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GRUPOS DE TRABALHOS: 
GT1: Teorias da linguagem e ensino 

GT2: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes 
 

Trabalhos em andamento: Projetos de pesquisa 
GT 1    SALA 01  Turma 01 

 Coordenadores/ 
Avaliadores:: Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza  

 

Prof. Dr. José Roberto Alves   Barbosa 
Profa. Dra. Risoleide Rosa Freire de Oliveira 
Profa Dra. Crígina Cibelle Pereira 
 

Horário Participante Título 
9h30min  

às 9h40min 

Aldicelandra Carla de 
Andrade 
Albuquerque 

Geração conectada: a inserção das tecnologias digitais 
(TDICs) no ensino de leitura literária 

9h40min 
às 9h50min 

Carla Yáskara 
Silveira 

Projetos didáticos no ensino de Língua Portuguesa: o desafio 
de alfabetizar e letrar 

9h50min 
 às 10h 

Edillene Rodrigues 
da Silva  

De repente se faz a crítica: a formação de leitores críticos na 
EJA semipresencial por meio dos versos da literatura popular 

10h  
às 10h10min 

Hudson Alves dos 
Santos O uso do vídeo game no ensino-aprendizagem de línguas 

10h10min 
 às 10h20min 

Kely Any 
Vasc0ncelos Morais Artigo de opinião como mediador na construção da atitude 

10h20min  
às 10h30min 

Lúcia de Fátima 
Araújo dos Santos 

Negritude e leitura: trilhando a (re) construção das práticas 
discursivas no ambiente escolar 

10h30min 
 às 10h40min 

Maria Mônica de 
Freitas 

Argumentação em discursos sobre a história indígena no 
ensino de língua portuguesa: hierarquias de valores e 
recursos de presença em relatos históricos sobre o massacre 
de 70 índios na serra de Portalegre/RN 

10h40min  
às 10h50min 

Meiridiana de Oliveira 
Queiroz 

A ressignificação da imagem do negro a partir dos textos 
verbais e não verbais inseridos no livro de português 

10h50min  às 
11h20min Debate 

 

Trabalhos em andamento: Dissertações qualificadas 
GT 2     SALA 02/Turma 2   Coordenadores/ 
Avaliadores: Profa. Dra. Débora Maria do Nascimento 

 

Prof. Dr. Francisco Afrânio Câmara-Pereira 
Profa Dra. Leila Maria de Araújo Tabosa 
Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira  
 

Horário Participante Título 
9h30min 

às 9h40min 
Aluizio Lendl 
Bezerra 

Multiletramentos em práticas discursivas de produções de 
quadrinhos online 

9h40min 
às 9h50min 

Ana Rosa Angelim 
Saldanha Carvalho 

Iracema em sala de aula: um estudo da argumentação em 
produções textuais de alunos do ensino fundamental 

9h50min 
às 10h 

Clediana dos Anjos 
Lioba 

Literatura em círculos de leitura: notas de uma experiência no 
9º ano 

10h 
às 10h10min 

Cristiane da Cruz 
Santos 

O uso dos descritores da língua portuguesa do SAEB como 
parâmetro para avaliação da compreensão textual: do 
diagnóstico à intervenção 
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10h10min 
às 10h20min 

Edson Pereira da 
Silva 

Letramento literário no ensino fundamental: formação de 
leitores por meio do conto 

10h20min 
às 10h30min 

Francisco Alves de 
Andrade 

Uma experiência de leitura nas turmas de Ensino 
Fundamental: tentativa de resgate e estímulo 

10h30min 
às 10h40min 

Marilan de Lima 
Germano 

Alfabetizar letrando no 6º ano (!?): um estudo com alunos na 
EEMASL/Assu 

10h40min 
às 10h50min Debate 

 
Trabalhos em andamento: Projetos de pesquisa 
GT 2 

  SALA 03 Turma 01 
 Coordenadores/ 

Avaliadores: Profa. Dra. Maria Edileuza da Costa 

 

Profa. Dra. Lílian de Oliveira Rodrigues 
Profa Dnda. Keutre Glaudia da Conceição Soares Bezerra 

 

Profa. Dnda Iandra Fernandes Pereira Caldas 
Profa Dra. Crígina Cibelle Pereira 

   Horário Participante Título 
9h30min 

às 9h40min 
Ana Cláudia do 
Nascimento Silva 

Desconstruíndo os preconceitos linguísticos através de 
uma pedagogia variacionista 

9h40min 
às 9h50min Enia Ramalho dos Santos  Literatura de cordel e identidade cultural: uma proposta 

para o letramento literário 

9h50min 
às 10h 

Francisca Carlene da 
Silva 

Argumentação em memórias literárias de Riacho de 
Santana: um estudo sobre produção textual no ensino de 
Português 

10h 
às 10h10min 

Francisco Martins Morais 
Junior 

Quem lê poesia liberta a alma: a recepção e o efeito de 
poemas de Mário Quintana na sala de aula 

10h10min 
às 10h20min 

Raimundo Ivan de Sousa 
Melo 

Fantástica literatura: jovens escritores a partir da sala de 
aula 

10h20min 
às 10h30min 

Ricardo Rodrigues da 
Silva 

Gêneros discursivos/textuais na escola: processos de 
construção da linguagem 

10h30min 
às 10h40min Sarah Maria Lacerda 

Ensino de dissertação escolar em aulas de Língua 
Portuguesa: argumentação e identidade do bairro Granja 
Portugal em textos de alunos 

10h40min 
às 10h50min Debate 

 
Trabalhos em andamento: Dissertações qualificadas 
GT 2   SALA 01 / Turma 2 
Coordenadores/ 
Avaliadores: 

 

 

Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira  
Prof. Dr. Francisco Afrânio Câmara-Pereira 
Profa Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 
Profa. Dra. Risoleide Rosa Freire de Oliveira 
 

  Horário Participante Título 
13h às 13h15min Francisco Joacir Rocha A referenciação nos textos dos alunos do 9º ano: um 

olhar sobre a progressão do texto 

13h15min às  
13h30min 

João Paulo Nobre 
Nogueira 

Memórias literárias e ensino: a construção da narrativa 
memorialística nas aulas de língua portuguesa 
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13h30min às 
13h45min 

Lucileide Beserra de 
Melo Mariano 

 A produção de textos colaborativos na sala de 
aula de Língua Portuguesa mediada pelo Movie 
Maker 

13h45min às 14h Luiz Carlos de Lucena 
Andrade 

O whatsapp como instrumento didático-interativo: 
mediando o processo de ensino-aprendizagem de 
leitura e produção textual 

14h às 14h15min Mara Rúbia Pereira dos 
Santos 

Argumentação e aspectos da cultura religiosa no ensino 
de língua 

14h15min às 
14h30min 

Maria Tereza Rodrigues 
de Souza 

O uso do futuro perifrástico no ensino de língua 
portuguesa: uma abordagem funcional 

14h30min às 15h Debate 
 
Trabalhos em andamento: Dissertações qualificadas e/ou defendidas 
GT1 

  SALA 02/Turmas 1 e 2 
 Coordenadores/ 

Avaliadores: Profa Dra. Leila Maria de Araújo Tabosa 

 

Profa. Dnda Iandra Fernandes Pereira Caldas 
Prof. Dr. Rildo Cosson 
Prof. Dr. Francisco Afrânio Câmara-Pereira 
Profa. Dra. Lílian de Oliveira Rodrigues 
 

Horário Participante Título 

13h às 13h15min Aurineide Benjamim de Oliveira Melo 
Estratégias de leitura e produção de 
cordel: análise da contribuição nos 
processos identitários em sala de aula 

13h15min às  
13h30min Cássia da Silva O uso da Sequência Básica em prol do 

letramento literário em sala de aula 

13h30min às 
13h45min Diná Mendes de Souza Oliveira 

 A produção de texto no 9º ano do 
ensino fundamental: estudo das 
condições de produção textual a partir 
do gênero carta argumentativa 

13h45min às 14h Francisca Wellivania Silveira Gomes 
Do leitor em tela à formação do escritor: 
estudo de caso de um jovem com paralisia 
cerebral 

14h às 14h15min Maria do Socorro Oliveira Dias 
Os textos literários em sala de aula: 
formação de leitores a partir dos círculos 
de leitura 

14h15min às 
14h30min Francisca Andrelino de Araujo 

Aprender a gostar de ler a partir da 
literatura: o desafio dos anos finais do 
ensino fundamental 

14h30min às 15h Debate  
 

Trabalhos em andamento: Dissertações defendidas 
GT 2   SALA 03/Turma 1 

 Coordenadores/ 
Avaliadores: 

Prof. Dr. Luís Miguel Dias Caetano 
Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza 

 

Prof. Dr. José Roberto Alves Barbosa 
Profa. Dra. Débora Maria do Nascimento 
 

 
 

 

Horário Participante Título 

13h às 13h15min Ana Cátia Alves 
da Silva 

O facebook mediando as habilidades de compreensão e 
produção do gênero crônica. 
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13h15min às  
13h30min Ana Paula Lopes  A argumentação em textos narrativos sobre a passagem da 

“Coluna Prestes” pelo município de São Miguel/RN 

13h30min às 
13h45min 

Francinilda 
Lucinda Dantas 

Cultura popular e argumentação sobre a lenda da pedra da 
moça no município de São Miguel/RN: das memórias do 
contador às produções textuais em sala de aula 

13h45min às 14h Francisca Lucélia 
s. De Sá Pereira 

A produção textual no livro didático de Língua Portuguesa do 9º 
ano do Ensino Fundamental: uma análise das atividades de 
produção 

14h às 14h15min 
Núbia Cristina 
Pessoa de 
Queiroz 

Argumentação em memórias literárias da olimpíada de língua 
portuguesa 

14h15min às 
14h30min Debate 

DEFESAS DE DISSERTAÇOES DO PROFLETRAS 

MESTRANDO/A TITULO HORARIO/LOCAL BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
Alex Ney Diógenes 
Almeida 
 

A Gramática no Sistema 
Permanente de 
Avaliação no Estado do 
Ceará (SPAECE): 
Considerações 
Funcionalistas 
 

01/12/2016 
10h 

Auditório ASTEC 
 

Profa. Dra. Rosângela Maria 
Bessa Vidal – UERN - 
Presidente 
Prof. Dr. Valdecir de Oliveira 
Pontes - UFC 
Profa. Dra. Maria do Socorro 
Maia Fernandes - UERN 
Profa. Dra. Maria Edileda 
Costa – UERN - Suplente 

 
 
Cassia da Silva 
 

A sequência básica em 
prol do letramento 
literário em sala de aula 
 

 
01/12/2016 
19h30min 

Auditório ASTEC 

Profa. Dra. Maria Lúcia 
Pessoa Sampaio – UERN  
Prof. Dr. Rildo José Cosson 
Mota – UFMG 
Prof. Dr. Luís Miguel Dias 
Caetano – UERN 
Profa. Dra. Maria Edileuza da 
Costa – UERN - Suplente 

Manoel Jairo Furtado 
Passos 

Aspectos Funcionais na 
Construção do Artigo de 
Opinião: Experiência no 
Ensino Fundamental (9º 
ano)  
 
 

 
01/12/2016 
13h30min 
Sala B29 

Bloco Vertical 

Profa. Dra. Rosângela Maria 
Bessa Vidal – UERN 
Profa. Dra. Maria Edileuza da 
Costa – UERN 
Prof. Dr. Valdeci Pontes – 
UFC 
Prof. Dr. Marcos Nonato de 
Oliveira  - UERN  - Suplente 

Maria Tereza Rodrigues 
de Souza 

Categorização do futuro 
perifrástico em Língua 
Portuguesa: Uma 
abordagem Funcional 
 
 

 
01/12/2016 
15h30min 
Sala B29 

Bloco Vertical 

Profa. Dra. Rosângela Maria 
Bessa Vidal – UERN 
Prof. Dr. Valdecir Ponte UFC 
Profa. Dra. Maria Edileuza da 
Costa – UERN 
Profa. Dra. Maria do Socorro 
Maia F. Barbosa – UERN 
Suplente 
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RESUMOS DE DISSERTAÇÕES 1ª TURMA PROFLETRAS/PAU DOS FERROS 

 
O FACEBOOK MEDIANDO AS HABILIDADES DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DO GÊNERO 

CRÔNICA 
Ana Cátia Alves da Silva 
anacatiacr@hotmail.com 

Prof.a Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 
socorromaia@uern.br 

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes/UERN/CAMEAM 
 

RESUMO: A sociedade contemporânea passa por significativas mudanças advindas da globalização, do boom das 
novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs. E, consequentemente, isso se reflete em todas as instâncias 
sociais, especialmente na educação, acarretando mudanças na própria língua e nos processos de ensino-aprendizagem. 
Dessa forma, é imprescindível fazer uma reflexão acerca dos aspectos que permeiam o processo de ensino-
aprendizagem de Língua Portuguesa para a compreensão e produção textual associado ao letramento digital. 
Discutimos, nesta dissertação, como o Facebook pode melhorar as habilidades de compreensão e produção textual do 
gênero crônica vinculando o contexto escolar ao ciberespaço. Nesse intento, respaldamos nossas discussões nos 
pressupostos teóricos de estudiosos dos mais diversos campos: no campo dos estudos sobre linguagem-tecnologia e 
recursos e ferramentas digitais em Lévy (1999), Couto Junior (2013), Nazaré (2013), Kenski (2012), Marcuschi e 
Xavier (2005), Moran (2000), Gomes (2012), Recuero (2014), Almeida (2008); para os estudos sobre gêneros 
discursivos/textuais em Marcuschi (2008,2003a, 2003b), Bakhtin (1997), Bazerman (2006a, 2006b); no campo dos 
estudos linguísticos e de compreensão textual em Koch e Elias (2009), Antunes (2003, 2010), Cavalcante (2012), 
Marcuschi (2004) e Leffa (1996). No aporte metodológico da pesquisa em Chizzotti (2008), Gil (2002), Gressler 
(2007) dentre outros autores. Em relação aos aspectos metodológicos da pesquisa, convém enquadrá-la como pesquisa 
descritiva, com abordagem qualitativa, permeada por enfoque indutivo e cuja instrumentalização partiu da coleta das 
produções dos alunos, com aulas expositivas dialogadas, de prints screen dos textos e comentários produzidos pelos 
alunos sujeitos da pesquisa, sendo estes, dez alunos oriundos da turma 9o ano A, da Escola Municipal Manoel Viana 
dos Santos, em Belém do Brejo do Cruz-PB. Nosso corpus é composto pelos comentários relativos às postagens no 
grupo 9o @no A 2014, bem como de 20 produções de 10 alunos da referida turma, sobre os quais focamos as 
seguintes categorias: os modos de leitura propostos por Koch e Elias (2009) e os sistemas de conhecimentos por 
Marcuschi (2008) nos comentários e nas produções as categorias propostas por Sá (1997), Laginestra e Pereira (2012) 
e Cereja e Magalhães (2005): tema cotidiano, foco narrativo, linguagem informal, tom e o desfecho. Foi possível 
concluir que houve avanços significativos nas habilidades de compreensão e produção do gênero crônica a partir da 
utilização do Facebook como suporte de texto e que o entrecruzamento entre o ambiente escolar e o ciberespaço não 
só é possível, como pode ser muito promissor. 
Palavras-chave: TICs. Facebook. Compreensão. Produção Textual. Crônica. 
 

A ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS NARRATIVOS SOBRE A PASSAGEM DA “COLUNA PRESTES” 
PELO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN 

Ana Paula Lopes 
anaplopes7@yahoo.com.br 

Gilton Sampaio de Souza 
giltonssouza@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes UERN/Pau dos Ferros 
 

RESUMO: Neste trabalho abordamos a argumentação em textos narrativos produzidos pelos alunos do Ensino 
Fundamental sobre a passagem da Coluna Prestes pelo município de São Miguel, RN, como o objetivo de analisar os 
processos argumentativos presentes nessas produções textuais. O estudo é sustentado na perspectiva 
sociointeracionista da linguagem de Bakhtin (2002) e da Linguística Aplicada em Marcuschi (2008), Geraldi (2003), 
Antunes (2010) entre outros e fundamentado nos pressupostos da Nova Retórica de Perelman e Tyteca (1996) e os 
estudos de Abreu (2002), Reboul (2004), Meyer (2007), Souza (2003; 2008). Envolve ações de pesquisa, intervenção 
e interpretação, a partir de uma atividade didático-pedagógica desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa, as 
narrativas andantes. A análise nos permite afirmar que para a defesa de suas teses os alunos utilizam vários tipos de 
argumentos, dentre os quais se destacam, os argumentos baseados na estrutura do real, por ligações de sucessão e de 
coexistência, de argumentos quase-lógicos por definição e identidade e que fundam a estrutura do real, pela ilustração 
e analogia. Para dar visibilidade aos argumentos utilizam os recursos de presença, ilustrando acontecimentos 
ocorridos na passagem da Coluna pelo município, conduzindo a adesão do auditório sobre a validade de suas teses. Os 
alunos recorrem aos lugares argumentativos da qualidade, da essência, da pessoa, e da quantidade para retirarem seus 
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argumentos, hierarquizando os valores da coragem, da bravura, da justiça da Coluna Prestes. Constatamos que as 
narrativas andantes trouxeram contribuições para o ensino de Língua Portuguesa, principalmente, ao processo de 
produção textual. 
Palavras-Chave: Argumentação. Narrativas. Ensino de Língua Portuguesa. Produção Textual. 
 
A PRODUÇÃO DE TEXTO NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR  DO GÊNERO CARTA ARGUMENTATIVA 
 

Diná Mendes de Oliveira 
Profa Dra. Maria Edileuza da Costa 

edileuzacosta@ig.com.br   
Linha de Pesquisa: Teorias da linguagem e ensino UERN/CAMEAM Pau dos Ferros 

 
RESUMO: Compreendendo que o Ensino de Língua Portuguesa deve ter como foco a preparação do aluno para o uso 
efetivo da linguagem em suas demandas sociais como preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o 
ensino de produção textual se estabelece como prioridade, na perspectiva de levar o aluno a interagir socialmente por 
meio da linguagem, compreendendo e produzindo textos. É nesse contexto que, enquanto professor/pesquisador 
buscamos estudar a produção de texto no 9º ano do Ensino Fundamental, estudando especificamente as condições de 
produção textual a partir do gênero do discurso carta argumentativa. Interessou-nos saber como as condições de 
produção, no estudo do gênero carta argumentativa podem contribuir para a ampliação da competência escrita dos 
alunos levando-os a produzirem textos eficientes e relevantes ao seu contexto social. Dando suporte teórico a nossa 
pesquisa, estão as concepções de Bakhtin (1992) sobre a linguagem como meio de interação que nos permite através 
dos gêneros do discurso trabalhar a discursividade e a construção dos sentidos. Também, a concepção de Geraldi 
(1997) sobre as condições de produção como determinantes para a produção de textos eficientes, uma vez que é 
possível saber o que dizer/ para quem dizer e assim, propiciar ao aluno uma situação de produção mais próxima 
possível das que ele conhece e com as quais faz uso da linguagem em seu cotidiano. Auxiliam-nos, também, as 
discussões de Köche (2010) sobre o gênero do discurso carta argumentativa que permite ampliar a capacidade 
linguística e argumentativa dos sujeitos através da escrita de cartas de reclamação/solicitação, como também as 
contribuições de Koch (2009) sobre a produção de textos argumentativos como espaços em que os alunos podem se 
constituir sujeitos através das escolhas linguísticas e dos argumentos. Assim, instituímos como corpus as produções 
de textos de vinte três (23) sujeitos participantes e, mediante a necessidade de um recorte, escolhemos aleatoriamente 
05 textos para amostragem. A pesquisa é qualitativa e etnográfica por se tratar de um estudo que, além de primar pela 
qualidade dos dados encontrados, também estuda o contexto e as condições dos sujeitos para compreender suas 
práticas sociais, podendo interferir na dinâmica destas. Nosso trabalho de cunho interventivo utiliza uma metodologia 
de produção, a partir de uma sequência didática (SD) como proposta por Schneuwly e Dolz (2004. P. 113). Assim, 
foram realizadas sete oficinas com o objetivo de aprimorar habilidades de escrita pela apropriação de recursos 
linguísticos relacionados à argumentação, atentando às condições de produção relativas ao gênero em estudo. Os 
resultados alcançados com a pesquisa mostraram que o trabalho com a língua em uma sequência de atividades, 
permitiu o desenvolvimento contextualizado da escrita dos sujeitos, contribuído com a vivência de um ensino de 
produção de texto intrínseco às necessidades reais destes sujeitos. Nesse sentido, pode-se além de trabalhar a 
produção textual, a análise linguística, a argumentação e principalmente, levar os alunos a compreenderem a função 
social do gênero carta argumentativa produzindo-o a partir das condições de produção dadas. Os sujeitos se 
envolveram com a SD proposta por encontrar nela relação com o seu cotidiano, vendo a escrita como prática social, 
como oportunidade de se colocarem enquanto sujeitos ativos que, ampliando sua competência discursiva, encontraram 
um espaço para interagir com o outro, com o mundo no qual se inserem enquanto sujeitos transformadores.  
 
CULTURA POPULAR E ARGUMENTAÇÃO SOBRE A LENDA DA PEDRA DA MOÇA NO MUNICÍPIO 
DE SÃO MIGUEL/RN: DAS MEMÓRIAS DO CONTADOR ÀS PRODUÇÕES TEXTUAIS EM SALA DE 

AULA 
 

Francinilda Lucinda Dantas 
francinildald@hotmail.com 

Gilton Sampaio de Souza 
giltonssouza@gmail.com 

Linha de pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes UERN – Pau dos Ferros 
 

RESUMO: Os estudos desta pesquisa concentram-se na argumentação presente em textos escritos por alunos do 
Ensino Fundamental, baseados em uma lenda local, da cidade de São Miguel, RN, a Lenda da Pedra da Moça, 
narrativa de um romance proibido. Nesse contexto, o objetivo é analisar processos argumentativos presentes nessa 
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narrativa e nas narrativas subjacentes a ela, tais como hierarquização de valores, lugares da argumentação e as 
principais técnicas argumentativas mobilizadas, do texto-fonte (do contador) ao texto-base (produções textuais dos 
alunos). A fundamentação advém, sobretudo, dos pressupostos da Nova Retórica, com Perelman e Tyteca (2005), 
Reboul (2004), Abreu (2009), Souza (2003) e de algumas outras correntes teóricas que auxiliam na compreensão dos 
processos argumentação. Nosso trabalho envolve ações de intervenção, interpretação e pesquisa: contação da Lenda 
da Pedra da Moça em sala de aula, produções textuais com base nessa lenda e análise da argumentação presente 
nessas produções. Na análise realizada, percebemos que as teses defendidas estão relacionadas principalmente a 
namoro proibido/fuga/morte, decorrentes dos diferentes enredos apresentados. Percebemos, entre outros aspectos, que 
os alunos mobilizam diferentes tipos de argumentos na defesa por suas teses, destacando-se o emprego de argumentos 
baseados na estrutura do real, por ligações de sucessão. Concluímos que os alunos argumentam em defesa de suas 
teses, principalmente quando o conteúdo temático dos textos está próximo de sua realidade e de mundo imaginário e, 
por isso, ressaltamos a escolha da lenda local, como gênero base para nossos propósitos. Acreditamos trazer, com esta 
pesquisa, contribuições para os estudos sobre argumentação em produções textuais no Ensino Fundamental, bem 
como contribuições para a valorização da cultura local da cidade de São Miguel, RN, através do resgate e estudo de 
uma lenda local. 
Palavras-Chave: Ensino de Português. Argumentação. Lenda da Pedra da Moça. Cultura local de São Miguel. 

 
A PRODUÇÃO TEXTUAL NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 9o ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
Francisca Lucélia Saldanha de Sá Pereira 

luceliasaldanha@gmail.com 
Maria Edileuza da Costa  

edileuzacosta@ig.com.br   
Linha de Pesquisa: Teorias da linguagem e ensino UERN/CAMEAM Pau dos Ferros 

 
RESUMO: Os objetivos principais que balizam esta pesquisa são analisar o tratamento dado às atividades de escrita e 
de leitura com os gêneros discursivos/textuais no livro didático de língua portuguesa e propor uma intervenção de 
sequência didática com os gêneros: anúncio de propaganda, crônica narrativa, carta de reclamação, artigo de opinião e 
reportagem, apresentados respectivamente. Quanto aos objetivos específicos, temos os seguintes: verificar quais e 
quantos são os gêneros discursivos/textuais presentes no LDLP. Analisar as capacidades de linguagem (capacidades 
de ação, discursivas e linguístico-discursivas) contempladas nas atividades de compreensão textual com os gêneros 
discursivos/textuais do livro didático de língua portuguesa. Examinar o tratamento dado às etapas previstas nas 
produções textuais com os gêneros discursivos/textuais. Para nossa fundamentação teórica, baseamo-nos em Joaquim 
Dolz e Bernard Schneuwly (2010); Bakhtin (2003); Marcuschi (2008); Dionísio (2005); Antunes (2003); Bunzen 
(2005); Rojo (2005); Rojo (2007); Costa-Hübes e Simioni (2014), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). 
Inscrevem-se, ainda, as contribuições de Batista (2014) e Bronckart (2012). Além desses teóricos, tivemos outros de 
muita contribuição. Na primeira etapa, expusemos o levantamento dos gêneros inseridos no LDLP; na segunda etapa 
da pesquisa, procuramos analisar as capacidades de linguagem (capacidades de ação, discursivas e linguístico-
discursivas) contempladas nas atividades com os gêneros discursivos/textuais do LDLP e na terceira, examinamos 
como se dá o tratamento didático das atividades de produção textual com os gêneros. Embora o livro didático venha 
sofrendo várias transformações e atualizações, inclusive a adoção da teoria dos gêneros discursivos/textuais, o eixo da 
produção textual, ainda, não oferece ao professor as condições necessárias para um processo de ensino e 
aprendizagem eficiente e efetivo. Por isso, resolvemos criar a proposta de intervenção com a SD de cinco gêneros 
discursivos/textuais a saber: anúncio de propaganda, crônica narrativa, carta de reclamação, reportagem e artigo de 
opinião. 
Palavras-chave: Gêneros discursivos/textuais. Livro didático. Produção textual. Capacidades de linguagem. 
Sequência didática. 
 

DO LEITOR EM TELA À FORMAÇÃO DO ESCRITOR: ESTUDO DE CASO DE UM JOVEM COM 
PARALISIA CEREBRAL 

Francisca Wellivania Silveira Gomes 
wellivania@hotmail.com 

Profa. Dra. Maria Lúcia Pessoa Sampaio 
malupsampaio@hotmail.com 

Linha de Pesquisa: Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes – UERN/CAMEAM 
 

Resumo: Esta pesquisa investiga, analisa e busca ampliar a formação leitora de um jovem adolescente da 1a série da 
Escola Estadual 26 de Março, da cidade de Francisco Dantas/RN. Trata- se de José Caio Daniel Germano Silva que 
foi diagnosticado com paralisia cerebral tetraplégica, por implicações na hora do parto. O estudo objetivou investigar 
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o uso da leitura de diferentes gêneros por um jovem com paralisia cerebral, utilizando-se da tela de computador, com 
vistas ao desenvolvimento da competência leitora e da habilidade de escrita. O mesmo foi realizado ao longo de trinta 
encontros com o jovem supra citado mediado pela pesquisadora e a utilização da tela do computador, com o Programa 
SKM, conhecido como tecla única - Programa de Comunicação Alternativa, da Rede Sarah de Hospitais de 
Reabilitação em Fortaleza/CE. Para realizar essa pesquisa baseamo-nos em estudos de Kenski, (2012), Bortoni-
Ricardo (2012), Stainback, Susan e Stainback, William (2007), Carvalho (2004/2010), Masetto (2013), Coscarelli 
(2011), Fischer (2006) e Mantoan (2011). E intercedidos por essas teorias, discutimos sobre o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), a leitura em tela e a inclusão. A pesquisa considera a história da leitura em 
tabuletas de argilas, desde antes de Cristo até a atualidade, da leitura em tela de computador; enfoca também a 
inclusão nas escolas regulares e analisa os poemas escritos por esse jovem. Dessa forma, pudemos constatar que, 
apesar das limitações do sujeito desta pesquisa, percebemos que esse acompanhamento de trinta encontros ampliou o 
repertório de leitura e a habilidade escrita e ainda colaborou para a realização do sonho de Caio que era escrever um 
livro de poesias. 
Palavras chaves: Leitura. Leitura em tela. Inclusão 
 

APRENDER A GOSTAR DE LER A PARTIR DA LITERATURA: O DESAFIO DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Francisca Andrelino de Araujo 

Prof. Dr. Constantin Xypas 
 

RESUMO: A pesquisa consiste em analisar a situação leitora de alunos dos anos finais, considerando as habilidades 
em leitura aliadas ao gostar de ler. Trata de demonstrar quais condições de letramento literário é possivel despertar o 
gosto pela leitura. Inicialmente procura-se, através do aporte teórico, constatar que o gosto pela leitura começa bem 
cedo quando a criança se insere num contexto propício. Isso pode acontecer mesmo antes da criança ir à escola e ao 
chegar lá pode desenvolver estratégias para dar continuidade ao processo de formação leitora. Assim, baseamo-nos 
em autores como BELINTANE (2013), COSSON (2014), LOIS (2010), VILLARDI (1999) e outros. No entanto, 
precisamos entender o que acontece com os alunos dos anos finais com relação a gostar de ler. Então, realizamos uma 
pesquisa qualitativa, tendo como principal instrumento a entrevista, na qual participaram sete alunos dos anos finais, 
sendo quatro do ensino regular e três da modalidade Educação de Jovens e Adultos. A escolha da pesquisa nas duas 
modalidades se deu em função da investigação do desdobramento do ato de gostar de ler para as duas modalidades, 
uma vez que o tempo de escolarização é diferenciado, bem como as faixas etárias com públicos diferentes. O estudo a 
partir da entrevista revela entre outras coisas que aqueles alunos que tiveram colaboração da família e boa prática de 
letramento na escola são, independentemente da modalidade na qual estudam, os que revelam gostar de ler. Além 
disso, o espaço para o letramento literário nos anos finais é precário, às vezes não existe. Nesse sentido, este trabalho   
desenvolve uma proposta com atividade didática de literatura como um elemento mobilizador para a formação do 
leitor, na perpesctiva do gostar de ler.  
Palavras-chave: Didática. Leitura. Letramento Literário. 
 

OS TEXTOS LITERÁRIOS EM SALA DE AULA: FORMAÇÃO DE LEITORES A PARTIR DOS 
CÍRCULOS DE LEITURA 

 
Maria do Socorro Oliveira Dias 

corrinhadias@hotmail.com 
Constantin Xypas 

constantin.xypas@gmail.com 
RESUMO: A pesquisa/intervenção foi desenvolvida no 8º ano da Escola Estadual Zenon de Sousa – Umarizal/RN,  
na qual lecionamos. Partimos da seguinte indagação: Como contribuir para a formação leitora e despertar o gosto pela 
leitura através da literatura? Para isso, tivemos como objetivo principal promover o encontro entre literatura e leitores 
nas aulas de Língua Portuguesa a fim de instigar o gosto pela leitura através dos Círculos de Leitura Literária. 
Escolhemos o círculo de leitura literária como ferramenta para nossa intervenção por perceber, através de pesquisa 
exploratória e observação das aulas, que os textos com os quais nossos alunos mais se identificam são os literários e 
que estes, abrem caminhos para a aquisição do gosto pela leitura, bem como para a formação de leitores mais críticos 
e participativos. A nossa pesquisa percorreu caminhos como questionários com os alunos, observações das atitudes 
dos leitores, até chegar à implantação dos círculos de leitura literária, nos quais realizamos duas etapas intercalando 
com a leitura protocolada de alguns textos. Com a realização da intervenção em sala de aula, tivemos como 
resultados: melhoras significativas na aquisição do gosto pela leitura, bem como na atuação dos alunos frente aos 
textos enquanto leitores mais participativos, mais críticos e com maior desenvoltura e propriedade para se 
posicionarem mediante suas leituras. 
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Palavras-Chave: Leitura. Literatura. Círculo de leitura. Formação leitora. Letramento literário. 
 
 
 
 
 

ARGUMENTAÇÃO EM MEMÓRIAS LITERÁRIAS DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Núbia Cristina Pessoa de Queiroz  
nubia.cristina.2007@bol.com.br  

Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza 
 giltonssouza@gmail.com  

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes UERN/CAMEAM 
 

RESUMO: Investigamos os processos argumentativos em memórias literárias produzidas para a Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro em 2012, por alunos de 7os e 8os anos, respectivamente de escolas dos 
municípios potiguares de São Miguel e Doutor Severiano e dos vencedores do concurso naquele ano. A pesquisa 
partiu do princípio de que há argumentação em textos narrativos e que nos processos argumentativos, especificamente 
nas teses, nas técnicas e nos lugares da argumentação, podemos encontrar distanciamentos e proximidades entre as 
memórias literárias dos nossos alunos e as que foram vencedoras em 2012. Para sustentar nossos objetivos 
concebemos a linguagem numa perspectiva socionteracionista, como prevê Bakthin (1992) e tomamos por base para 
os estudos argumentativos, os pressupostos da Teoria da Argumentação, a partir de Perelman e Tyteca (2005), como 
também, Reboul (2004), Souza (2003, 2008), Fiorin (2015) e outros. Sustentam a perspectiva de Linguística Aplicada, 
entre outros, Marcuschi (2008), Clara et all (2010), Schneunwly e Dolz (2010) e Brasil (1998). A investigação incluiu 
pesquisa, intervenção e interpretação e analisou um corpus de 15 textos de memórias literárias. Concluídas as 
análises, constatamos que há argumentação em narrativas, no caso, memórias literárias, e que a construção de sentidos 
desses textos além das estruturas narrativas ocorre, sobretudo, pelos processos argumentativos desenvolvidos neles. 
Os textos defendem teses que em sua maioria, remetem à memória coletiva do lugar e estão apoiadas em lugares 
diversos, destacando-se o lugar da qualidade e da essência, sustentadas por diferentes argumentos, entre os quais 
destacamos os que fundam a estrutura do real pela ilustração. Para essa sobreposição do argumento por ilustração, 
consideramos à intenção do gênero memórias literárias, de forma mais específica dentro da Olimpíada, como o fator 
determinante pela referida escolha. Percebemos que os processos argumentativos se aproximaram, no caso da escolha 
por uma tese, mas se distanciaram, com os tipos de argumentos que foram empregados para sustentarem essas teses. 
As aproximações e os distanciamentos estão relacionados às escolhas dos processos argumentativos, em consonância 
com o propósito das memórias literárias para a OLP. A pesquisa contribuiu com os estudos argumentativos, uma vez 
que comprovou a presença da argumentação em textos narrativos, e também, contribuiu para que haja uma reflexão 
no ensino de língua, no que diz respeito ao processo de produção de textos de memórias literárias, de forma 
específica, para a OLP, o que proporcionará maior qualidade na participação dos alunos no referido concurso e/ou em 
outros dos quais participarem. 
Palavras-chave: Argumentação. Olimpíada de Língua Portuguesa. Memórias Literárias. Ensino de Língua. Produção 
Textual. 
 

DISSERTACOES DA 2a TURMA PROFLETRAS/PAU DOS FERROS 
 
MULTILETRAMENTOS EM PRÁTICAS DISCURSIVAS DE PRODUÇÕES DE QUADRINHOS ONLINE 

Aluizio Lendl Bezerra 
lendl.b3@gmail.com  

Marcos Nonato de Oliveira 
marcosnonato.uern@gmail.com  

UERN/Pau dos Ferros 
Linha de Pesquisa: Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes.  

 
RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar o resultado de ensino de escrita de Língua Portuguesa em uma 
ferramenta digital para produção de histórias em quadrinhos (HQ). Pensando nisso, buscamos em Ramos (2014) e 
Vergueiro (2005; 2014) os fundamentos norteadores do uso de quadrinhos em sala de aula. Ainda, nas concepções de 
multiletramentos do Grupo de Nova Londres (1996) e na concepção de linguagem, postulado por Bakhtin (1979), 
como forma de interação social que se estabelece entre indivíduos socialmente organizados e inseridos numa situação 
concreta de comunicação. Com base nisso, a pesquisa se desenvolveu em forma de Oficinas de Letramentos 
Multissemióticos (OLM), que aconteceu em sete (07) OLM, distribuídas em nove (09) horas/aula. Após o processo de 
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escrita, as produções textuais foram coletadas e em seguida tabuladas e submetidas à análise. Ao término da análise, 
constatamos que práticas de ensino de escrita que seguem OLM acontecem de forma mais proficiente por 
compreender as questões sociais e históricas envolvidas no processo de produção dos estudantes. Por fim, destacamos 
a necessidade de desenvolvimento de pesquisas em produções escritas digitais, pois acreditamos queelas são capazes 
de atender as demandas culturais dos sujeitos envolvidos. 
Palavras-chave:Multiletramentos. História em Quadrinho. Ensino 
 
 
IRACEMA EM SALA DE AULA: UM ESTUDO DA ARGUMENTAÇÃO EM PRODUÇÕES TEXTUAIS DE 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Ana Rosa Angelim Saldanha Carvalho 

ana_rosacarvalho@yahoo.com.br  
Gilton Sampaio de Souza 

giltonssouza@gmail.com    
Linha de Pesquisa: Leitura e Produção Textual: Diversidade Social e Práticas Docentes 

 
RESUMO: Nesta dissertação, abordamos a argumentação em produções textuais produzidas pelos alunos do ensino 
fundamental sobre a obra Iracema de José de Alencar .Este trabalho, tem como objetivo analisar os processos 
argumentativos presentes nos textos dos educandos, aliando o estudo da argumentação ao contexto sóciocultural . O 
nosso estudo é sustentado pelos estudos de Linguística Aplicada e da Linguística Textual, apoiado na perspectiva 
sócio-interacionista de Bakhtin (1992), Adam (2011), Bronckart (1999), Dionisio (2010) entre outros. Destacamos 
principalmente, os estudos da Nova Retórica com Perelman e Tyteca (2014), os estudos de Abreu (2009), Reboul 
(2004) e Souza (2003, 2008). O trabalho constitui-se de pesquisa bibliográfica e participante com intervenção 
realizada nas aulas de Língua Portuguesa, na qual foi constituído um corpus com quinze textos, analisados à luz da 
teoria da argumentação, teses, hierarquias de valores e recursos de presença. A intervenção foi realizada através de 
projeto e oficinas. Para a defesa de suas teses, os alunos utilizaram-se dos argumentos baseados na estrutura do real e 
os que fundamentam a estrutura do real. Quanto á hierarquia de valores, os alunos hierarquizaram principalmente o 
valor da honra e da família e o respeito aos costumes, por outro lado, deram ênfase ao valor da paixão em detrimento 
da honra, para justificar o comportamento de Iracema e Martim. Os educandos recorreram ainda aos lugares de 
essência, para exemplificar a essência do que é belo na personagem Iracema e muitas ocorrências nas produções 
referentes ao lugar de ordem. Os alunos recorreram ainda aos recursos de presença para garantir uma maior 
aproximação com o texto lido. Constatamos que o processo de intervenção trouxe inúmeras contribuições para o 
ensino de Língua Portuguesa, pois observamos que os educandos desenvolveram a capacidade de argumentar, ao 
passo que a produção estava ligada ao contexto sóciocultural, 
Palavras-chave: Argumentação. Iracema. Produção de Texto. Ensino de Língua Portuguesa. 
 
 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE CORDEL: ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO NOS 
PROCESSOS IDENTITÁRIOS EM SALA DE AULA 

 
                                                                           Aurineide Benjamim de Oliveira Melo 

aurineide23@gmail.com 
Maria Lúcia Pessoa Sampaio 
malupsampaio@hotmail.com 

Linha de Pesquisa:  Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes. 
UERN/Pau dos Ferros-RN 

 
RESUMO: Um dos maiores desafios do educador é o de motivar seus alunos a ler e produzir de maneira leve e 
prazerosa. Nesta perspectiva, com este trabalho intencionamos investigar as estratégias de leitura e produção de 
Cordel, bem como sua contribuição para o processo identitário, junto aos alunos da Escola Arão Teodomiro de Sousa, 
na turma do 9º Ano. Objetivamos, também, mapear as principais produções em cordel na nossa cidade, bem como 
propor estratégias de leitura e escrita com Cordéis, como forma de repensar as nossas práticas pedagógicas, partindo 
da ideia de construção de sentido e observação da realidade sociocultural dos nossos alunos. Esta proposta de trabalho 
sugere a integração entre professor, aluno, a cultura popular e os elementos que constroem o nosso caráter identitário. 
Trata-se de um estudo pautado na pesquisa qualitativa e tem como suporte teórico as obras de Koch (2014), Cosson, 
(2014), Bogdan e Biklen (1994), Batista (1977), Pinheiro (2012), Haurélio (2013) Hall (2014), Halbwachs (1990); 
dentre outros. Estamos realizando um trabalho de sondagem em relação ao nosso objeto de estudo, através de 
questionários de pesquisas, para identificarmos qual o tipo de leitura e escrita que os nossos alunos têm mais contato e 
se o Cordel seria uma delas. Utilizamos, inicialmente, textos de autoria da pesquisadora, a fim de detectar estratégias 
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para estimular o aluno a ler e a produzir, bem como textos de outros cordelistas. Como proposta de intervenção foram 
produzidos Cordéis e apresentações em eventos da escola e da comunidade e posterior análise dos resultados. 
Palavras-chave: Literatura de Cordel. Leitura. Produção textual. Construção de sentido . Sala de aula. 
 

O USO DOS DESCRITORES DA LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB COMO PARÂMETRO PARA 
AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO TEXTUAL: DO DIAGNÓSTICO À INTERVENÇÃO 

Cristiane da Cruz Santos 
cs.cristiane14@gmail.com 

Profa. Dra. Débora Maria Nascimento 
pedeboramar@yahoo.com.br 

Linha de Pesquisa: Teorias da Linguagem e Ensino UERN - CAMEAM – Pau dos Ferros 
 

RESUMO:  Avaliações Nacionais, sob a responsabilidade do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), têm 
revelado um baixo desempenho dos estudantes no que tange à compreensão leitora. Esta pesquisa propôs-se a 
verificar se um trabalho sistemático com atividades fundamentadas em estratégias de leitura específicas resultaria em 
avanço na competência em compreensão textual de alunos do 9o ano do Ensino Fundamental. Para tanto, foi realizado 
um diagnóstico, num primeiro momento, acerca das habilidades e competências em que alunos demonstravam mais 
dificuldades através de um instrumento para avaliação elaborado com base nos descritores da Matriz de Referência do 
Saeb. Após a etapa diagnóstica, foram selecionados dois descritores, para serem explorados na etapa de intervenção, 
que tratam da identificação da tese de um texto e da associação desta com os argumentos utilizados para defendê-la 
(descritores 7 e 8, respectivamente). Na etapa de intervenção foi desenvolvida e aplicada uma sequência didática de 
10 aulas, foram usadas estratégias diversificadas para que os alunos construíssem os conceitos de tese e argumentos e 
pudessem reconhecer esses elementos no texto escrito. Ao final da sequência didática, dois novos instrumentos de 
avaliação foram aplicados e analisados de maneira tanto qualitativa, quanto quantitativa, configurando este estudo 
como uma pesquisa-ação com método misto de análise de dados. A associação dos dados qualitativos e quantitativos 
construídos na etapa pós-intervenção certificaram o progresso que foi observado durante a aplicação da sequência 
didática, tendo ficado evidente no discurso da maioria dos participantes a apreensão dos termos tese e argumento nas 
atividades subjetivas e na realização de questionário objetivo. Dessa forma, a análise dos dados da etapa pós-
interventiva demonstrou que, em comparação ao diagnóstico inicial, os alunos demonstraram um avanço considerável 
na compreensão de textos envolvendo as habilidades e competências analisadas. 
Palavras-chave: Avaliação. Compreensão Textual. Descritores. Leitura. 
 
 

UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA NAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: TENTATIVA DE 
RESGATE E ESTÍMULO 

Francisco Alves de Andrade 
alvesandrade65@gmail.com 

Professora Doutora Maria Edileuza Costa 
edileuzacostauern@gmail.com 

Linha de pesquisa: Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes  
 

RESUMO: Neste trabalho tivemos por objetivo o incentivo ao gosto pela leitura, assim como o resgate dessa prática 
tão saudável à sociedade, nas turmas de Ensino Fundamental da EEFM Aloysio Barros Leal. Para a consecução 
desses objetivos, analisamos a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, edição de número quatro. Em seguida 
estabelecemos a meta de nossa intervenção, que constou de trabalhos em sala de aula com gêneros textuais distintos e 
textos literários também com gêneros variados, sobremaneira, o conto, a crônica, as memórias e a poesia de um modo 
geral. Realizamos atividades de retextualização, assim como produção de vídeos caseiros, com o intuito de 
multimodalizar as práticas de produção de texto. Organizamos, baseados nos preceitos de Cosson (2014), o grupo de 
leitura Caminhos da Leitura, com o intuito de trabalhar sistematicamente a leitura literária, e criamos um grupo no 
facebook, com o intuito de divulgar as atividades desse grupo. Tomamos como principais aportes teóricos, além de 
Cosson (2014), Dell’Isola (2007), Marcusch (2008), Koch (2015), Rojo (2009) entre outros. Como resultado da 
pesquisa e da intervenção, podemos afirmar que, se os alunos têm contato com texto de qualidade, eles desenvolvem a 
médio e longo prazo, o gosto pela leitura, daí o fato de esse grupo, Caminhos da Leitura, adquirir um caráter perene, 
na medida em que vemos a necessidade da continuação desse trabalho. 
Palavras chave: Análise. Texto literário. Produção. Retextualização. Grupo de leitura 
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A REFERENCIAÇÃO NOS TEXTOS DOS ALUNOS DO 9o ANO: UM OLHAR SOBRE A PROGRESSÃO 
DO TEXTO 

Francisco Joacir Rocha 
professojoacirrocha@gmail.com 

Prof.a Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 
socorromaia@uern.br 

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes. 
RESUMO:Este trabalho tem como principal objetivo descrever a referenciação na progressão textual de alunos de 9o 
ano de uma escola pública da rede municipal da cidade de Pereiro – CE. Partimos da hipótese de que as dificuldades 
que os alunos apresentam em relação à escrita são porque eles não dominam alguns mecanismos de coesão textual. 
Sabemos que introduzir e retomar um referente na produção de texto exige do aluno habilidades com a linguagem. 
Essas habilidades são desenvolvidas ao longo da vida por meio de interações com o mundo. Para a Linguística 
Textual das últimas décadas, que estende o conceito de referência a referenciação, que tem como precursoras 
Mondada e Dubbois (2015), a linguagem não reflete o mundo, mas apenas refrata. Nesse sentido, o referente é 
construído no discurso e extrapola os limites da superfície textual. A nossa pesquisa se alicerça no pensamento dessas 
autoras acima citadas e em trabalhos mais contemporâneos sobre referenciação como os desenvolvidos por Koch 
(2015), Marcuschi (2015) e Cavalcante (2013), Ciulla (2008). Construímos um corpus de dez textos no gênero carta 
argumentativa. A produção ocorreu em duas etapas: uma antes do desenvolvimento de uma sequência didática e 
outra, depois. Ao analisarmos os cinco textos da primeira produção, chegamos às seguintes conclusões: a progressão 
entre as partes do texto ocorreu mais por meio de anáforas correferenciais. Os alunos empregaram as anáforas 
indiretas com menos frequência do que as anáforas diretas. Detectamos alguns empregos de anáforas encapsuladoras 
e poucas ocorrências de recategorização. Quanto aos dêiticos, constatamos o emprego dos principais tipos (pessoal, 
temporal e espacial). Na segunda produção, observamos que o texto ganhou em termos de progressão e de sentido. 
Não houve muita alteração quanto ao emprego das anáforas indiretas, mas os alunos se utilizaram muito do recurso da 
recategorização para construírem a mensagem que almejavam transmitir. Com isso, o texto ganhou em 
expressividade. Em linhas gerais, concluímos que a referenciação é inerente a qualquer produção textual, mas pode 
ser aprimorada através de estudos direcionados. Como a ação de referir envolve múltiplos conhecimentos e estratégias 
discursivas, o professor deve mediar atividades em sala que podem instrumentalizar os alunos com vários recursos 
que a língua nos oferta para promover a progressão do texto. 
Palavras-chave: Texto. Referenciação. Anáfora. Recategorização. Discurso. 
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RESUMO: A presente pesquisa se propõe a abordar as memórias literárias e o ensino a partir da construção da 
narrativa memorialística na aula de Língua Portuguesa. Propomo-nos uma reflexão sobre a constituição do gênero e 
de como a sua didatização contribui para o ensino da leitura e da escrita na sala de aula. Assim, focamos nos aspectos 
teórico-metodológicos a partir de uma investigação sócio-histórica do gênero escolarizado adotado pela Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLPEF). Avaliamos algumas das oficinas apresentadas no Caderno do 
Professor. Adotamos como foco das entrevistas a serem realizadas pelos alunos as mulheres das comunidades 
atendidas pela escola. Para a análise, utilizamo-nos dos 17 textos finais produzidos na etapa escolar da OLPEF pelos 
alunos. Esperamos que essa pesquisa possa contribuir com o trabalho de outros professores e pesquisadores. Nossa 
intenção maior é pensar na ressignificação do trabalho com os gêneros textuais na sala de aula e numa metodologia 
que possa colaborar com professores e alunos para o sucesso escolar. Além disso, dinamizar o espaço da sala de aula 
e possibilitar a integração concreta entre a escola-alunos-comunidade, de modo que essa integração seja cíclica e de 
mão dupla. Percebemos que o caderno orientador da OLPEF não atende através de suas oficinas a todas as 
necessidades do trabalho com o gênero textual memórias literárias, por isso propomos um redesenho da sequência 
didática adotada nele. Nossas bases teóricas se fundamentam principalmente nos estudos Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004), Bakhtin (2003), Marcuschi (2008), Costa-Hübes e Simioni (2014) e os Parâmetros Curriculares Nacionais. O 
resultado de nossa pesquisa é a elaboração dessa sequência didática a partir do modelo proposto por Costa-Hübes e 
Simioni (2014). 
Palavras-chave: Memórias literárias. Sequência didática. Produção textual. Mulheres. Ensino. 
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RESUMO: Com a disseminação das ferramentas digitais, principalmente com a possibilidade do acesso à internet e 
do contato com as múltiplas linguagens ofertadas, percebemos que cada vez mais o ensino tradicional se distancia do 
aluno atual. Nesse contexto, este estudo tem como propósito investigar o Movie Maker como elemento dinamizador 
no ensino da produção textual, na disciplina de Língua Portuguesa, em uma turma do 7o Ano do Ensino Fundamental, 
de uma escola pública. Assim, esta pesquisa consiste numa abordagem com base nos procedimentos técnicos 
utilizados da pesquisa-ação, sob uma visão qualitativa da utilização do Movie Maker como instrumento midiático que 
pode colaborar, de forma interativa e eficaz, para o ensino-aprendizagem da escrita de textos. Utilizando-se do 
questionário misto, da observação participante (diário de bordo) e da entrevista face a face como instrumentos de 
coleta de dados. A sequência didática proposta é realizada à luz das teorias de Jolibert (1994) e Micotti (2009) que 
propõem a pedagogia por projetos como alternativa, por partir de situações reais de aprendizagem. Fundamenta-se, 
também, nas teorias de autores como os resultados contribuíram para esclarecer que, embora a qualidade do texto não 
esteja ligada ao prazer de fazê-lo, quando acontece a articulação entre motivação e escrita, o objetivo de construir uma 
representação positiva do texto escrito é alcançado com maior facilidade. Portanto, constatamos, mediante o 
envolvimento dos alunos nas atividades propostas pelo professor, que o trabalho com a pedagogia por projetos com o 
recurso interativo/colaborativo das tecnologias digitais e o Movie Maker enquanto ferramenta pedagógica de 
incentivo à produção textual apontam resultados positivos. 
Palavras–Chave: Produção textual. Ferramentas digitais. Movie Maker. Aprendizagem colaborativa. 
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RESUMO: Este trabalho de cunho dissertativo desenvolvido através de uma pesquisa-ação, investigou o uso do 
aplicativo WhatsApp no ensino de leitura e de produção de textos com 15 (quinze) alunos do 8o Ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública no interior do Rio Grande do Norte. O referido estudo tem como objetivo 
principal é investigar a partir dos instrumentos de coleta de dados e da Proposta Interventiva, de que maneira pode 
acontecer o ensino leitura e de produção de textos tendo como suporte o uso do WhatsApp nas aulas de língua 
portuguesa. Trata-se de um estudo com base em uma literatura abrangente sobre as TIC– Tecnologias da Informação 
e Comunicação –, produção de textos e ensino; os autores que serviram de embasamento são: Bakhtin (1998); 
Dionísio (2006); Citelli (2014); Dolz (2010); Geraldi (2010); Koch (2014); Lévy (1996; 1999); Moran (2013); 
Passareli (2012) Kenski (2012); Rojo (2012); Coscarelli (2007); Marcuschi (2007;2010); Santos (2013); Moran 
(12013); dentre outros. Como instrumentos para a pesquisa utilizamos um questionário para os alunos; o diário do 
professor/pesquisador e uma entrevista. Durante essa investigação, foi possível constatar o teor qualitativo que os 
resultados dos dados evidenciam, e as contribuições pedagógicas proporcionadas pelo uso do aplicativo no trabalho 
com leitura e a produção textual. Os resultados indicam ainda que o aplicativo WhatsApp pode ser um suporte 
significativo de aprendizagem e de motivação para instigar a leitura, a produção de textos (em especial, os 
multimodais) e promover aulas dinâmicas e participativas tanto na escola, como fora dela. Desse modo, as aulas de 
língua portuguesa, no tocante ao ensino de leitura e de produção textual, tem a sua disposição as tecnologias digitais 
como elementos de fomentação para uma prática de produção textual mais motivadora, dinâmica e instigante. 
Palavras-chave: TIC. Leitura. Produção de texto. WhatsApp. Aprendizagem 
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RESUMO: No presente trabalho temos como objetivo principal interpretar a argumentação baseada na mobilização 
de valores e suas hierarquias subjacentes no gênero textual/discursivo artigo de opinião, ainda nos interessou a 
articulação desses com a tese principal na produção textual de alunos de uma turma de 9o ano. Nesse sentido, 
pretendemos contribuir para os estudos da argumentação em aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, 
articulando as teorias adotadas com a investigação de processos de argumentação no gênero textual/discursivo citado. 
Pensando nisso, nossas análises foram ancoradas à luz dos pressupostos da Nova Retórica, nos estudos de Perelman e 
Olbreschts-Tyteca (2005), Abreu (2009) e Souza (2003). Nesse sentido, buscamos ainda autores que estudam a 
inserção do processo de ensino/aprendizagem da argumentação no contexto escolar como Leal e Morais (2006), 
Liberali (2013) e Pontecorvo (2005). Pensando no processo de ensino, destacamos que esse estudo delineia-se como 
uma pesquisa qualitativa intervencionista em contexto escolar. Assim, a intervenção foi desenvolvida em sala de aula 
a partir de seis (06) oficinas, constituídas por duas (02) h/a cada, nas quais orientamos todas as etapas do processo de 
escrita que culminou com a produção dos textos. Após a produção dos alunos, coletamos os dados, tabelamos e 
levamos apara análise. Por fim, constatamos que alunos de 9o ano produzem textos sustentados por mecanismos 
argumentativos, defendendo uma tese e embebido dos valores socialmente constituídos. Destacamos, portanto, a 
necessidade do trabalho com a argumentação em sala de aula, por entender que os trabalhos nessa área mobilizam 
saberes sociais e historicamente constituídos. 
Palavras-Chave: Argumentação. Produção textual. Artigo de opinião 
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RESUMO: O intuito da pesquisa é discutir o ensino de gramática numa perspectiva funcional. Para tanto, com base 
nos pressupostos teóricos do Funcionalismo Linguístico defendido por autores como Furtado da Cunha & Silva 
(2007), Martelotta (2011, 2015), Neves (2006) e em estudos sobre o processo de gramaticalização, Gibbon (2000), 
Oliveira (2006), Tesch (2011), Figuereido (2015), busca-se investigar como ocorre o processo de gramaticalização da 
perífrase na formação do tempo futuro em língua portuguesa, refletindo sobre as situações reais de uso da língua e a 
forma como as variantes de futuro são utilizadas pelos alunos em suas produções textuais, considerando-se os fatores 
discursivos, pragmáticos e semânticos que influem esses usos. O estudo abrange a modalidade escrita, a partir da 
análise de uma amostra de textos produzidos pelos alunos do sétimo ano de uma escola pública da rede municipal de 
ensino, da cidade de Cajazeiras – PB, em que são observados os usos das variantes que expressam futuro. Algumas 
considerações são feitas acerca do modo como o tempo futuro é tratado no livro didático adotado pela escola. A partir 
dessas reflexões, apresenta-se uma proposta de intervenção baseada nos pressupostos da linguística funcional como 
sugestão de atividade a ser desenvolvida, visando contribuir com um ensino de língua pautado nas situações de 
comunicação e não apenas na mera reprodução de abordagem da gramática tradicional. Os resultados da pesquisa 
atestam que o futuro perifrástico, geralmente usado na modalidade oral, também é encontrado na modalidade escrita, 
em concorrência com o futuro simples, no ambiente escolar e que seu uso é motivado por fatores discursivos, 
pragmáticos e semânticos. 
Palavras-chave: Funcionalismo. Tempo futuro. Gramaticalização. Ensino de língua portuguesa. Gramática. 
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RESUMO: Pautada em reflexões sobre a leitura literária e suas interfaces com o universo digital, nossa pesquisa 
objetiva compreender se o uso das tecnologias digitais pode representar um elemento de fomento ao gosto pela leitura 
literária nos alunos do 7° ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 4 de Setembro, no município de Pau dos 
Ferros/RN. A construção dos dados da pesquisa se dará a partir da aplicação de uma sequência didática, que levará os 
alunos a explorarem os ambientes e as mídias digitais na leitura em tela de uma obra. Durante sua execução, os 
aprendizes entrarão em contato com o mundo literário a partir de um mergulho pelas plataformas digitais: e- book, 
Edmodo e YouTube. Nessa imersão eles não serão apenas meros espectadores, mas também produtores de conteúdo, 
pois produzirão um autorrelato dentro do Edmodo e criarão um canal no Youtube. Nestes espaços virtuais deixarão 
suas impressões, pontos de vistas e sugestões acerca das atividades realizadas. O autorrelato e os vídeos constituirão 
nosso corpus de pesquisa. Por meio dele, buscaremos perceber se o trabalho desenvolvido conseguiu (ou não) 
promover nos alunos o encantamento pela leitura, se estes passaram a apreciar a obra literária como algo presente no 
seu cotidiano e essencial para suas vidas. Como aporte teórico para estas discussões, nos baseamos em Amarilha 
(2013), Brito; Sampaio (2013), Colomer (2003), Cosson (2007 e 2014), Palfrey, J; Gasser (2011), Lévy (2011), dentre 
outros. A pertinência da pesquisa se firma na reflexão de um processo de ensino/aprendizagem atrelado às demandas 
da nossa sociedade, que sabemos é perpassada pelas tecnologias digitais. E no entendimento de que trazer as TDICs 
para a prática de leitura pode representar uma forma de enriquecer o ensino de Língua Portuguesa, bem como ser um 
forte aliado na formação de leitores ativos e apaixonados pelo universo literário. 
Palavras-chave: Tecnologia, leitura literária, leitura em tela, plataformas digitais, produtores de conteúdo. 
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 RESUMO: Há bastante tempo discute-se sobre a maneira pela qual o ensino de literatura vem se configurando nas 
escolas e isso consequentemente vem promovendo uma reflexão sobre o papel e a importância desta nas aulas de 
língua portuguesa no ensino fundamental do 6o ao 9o ano. Daí a necessidade de consolidar a presença da literatura em 
sala de aula, haja visto que a mesma, além de sua capacidade criadora, atua ainda como socializadora da linguagem e 
dos valores que acreditamos, nos identificar. Pretendemos assim, promover uma valorização da literatura através do 
trabalho com memórias literárias, onde os alunos terão a oportunidade de recontar as memórias de antigos moradores 
de seu município, a partir de entrevistas. Nessa perspectiva, o presente trabalho visa fortalecer a literatura em sala de 
aula resgatando a identidade local dos alunos da E. M. E. I. F. Manoel Viana dos Santos através das memórias dos 
moradores antigos do município de Belém do Brejo do Cruz/PB. Nesse propósito, tomamos como suporte teórico 
Candido (1972), Cosson (2013, 2014), Lajolo e Zilberman (1998), Machado e Rocha (2011), Zilberman (2008 e 
2009) entre outros. Os procedimentos metodológicos adotados para a coleta de dados se caracterizam por uma 
abordagem qualitativa, com base nos objetivos nossa pesquisa se classifica como descritiva, em relação às técnicas e 
instrumentos de coleta caracteriza-se como interventiva. O trabalho de intervenção consistirá na aplicação de 
questionários, assim como a análise das produções textuais dos alunos com o gênero memórias. Nosso intento será 
averiguar se os alunos apresentaram um novo olhar sobre o texto literário a partir das leituras de textos memorialistas, 
se relacionaram a literatura às histórias colhidas e recontadas por eles na interação com os seus entrevistados e se, de 
fato, houve um fortalecimento da literatura nessa turma. 
Palavras-chave: Literatura, memórias literárias, identidade. 
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RESUMO: O presente projeto de pesquisa busca abordar o ensino da língua materna a partir do trabalho com 
Projetos didáticos. O trabalho com projetos proposto por Jolibert (1994) e Kaufman e Rodrigues (1995) consistem em 
planejamentos que incluem prática da leitura e escrita de textos reais para destinatários reais com integração entre 
diversas áreas de conhecimento. Propomo-nos uma reflexão sobre a organização dos Projetos Didáticos e de como a 
sua didatização contribui para o ensino da leitura e da escrita na sala de aula. Assim, promoveremos a implementação 
de Projetos didáticos propostos pelo programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa – PNAIC, aos 
estudantes de 1o Ano do Ensino Fundamental I buscando investigar se a proposta de projeto, enquanto organização do 
trabalho pedagógico, se mostra apropriada para esse trabalho integrado, se a mesma atua como promotora do 
letramento na escola, se essa prática permite a estruturação de situações de ensino que favorecem a apropriação do 
Sistema de Escrita Alfabética pelos alunos, bem como se são contempladas ambas as vertentes do ensino do 
componente curricular Língua Portuguesa: o alfabetizar e o letrar. Nossa base teórica se fundamenta principalmente 
nos estudos Nery (2007), Leal (2005), Brandão, Selva e Coutinho (2006), Referencial Curricular para o Ensino 
Fundamental e os Parâmetros Curriculares Nacionais. O resultado de nossa pesquisa será a elaboração de um projeto 
didático interdisciplinar a partir do modelo proposto por Nery (2007). 
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Projeto Didático. Interdisciplinaridade. Ensino. 
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RESUMO: Temos o objetivo de, com a presente pesquisa, analisar processos argumentativos e compreender a 
construção de identidades nas memórias literárias escritas pelos alunos do 8o ano do Ensino Fundamental. O corpus 
para nossa pesquisa trata-se de uma coletânea de memórias literárias produzida pelos alunos a partir de estudos 
realizados durante as aulas de português sobre o gênero textual em questão e de entrevistas feitas com pessoas idosas 
de Riacho de Santana-RN. Para a análise que nos permitirá identificar as teses, hierarquia de valores e os lugares da 
argumentação, bem como reconhecer as identidades e demonstrar a importância do ensino de produção textual nas 
aulas de português, selecionamos entre os textos que compõem a coletânea, dez memórias literárias, tendo por critério 
os temas abordados, tais como cultura, economia, trabalho, família, lazer, desenvolvimento do município, religião, 
oportunidade de frequentar a escola/estudar. Todos são temas que pertencem às memórias dos idosos entrevistados e 
que fazem um contraponto com a realidade vivida pelos alunos, e que, portanto nos permitirão, assim como aos 
alunos, identificar e refletir sobre as diferenças entre gerações de tempos e costumes tão distintos. Para sustentar 
nossos objetivos tomamos como base Perelman e Tyteca (2005), Souza (2003), Fiorin (2016), Abreu (2009), Bosi 
(1994), Bauman (2004), Marcuschi (2008), dentre outros. A pesquisa é pertinente por contribuir para um ensino de 
português que tem como base o texto, identifica e analisa em textos narrativos a presença de processos 
argumentativos e ainda promove um encontro de gerações, de forma que, diferentes identidades se conhecem e se 
identificam a partir das lembranças que trazem experiências, sonhos e ensinamentos. 
Palavras-chave: Argumentação, Memórias Literárias, Produção Textual, Ensino de Português, Identidade. 
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RESUMO: Observa-se que o ensino tradicional ou até mesmo as “inovações” metodológicas nas salas de aula nas 
escolas públicas não estão surtindo o efeito desejado, uma vez que várias avaliações internas e externas mostram 
resultados pouco satisfatórios nas habilidades básicas: leitura, escrita e interpretação de textos dos alunos dessas 
instituições. O Brasil urge em descobrir um caminho para solucionar esse problema. Partimos da ideia de que a 
geração atual de estudantes possuem características cognitivas únicas que não estão sendo levadas em consideração 
pelas instituições educacionais atuais, seja por desconhecimento, seja por negligência. E que tais peculiaridades estão 
diretamente ligadas ao contato diário, e quase permanente, com a tecnologia (Prensky, 2000). Nosso objetivo é 
descobrir quais benefícios a tecnologia, mais especificamente o uso do vídeo game, dentro e fora da sala de aula, pode 
trazer na melhoria da aprendizagem, e de outros fatores. A realização desse trabalho se dará através de uma pesquisa-
ação em uma ou ou mais turmas do 9o ano do ensino fundamental II da Escola Estadual Zila Mamede, no município 
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de Natal/RN, serão realizadas entrevistas com alunos e professores sobre o seu contato com a tecnologia dentro e foda 
da sala de aula, assim como o conhecimento e uso do vídeo game em suas vidas, captação de dados in loco de escrita, 
leitura e interpretação textual, para análise diagnóstica prévia e posterior, assim como a utilização prática do vídeo 
game. Em seguida, refletiremos sobre os dados obtidos, desta forma serão analisados para a criação de gráficos, e em 
seguida, a possível criação de material com as conclusões da pesquisa, para que sirvam de suporte aos alunos e 
professores. 
Palavras-chave: Video Game. Ensino-Aprendizagem. Tecnologia. Sala de Aula 
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RESUMO: O objetivo do estudo é analisar a hierarquia de valores e os recursos de presença do processo 
argumentativo construído por alunos de uma escola pública em relatos históricos sobre a chacina de 70 índios Tapuias 
Paiacus na Serra de Portalegre, identificando as figuras de presença como recurso argumentativo, refletindo sobre a 
história e a identidade indígena como temática pertinente no ensino de produção textual nas aulas de língua 
portuguesa. Para isso, desenvolve-se uma pesquisa-ação do tipo descritiva-interpretativa, de abordagem qualitativa, 
desenvolvida por meio de intervenção pedagógica no campo de ensino da produção textual nas aulas de Língua 
Portuguesa, no 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Alvani de Freitas Dias. Parte-se da 
exposição teórico-pragmática sobre o gênero relato histórico em sua forma oral e escrita e da contação oral feita por 
uma remanescente tapuia que estuda e resgata a história e memória indígena em Apodi. Utilizam-se as informações e 
o relato oral sobre a chacina dos de 70 Tapuias Paiacus ocorrida no pé da Serra de Portalegre em 1825 como base para 
as orientações no ato da reconstrução do relato histórico que deverá ser escrito pelos alunos. Este relato constitui o 
corpus da análise sobre os recursos argumentativos. Considera-se o estudo de grande relevância pelo fato de 
primeiramente ser fonte de contribuição para o ensino da produção textual em língua portuguesa, no sentido de 
interagir, história, cultura e identidade como recurso prático. Depois por ser uma forma de refletir sobre a importância 
do resgate da memória e da identidade dos povos tapuias que foram os primeiros habitantes da região e que ainda 
existem remanescentes vivos pertencentes a esta etnia.  
 
Palavras-Chave: Relato Histórico. Argumentação. Ensino. Produção Textual. Tapuias Paiacus.   
 
ENSINO DE DISSERTAÇÃO ESCOLAR EM AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: ARGUMENTAÇÃO E 

IDENTIDADE DO BAIRRO GRANJA PORTUGAL EM TEXTOS DE ALUNOS 
 

Sarah Maria Lacerda  
lacerda_sarah@yahoo.com.br  

Gilton Sampaio de Souza  
giltonssouza@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes UERN – Pau dos Ferros /RN 
 
RESUMO: Esta pesquisa se propõe a analisar os processos argumentativos utilizados por oradores/alunos para 
representar a identidade social do bairro Granja Portugal em Fortaleza-CE. Para tanto, propusemos um projeto de 
intervenção no ensino de produção de textos sob a perspectiva da Nova Retórica na argumentação, por acreditarmos 
que a argumentação é um pilar que constitui a linguagem. Os objetivos da pesquisa são verificar as teses apresentadas 
por os oradores; (ii) investigar as técnicas utilizadas a fim de sustentar os argumentos utilizados; (iii) analisar as teses 
e os valores explicitados no discurso; (iv) comparar as versões; e (v) verificar como o ensino dos processos 
argumentativos, na perspectiva da Nova Retórica potencializou a produção textual dos alunos. Nos aspectos 
metodológicos, serão analisados textos de alunos do 8º ano de uma escola pública, observando como eles reconstroem 
o discurso sobre a representação da identidade do bairro Granja Portugal, em dissertações escolares, produzidas com 
base em sequências didáticas. As bases teóricas advêm da Nova Retórica (PERELMAN, OLBRECTH-TYTECA, 
2005) e dos estudos sobre ensino de língua materna (GERALDI, 1991, entre outros). Além destes, fundamentamo-nos 
sobre identidade social em autores como Bosi (2003) e Hall (1999). Acreditamos que, com esse trabalho, possamos 
contribuir para o ensino da produção textual, entender como os alunos constroem discursiva e argumentativamente o 
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bairro no qual residem e como este bairro se apresenta nas identidades construídas nas dissertações escolares.  
Palavras-Chave: argumentação. nova retórica. produção textual. ensino. identidade.  
 
 
 

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES DO  PROFLETRAS/ASSU e MOSSORÓ 
 

DESCONSTRUÍNDO OS PRECONCEITOS LINGUÍSTICOS ATRAVÉS DE UMA PEDAGOGIA 
VARIACIONISTA 

Ana Cláudia do Nascimento Silva 
ana_claudia222@hotmail.com 

prof. Dr.Silvano Pereira de Araújo 
silvanouern@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Teoria da Linguagem e Ensino Profletras/ UERN/Unidade de Assu 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é implementar oficinas de práticas leitoras no campo do uso social da língua 
com professores e coordenadores pedagógicos do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Des. Felipe Guerra, na 
cidade de Triunfo Potiguar-RN, com o intuito de contribuir para uma reflexão crítica com relação às variedades 
linguísticas e colaborar para a efetiva concretização de uma pedagogia da variação. Acreditamos não ser mais possível 
pensar o ensino de uma língua, hoje, sem ligá-la às contribuições que a Sociolinguística tem trazido nas últimas 
décadas. Desta forma, partimos do pressuposto de que o conhecimento sobre as variedades pode colaborar 
significativamente na prática escolar dos professores e que estes tenham condições de desenvolver seu trabalho 
pautado na pedagogia da adequação deixando de lado a pedagogia do erro e compreendam que a diferença no uso da 
língua não se constitui em deficiência, mas que a variação é um fenômeno natural de toda língua. Em relação à 
metodologia, a investigação é de natureza qualitativa e interpretativa e acontecerá em um contexto social concreto. 
Para a geração de dados, utilizaremos os seguintes instrumentos: questionário, anotações de campo e rodas de 
conversa. Primeiramente, apresentaremos as questões teóricas referentes ao tema, para em seguida, apresentar 
resultados da pesquisa. Para isso, fundamentar-nos-emos teoricamente em Bagno (2003,2007), Bechara (1995), 
Bortoni-Ricardo (2004), Possenti (1996). Cagliari (1992), Faraco (2008) e Machado (1994), autores que propõem um 
ensino de língua pautado no conhecimento da heterogeneidade linguística e assim os resultados podem apontar para 
que os docentes tenham condições de se desfazer dos preconceitos linguísticos e da fortíssima tradição do ensino que 
ainda continua centrado num ensino prescritivo da “norma-padrão” da língua. 
Palavras-chave: Variedades linguísticas. Preconceito linguístico. Norma-padrão. 
 

LITERATURA EM CÍRCULOS DE LEITURA: NOTAS DE UMA EXPERIÊNCIA NO 9o ANO 
Clediana dos Anjos Lioba 
dianalioba@hotmail.com 

Prof. Dr. Alexandre Bezerra Alves 
alexandrealvesuern@gmail.com 

RESUMO: A leitura é uma questão bastante discutida nos meios educacionais e, por diversos anos, são constatados 
números negativos em estatísticas que pesquisam o comportamento leitor dos brasileiros. Deste modo, torna-se 
fundamental promover o letramento literário dos jovens discentes, a fim de proporcionar o desenvolvimento do seu 
senso crítico e da sua fruição estética através da experiência literária. Nesse sentido, esta pesquisa teve o objetivo de 
analisar o uso de círculos de leitura como intervenção na formação de leitores no Ensino Fundamental, considerando 
seu potencial estratégico no ambiente escolar. Para isso, foi utilizada a concepção de pesquisa-ação, de forma 
qualitativa e interventiva, na prática de sala de aula, em uma turma do 9o ano do Ensino Fundamental de escola 
pública, com a realização periódica de círculos de leitura. Os textos usados nos círculos foram narrativas diversas que 
fazem parte da literatura brasileira e estrangeira. Ainda utilizamos teorias de vários pesquisadores sobre leitura e 
letramento como Freire (1989) e Soares (2012), sobre Literatura como Lajolo (1985) e Cândido (1995), sobre círculos 
de leitura como Cosson (2014), Yunes (1999), Bohm e Maragoni (2011), dentre outros. Além destes, estudamos 
documentos governamentais como PCN's (1998) e Orientações Curriculares Nacionais (2008) que procuram nortear o 
trabalho pedagógico dos docentes com a Linguagem e a Literatura. Por fim, acreditamos em um resultado positivo 
com nossa intervenção na escola, na medida em que construímos um ambiente de leitura vivo e consciente de sua 
função social, ao promover um diálogo efetivo entre livros e jovens leitores. 
Palavras-Chave: Leitura. Letramento literário. Círculos de leitura. Ensino Fundamental. 
 

DE REPENTE SE FAZ A CRÍTICA: A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS NA EJA 
SEMIPRESENCIAL POR MEIO DOS VERSOS DA LITERATURA POPULAR 

Edillene Rodrigues da Silva 
edillenerr@hotmail.com 
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Lilian de Oliveira Rodrigues 
rodrigueslilian@yahoo.com.br 

Linha de Pesquisa: Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes 
PROFLETRAS/UERN/UNIDADE DE ASSU 

RESUMO: O presente trabalho procura investigar como a Literatura de cordel pode contribuir para a formação do 
leitor crítico na Educação de Jovens e Adultos, a partir das temáticas sociais encontradas em cordéis dos poetas 
Patativa do Assaré e Antônio Francisco. Nossa investigação pretende propor um material didático de trabalho com os 
folhetos de cordel com foco no desenvolvimento do senso crítico dos alunos, considerando dois aspectos: (i) a 
identificação de elementos nas obras estudadas que possibilitem aos discentes a construção de um pensamento crítico 
e (ii) a relação que os alunos estabelecem com a literatura popular, especificamente, com a identidade possível entre 
leitores e obras e a interpretação que essa literatura faz da sociedade. A pesquisa será realizada no Centro de 
Educação de Jovens e Adultos Professora Eudes Veras, escola da rede estadual do município de Fortaleza/CE, que 
atende alunos na modalidade semipresencial. A pesquisa, de caráter qualitativo, terá como sujeitos trinta alunos do 
Ensino Fundamental. Para a coleta de dados serão aplicados materiais nas atividades presenciais, posteriormente 
analisados; além de questionários (diagnóstico sociocultural dos alunos e avaliativo do material didático dos CEJA, 
junto aos professores). Os pressupostos teóricos utilizados versarão, principalmente, sobre EJA, Literatura popular e 
formação do leitor, fundamentados por Abreu (2006), Freire (2002), Galvão (2001), Ganclini (2015), Hall (2015), 
Kleiman (2013), Marinho e Pinheiro (2012), Terra (1983), dentre outros. A experiência da pesquisadora com a EJA 
semipresencial e a carência de material didático que contemple as especificidades dos alunos atendidos nesta 
modalidade, justifica a proposta apresentada. Acreditamos que a inserção de uma literatura como a dos folhetos possa 
ser um instrumento de formação do senso crítico do aluno, visto que representa o universo das vivências dos seus 
pares, favorecendo uma identificação e uma possibilidade de rompimentos de paradigmas sociais. 
Palavras-Chave: Formação do leitor. EJA. Literatura de Cordel. Identidades. 
 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL: FORMAÇÃO DE LEITORES POR MEIO 
DO CONTO 

 
Edson Pereira da Silva 

edper1970@uol.com.br 
Silvano Pereira de Aráujo 

silvanouern@gmail.com 
Linha de pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade e práticas docentes 

UERN- Unidade de Assu- CAWSL 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi implementar e analisar uma proposta de oficinas de práticas da leitura 
literária em uma escola de Ensino Fundamental com o intuito de contribuir para o letramento literário dos discentes. 
Para a execução do projeto de intervenção, com base na formação de leitores, fundamenta-se em Leffa (1996) e 
Colello (2010) que propõem uma visão interativa de leitura .  Para o entendimento da leitura do texto literário, baseia-
se em Oliveira e Antunes (2013), Cândido (2004; 2010), Lajolo (1993) e Todorov (2009). Gotlib (2006) e Busatto 
(2003) auxiliam no entendimento sobre o gênero literário conto. A fim de entender como se dá a educação literária na 
escola e a formação do leitor infantil e juvenil, baseia-se em Colomer (2003;2007), dentre outros. Para aprofundar o 
trabalho com a leitura na escola, recorreu-se à orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais ( (BRASIL, 2001) de 
Língua Portuguesa do ensino fundamental. Em termos metodológicos, a investigação é de natureza qualitativa e 
interventiva, acontecendo em um contexto social concreto, tendo o próprio pesquisador como instrumento 
fundamental. As oficinas foram baseadas em Cosson (2012, 2014), que propõe a sequência básica dividida em 
motivação, introdução, leitura, interpretação e ainda os modos de ler, a fim de qualificar as atividades de leitura e 
escrita. Para a geração de dados, utilizou-se os seguintes instrumentos: anotações de campo, questionário, rodas de 
leitura e portfólio. Os resultados da pesquisa indicaram que houve uma participação ativa através da oralidade e na 
compreensão dos elementos e da estrutura narrativa e da intertextualidade presentes nas leituras feitas. Isso sinaliza a 
importância de o professor trabalhar o texto literário no ensino fundamental, motivando o discente a ir além da leitura 
tradicional na escola, trazendo contribuições para a educação literária dos adolescentes.  
Palavras-chaves: Letramento literário, Gênero conto, Formação de leitores, Ensino fundamental. 
 
LITERATURA DE CORDEL E IDENTIDADE CULTURAL: UMA PROPOSTA PARA O LETRAMENTO 

LITERÁRIO 
Ênia Ramalho dos Santos 
enia.ramalho@hotmail.co 

Lilian de Oliveira Rodrigues 
rodrigueslilian@yahoo.com.br 

Linha de Pesquisa:  Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes UERN – Assu 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a contribuição da literatura de cordel no 
processo de formação da identidade cultural, a fim de promover estratégias para a formação do leitor literário. Desse 
modo, iremos propor a leitura de folhetos do cordelista Leandro Gomes de Barros, nos quais possamos identificar 
elementos da cultura popular do povo nordestino, para, assim, tomar esses elementos de identificação com a cultura 
popular como ponto de partida para a formação do leitor e o letramento literário. Este trabalho caracteriza-se por ser 
uma pesquisa qualitativa, cuja orientação metodológica é a da pesquisa-ação. Como material de coleta de dados, 
utilizaremos questionários diagnósticos para conhecer o universo sociocultural do aluno, bem como questionários 
para aferir a relação do aluno com a leitura e a literatura de cordel. A partir desse diagnóstico, serão elaboradas 
oficinas de leitura com o uso do cordel em sala de aula, baseadas nos procedimentos da sequência básica do 
letramento literário de Cosson. Além desse autor, utilizaremos também outros pressupostos teóricos que abordam as 
questões relativas à identidade cultural, à literatura de cordel e à formação do leitor literário, como os de Hall, 
Canclini, Abreu, Terra, Marinho, Pinheiro, Lajolo, dentre outros. A pesquisa será realizada com alunos do 6o ano da 
E.M.E.I.F. Maria Dulce dos Santos, localizada no município de São Bento, na Paraíba. 
Palavras-chave: Identidade cultural. Literatura de cordel. Letramento literário. 
  

QUEM LÊ POESIA LIBERTA A ALMA: A RECEPÇÃO E O EFEITO DE POEMAS DE MÁRIO 
QUINTANA NA SALA DE AULA 

Francisco Martins Morais Junior 
professormartins2013@gmail.com 

Cássia de Fátima Matos dos Santos 
cassiafmsantos@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Teorias da linguagem e ensino Profletras/UERN/Unidade de Assu 
 

RESUMO: Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo inserida no campo da literatura, que trata da relação entre 
autor, texto e leitores de literatura. Com esse estudo, desenvolveremos um trabalho voltado para o trato com a poesia 
em sala de aula. Isso porque há necessidades próprias da docência como também dos estudantes do ensino 
fundamental relativas à formação literária. Assim, esta pesquisa é parte de um projeto de intervenção que tem por 
objetivos contribuir para que a recepção e o efeito do gênero poema, nas aulas de Língua Portuguesa, possam 
colaborar para a formação literária dos estudantes; promover o exercício de leitura de poesia de Mário Quintana na 
escola, possibilitando aos alunos o conhecimento e identificação da especificidade da linguagem poética; exercitar a 
análise e interpretação de poemas com base nas imagens poéticas construídas por Mário Quintana sob as óticas da 
Estética da recepção e da Teoria do efeito estético; analisar, por meio da observação da interpretação, como os alunos 
percebem e traduzem a linguagem poética na produção do gênero comentário. Para isso, partimos do pressuposto de 
que a literatura não está sendo trabalhada adequadamente na escola onde o projeto será aplicado. Como metodologia, 
utilizaremos a sequência básica proposta por Rildo Cosson (2007), como também o método da estética da recepção. O 
estudo aborda temáticas como literatura e ensino, poesia na sala de aula, letramento literário e estética da recepção, 
enfatizando autores como Antonio Candido (2004); Hélder Pinheiro (2006), (2007); Terry Eagleton (1997), (2011); T. 
S. Eliot (1972), (2015); Wolfgang Iser (1996); Hans Robert Jaus (1979). Os resultados podem apontar para o 
desenvolvimento do gosto pela leitura da poesia de Mário Quintana e de outros textos literários, como também podem 
contribuir significativamente para o aprimoramento da leitura e da escrita dos estudantes envolvidos no projeto. 
Palavras-Chave: Literatura. Poesia. Recepção. Leitor. Efeito. 
 
 

ARTIGO DE OPINIÃO COMO MEDIADOR NA CONSTRUÇÃO DA ATITUDE RESPONSIVA DO 
ALUNO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Kely Any Vasconcelos Morais 
kelyanyv@gmail.com  

Risoleide Rosa Freire de Oliveira 
risoleiderosa@gmail.com  

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual Profletras/ UERN/ Unidade de Assu 
 

RESUMO: O trabalho objetiva subsidiar alunos e professores do 9o ano do Ensino Fundamental quanto aos aspectos 
composicionais, estilísticos e temáticos do gênero discursivo artigo de opinião no processo de produção, sob a 
perspectiva da teoria-análise dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin. Adota-se, para tanto, a abordagem 
qualitativa e intervencionista de pesquisa, com foco na pesquisa-ação. A proposta divide-se em três etapas: a primeira 
consiste no aprofundamento teórico-metodológico da pesquisadora; a segunda etapa, na observação em sala de aula 
para levantamentos necessários à intervenção assim como identificação de temas de interesse dos discentes; a terceira 
etapa, na elaboração e aplicação de atividades utilizando o artigo de opinião como principal gênero orientador. A 



|   22 | 

pesquisa baseia-se na vivência docente em sala de aula na qual a pesquisadora constatou que os alunos do 9o ano do 
Ensino Fundamental sentem dificuldades em argumentar com coerência, tanto na modalidade escrita quanto na oral. 
As análises iniciais dos dados demonstram que esta proposta teórico- metodológica pode possibilitar novos caminhos 
para a abordagem dos aspectos discursivos da linguagem nas aulas de português, além de contribuir no fomento à 
argumentação, desenvolvimento da compreensão leitora, aprimoramento da produção escrita e da capacidade crítica 
dos alunos, preparando-os para se posicionarem de forma autônoma e responsiva como sujeitos ativos em relação aos 
enunciados com os quais dialogam nas esferas escolar e extraescolar exercendo, assim, sua cidadania. Espera-se que 
essas práticas de linguagem possam se materializar em sequências didáticas a serem apresentadas aos professores de 
língua portuguesa do Ensino Fundamental como uma alternativa metodológica em suas práticas pedagógicas. 
Palavras-chave: Relações dialógicas. Artigo de opinião. Práticas discursivas. Atitude responsiva. 
 
 

NEGRITUDE E LEITURA: TRILHANDO A (RE) CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS NO 
AMBIENTE ESCOLAR 

Lúcia de Fátima Araújo dos Santos 
luciasantossasso@gmail.com 

Francisca Ramos-Lopes 
Franciscaramoslopes48@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes – UERN/CAWSL 
 

RESUMO: O ambiente escolar é um espaço onde se pressupõe que sejam desenvolvidas propostas pedagógicas com 
foco na formação de cidadãos críticos, reflexivos, atuantes e cientes de seu papel na sociedade. A escola assume uma 
relevante responsabilidade no processo de construção e (re) construção de práticas discursivas e saberes que nela 
circulam. Partindo desse pressuposto, nessa comunicação, apresentamos um projeto, em sua fase exploratória, a ser 
aplicado no PROFLETRAS/CAWSL, ASSU, RN, cuja proposta problematiza a desconstrução acerca de práticas 
discriminatórias e preconceituosas que se cristalizam na escola e na sociedade relacionadas a imagem do sujeito 
negro. Nossa proposta de trabalho será desenvolvida por meio de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa, de 
caráter intervencionista na qual procuraremos, coletivamente, intermediar a construção de práticas antirracistas, com 
adolescentes de faixa etária entre 12 e 14 anos. Nesse modelo de investigação, teremos a oportunidade de atuar 
positivamente e aplicar ações educativas transformadoras utilizando contos de autores africanos e brasileiros, com 
foco na contribuição do negro na construção de nossa história e cultura. Primaremos pelo reconhecimento e 
valorização do legado histórico, social e cultural dos negros no Brasil, bem como ratificaremos a importância das 
conquistas de movimentos negros através de ações afirmativas, tais como a criação da Lei Federal antirracista 
10.639/2003 e das DCN (2013). Teoricamente, embasaremos nossas reflexões em estudos da área de leitura Kleiman 
(1989, 1992), Solé (1998); Foucault (1986, 1996) e étnico-raciais: Cavalleiro (2005), Guimarães (2004-2008), Gomes 
(2005), Munanga (2004-2009), Ramos- Lopes (2010-2014), dentre outros. 
Palavras-chave: Discriminação racial. Práticas discursivas. Negritude. Leitura. Escola 
 

ALFABETIZAR LETRANDO NO 6o ANO (!?): UM ESTUDO COM ALUNOS NA EEMASL/ASSU 
Marilan de Lima Germano 

marilangermano@hotmail.com  
Profa. Dra. Marlucia Barros Lopes Cabral 

marluciauern@gmail.com 
Linha de pesquisa: Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes 

 UERN – Unidade de Assu – CAWSL 
 

RESUMO: Convencionalmente, o processo de alfabetização se efetiva nos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental. A aprendizagem da leitura e da escrita, que deve se completar nesse período, é essencial para a 
progressão nos estudos escolares e para o efetivo exercício das práticas sociais letradas, para além dos muros da 
escola. Todavia, essa não é a realidade de algumas escolas. Na EEMASL discentes chegam ao 6o ano sem ter 
completado seu processo de alfabetização. Mudar essa realidade tem se constituído desafiador. É possível alfabetizar 
letrando alunos do 6o ano? O que uma professora de língua portuguesa, que em sua formação não aprendeu a 
alfabetizar, pode (e deve) fazer para alfabetizar adolescentes multirrepetentes? Questões dessa natureza motivaram 
esta pesquisa. Tomando como referência estudiosos como Antunes (2010), Barbosa (2013), Cabral (2010), Cagliari 
(1997), Colello (1995), Faraco (2003), Freinet (1975), Ferreiro e Teberosky (1999), Ferreira (2001), Kato (1987) e 
Kato (1999), Kleiman (2012), Kleiman (2001) e Kleiman (2013), Leite, Colello e Arantes (2010), Lemle (1987), Rojo 
(2009), Leffa (1996), Marcuschi (2008) e Marcuschi (2010), Meurer, Bonini e Motta- Roth (2005), Moll (2009), 
Oliveira, Tinoco e Santos (2011), Smith (1989), Soares (2012) e Soares (2015), Solé (1998), Tfouni (2004), Vieira 
(2010) e Vygotsky (2008), este estudo almejou contribuir para a melhoria da leitura e da escrita desses alunos, na 
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perspectiva do desenvolvimento de letramentos, para além do ambiente escolar. Para tanto, adotou os pressupostos 
teórico-metodológicos da pesquisa ação, de natureza qualitativa e fez uso do questionário, da observação participante 
e das notas de campo, para a construção dos dados. Os resultados demonstram significativos avanços na leitura e na 
escrita dos alunos e melhoria no processo de interação vivenciado em sala de aula, proporcionados, sobretudo, pelo 
trabalho desenvolvido com projetos e oficinas de letramento, bem como pela evolução no processo formativo da 
professora desses alunos, que possibilitou melhor articulação teoria e prática. Disso, pode-se afirmar que é possível 
alfabetizar letrando alunos do 6o ano. 
Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem. Leitura. Escrita. Gêneros textuais. 
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RESUMO: A proposta para esta comunicação é apresentar um projeto em desenvolvimento no Programa de 
Mestrado Profissional em Letras - Profletras/Assu RN. A discussão está respaldada na seguinte problematização: Os 
textos verbais e não verbais inseridos em um livro do didático do 8o ano são representativos da diversidade cultural 
constituinte das diversas etnias brasileiras? Esse questionamento produz sentidos por compreendermos que na história 
do povo brasileiro, não há como negar ou ignorar as relações de poder travadas entre as diferentes matrizes culturais e 
raciais que originaram o território brasileiro. Sendo o livro didático um dos principais instrumentos utilizados pela 
maioria dos estudantes de escolas públicas brasileiras (SILVA, 2005), acreditamos que os discursos subjacentes aos 
conteúdos presentes nos livros, ajudam a construir valores e naturalizar conceitos positivos ou negativos a respeito de 
uma dada cultura ou grupo social. E, dependendo do enfoque abordado, pode direcionar crianças e jovens a se 
identificarem, sentindo-se prestigiados ou desvalorizados, socialmente (RAMOS-LOPES, 2016). Metodologicamente, 
faremos uso de uma abordagem qualitativa, por meio da pesquisa ação, em seu caráter intervencionista (THIOLLENT 
2008). Os sujeitos colaboradores são discentes do 8o ano de uma escola pública da cidade de Beberibe, CE. O 
embasamento teórico será a partir dos estudos de Keiman (1989, 1996) e Solé (1998); da Linguística Aplicada (LA) 
focando a vertente contemporânea da LA crítica, hibrida mestiça, indisciplinar e transgressiva (MOITA LOPES, 
2006); dos estudos culturais e da educação, destacando-se pesquisas sobre etnias e identidades (BAUMAN, 2005 a 
2009; CUNHA JR., 2008 a 2010; CAVALEIRO, 2005, GOMES, 2001, 2006; GUIMARÃES, 2002 a 2007; HALL, 
2003 e 2005; MUNANGA, 2006 a 2009, RAMOS-LOPES, 2010-2016). O trabalho oportunizará discussões, 
produções e reflexões que muitas vezes são silenciadas no ambiente escolar, trazendo um olhar crítico sobre a 
temática da diversidade cultural e racial e sua importância na construção do nosso país. 
Palavras-chaves: Identidade Étnico-racial. Livro didático de Português. Racismo. Preconceito. 
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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de incentivar a leitura e a escrita literária entre os alunos da EJA, 
especificamente das séries finais do ensino fundamental. Tem como ponto de partida a literatura fantástica e pretende 
difundir entre eles essa vertente literária, fazendo uma apresentação e análise dos principais traços característicos 
desse gênero que marcou a produção literária do sec. XIX, e ainda hoje é cultuado, exercendo grande poder de atração 
ao público jovem. Objetiva, enfim, incentivá-los não só ao hábito de ler, mas também ao de produzir textos literários, 
particularmente contos fantásticos. Para esse fim, pretendemos apresentar aos alunos a obra de alguns contistas do 
gênero realismo fantástico, dentre eles autores nacionais, como Murilo Rubião e Machado de Assis, e ainda o autor 
cearense Moreira Campos. A partir da apresentação desses autores, desenvolveremos uma metodologia específica 
para a leitura e produção de textos/contos fantásticos. Para a leitura, já elegemos a Sequência básica de Cosson 
(2014). Para a escritura dos contos pelos alunos, ainda estamos pesquisando e definindo o percurso metodológico a 
seguir, uma vez que a intervenção em sala de aula está prevista para o início de 2017. A fundamentação teórica da 
pesquisa também lançará mão da contribuição de autores, como Gotlib (2006), Todorov (1981), Candido (1987; 
2010) e Prose (2008), dentre outros. O trabalho ainda se encontra em seu início, assim dificultando a apresentação de 
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dados. Finalmente, queremos fazer do interesse do jovem, ou adulto da EJA, pelo fantástico, pelo absurdo ou insólito, 
algo mais próximo e significativo em suas vidas. 
Palavras-chave: literatura fantástica, conto, letramento literário, EJA 
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RESUMO: Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, com base na pesquisa ação e inserida no campo literário, que 
trata da influência da literatura local na formação leitora dos educandos. A pesquisa é parte de um projeto de 
intervenção que tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade leitora de alunos de uma turma de 
8 ̊ ano da escola Estadual Professora Joana Honório da Silveira Moura, Angicos / RN, por meio do trabalho com 
textos relacionados ao sertão semiárido. Como metodologia, recorreremos ao modelo de sequencia didática proposta 
por Rildo Cosson (2009), pois acreditamos que a leitura de textos literários na escola contribui para o 
desenvolvimento do letramento em seus diversos domínios sociais. Os textos escolhidos para desenvolvimento das 
atividades são contos e crônicas de autoria do angicano e potiguar, Afonso Bezerra, foi no interesse dos alunos pelas 
peculiaridades do sertão semiárido que chegamos a esse escritor, pois Afonso tratou das mais diversificadas facetas do 
sertão em seus textos. Neste processo serão abordadas temáticas como: literatura e ensino, função social da 
linguagem, letramento literário, formação do leitor literário e a vida no sertão. Com ênfase nos estudos de Hélder 
Pinheiro (2006), Teresa Colomer (2003), Rildo Cosson (2009) e Michel Thiollent (2011). Os resultados esperados 
neste projeto são o desenvolvimento do gosto pela leitura dos textos de Afonso Bezerra e dos mais variados textos 
literários, como também um aprimoramento da capacidade leitora dos estudantes envolvidos na pesquisa. 
Palavras-Chave: Literatura. Sertão. Leitura. Letramento. Leitor. 
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RESUMO: O presente estudo visa ressaltar sobre como se dá a prática de ensino de Língua Portuguesa no ensino de 
língua materna e suas implicações para o ensino e a aprendizagem da Linguagem no ensino fundamental de escola 
pública a partir do da implementação de trabalho com os gêneros discursivos/textuais. A relevância de tratar da 
prática do ensino de Língua Portuguesa na perspectiva de trabalho com os gêneros discursivos/textuais acontecerá de 
um modo em que estaremos transcorrendo sobre a pesquisa de cunho colaborativa, contemplando os eixos de 
observação e análise qualitativa dos dados, objetivando constatar se esta prática se processa em conformidade com a 
Legislação Educacional em vigência, bem como com as teorias linguísticas que circundam a contemporaneidade. Para 
a realização da análise a que nos propomos, pretendemos apontar e discutir sobre os aspectos inerentes a reflexão 
sobre como se dá a integração entre os eixos de leitura, escrita, oralidade e análise linguística na perspectiva dos 
gêneros discursivos/textuais. Para isso, respaldamo-nos teoricamente nos postulados dos PCN (1999) e de autores 
Antunes (2003), Bagno (2002), Bakhtin (2003), Cagliari (2006), Dionisio, Machado e Bezerra (2015), Kaufman e 
Rodriguez (1995), Koch (2002), Koche e Marinello (2009), Kleiman (2003), Marcuschi (2008), Nascimento e Rojo 
(2014), Orlandi (1996), entre outros, e metodologicamente, ancoramo-nos nas contribuições de Gonsalves (2003) e 
Magalhães (2002), que discorrem, respectivamente, sobre a pesquisa de natureza qualitativa e de tipo colaborativa. 
Nesse sentido, objetivamos refletir acerca das contribuições da implementação dos gêneros discursivo/textuais nas 
aulas de Língua Portuguesa, bem como compreender a implicações do professor no desenvolvimento do ensino de 
língua materna, sob a perspectiva de aprimorar as orientações didáticas de ensino-aprendizagem para que estas 
atendam as necessidades dos participantes da pesquisa, para que sejam capazes de compreender, por meio da 
linguagem, a formação e utilidade dos gêneros discursivos/textuais no processo de interação. 
Palavras-Chave: Língua Portuguesa. Gêneros Discursivos/Textuais. Linguagem. Interação. Ensino-aprendizagem. 
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