se no objetivo des-
te texto. A Semântica é nitidamente o ramo da linguística dedicado 
ao estudo do significado e ela é vital, já que palavras e expressões se 
associam a vários sentidos e é justamente devido a essa capacidade 
multifacetada da linguagem humana que o homem se comunica e 
é capaz de interpretar o que lê e ouve. Certamente, muitos pesqui-
sadores dentro do vasto domínio dos estudos semânticos têm se 
debruçado em entender e explicar a natureza do sentido e de como 
ele(s) se associam a um referente (objeto). Trata-se de uma questão, 
sem dúvida, complexa, desafiadora e nada tranquila. Assim, recor-
rendo à pesquisa bibliográfica, apresentaremos algumas reflexões 
dedicadas a delinear uma teoria da referência e sentido filiadas a 
abordagem referencial ou denotacional de Chierchia (2003), com 
especial destaque as proposições ou modelos teóricos do lógico e 
filósofo alemão Gottlob Frege (1978). Como resultado, vimos que 
embora a teoria clássica de Frege tenha definido “sentido” como o 
modo pelo qual o objeto se apresenta, uma palavra ou expressão 
linguística pode expressar um sentido, mesmo não possuindo uma 
referência. A relação linguagem-mundo seria totalmente arbitrária, 
se as expressões linguísticas não expressassem um sentido por meio 
do qual captamos a sua referência

PALAVRAS-CHAVE: Referência. Sentido. Abordagem 
Denotacional.




