
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1338 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS COM RESULTADOS ............................................................................................... 1339 

RESUMOS DE PROJETO ......................................................................................................... 1345 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1339 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS COM RESULTADOS 

 

A INFLUÊNCIA DA CULTURA AMERICANA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA ...... 1340 

COMPETÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA MATERNA NO ENSINO FUNDAMENTAL ............................. 1341 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO APRENDIZADO DA LÍNGUA 
INGLESA .......................................................................................................................................... 1342 

O LÚDICO E O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA .......................................... 1343 

PRODUÇÃO DE TEXTOS: UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM 
PROCESSO DE 2013 ........................................................................................................................ 1344 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1340 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

   

 
 

A INFLUÊNCIA DA CULTURA AMERICANA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA 
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM  
PATRICIA ASARI  

DAVI PELLOSI ALFARO  
 

Modernas teorias pedagógicas e didáticas postulam que o cerne do processo ensino-
aprendizagem é o aluno, porém, pode se privilegiar o conteúdo a ser ministrado e haver 
superestimação do livro didático como insumo quase exclusivo que veicula ideologias que afetam 
a formação do aluno. Os alunos da escola pública, em sua maioria, têm a sala de aula como único 
cenário para contato, aprendizagem e produção de língua estrangeira. Justifica-se uma reflexão 
sobre as características do livro didático. (CONSOLO, 1992, p.37). A influência cultural americana 
ou ocidental, marcada pelo capitalismo exacerbado e pela supervalorização dos ideais ocidentais 
pregados como um ideal a ser atingido pode permear o livro didático. A ideologia de superioridade 
americana pode infiltrar-se aos poucos, por meio do processo de aculturação, que, de acordo com 
Marconi (2006, p.45), consiste em "mudança nos padrões da cultura de dois grupos que mantêm 
um contínuo intercâmbio cultural".  O objetivo foi verificar a existência da influência norte-
americana nos materiais de Língua Inglesa disponibilizados pela Rede Oficial de Ensino do Estado 
de São Paulo, para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.  Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de cunho qualitativo. Os conceitos de imperialismo, americanismo, cultura e 
ideologia foram estudados, os livros adotados foram analisados, e foram identificadas as bases 
ideológicas dos textos dos materiais. Não foram verificados traços da ideologia imperialista 
americana no material em questão. Os textos escritos trazem informações de diferentes culturas, 
incluindo suas celebrações e estilos de vida. Os diálogos orais trazem personagens de diferentes 
países, mostrando que as variações orais não influenciam a comunicação desde que a estrutura 
linguística seja mantida. O ensino de idiomas estrangeiros, principalmente do idioma inglês, tem 
se tornado fator crucial na formação do indivíduo e do profissional, considerando que o mundo 
em que vivemos assumiu o título de Global Village ou Aldeia Global (MODIANO, 1999). Nesse 
contexto, a obrigatoriedade de comunicar-se de forma poliglota torna-se óbvia e patente. O 
professor de língua inglesa especificamente, assim como os livros didáticos e todo o material 
utilizado no ensino desse idioma (CONSOLO, 1992), tem assumido papel fundamental na formação 
do cidadão global. Neste contexto, a língua inglesa pode ser considerada uma língua global.  A 
hipótese de que o material didático adotado pela Rede Oficial de Ensino, para o ensino de inglês 
no 6º ano tivesse tendências imperialistas, em especial norte-americana, não se verificou. Pelo 
contrário, verificou-se uma tendência à transmissão de conhecimentos multiculturais, além da 
ideologia do inglês como língua global, uma língua que não pertence mais à América, não mais do 
que pertence à Inglaterra ou à Austrália ou à Nova Zelândia. O inglês agora pertence ao 
mundo.         
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COMPETÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA MATERNA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LUCILENE DOS SANTOS SILVA PUPIM  
MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ  

 
Justificou-se a importância da investigação proposta, em razão dos desafios que ainda se colocam 
ao professor na construção de leitores aptos a uma compreensão total do texto, incluindo a 
interação dos receptores com o contexto do texto e do autor. Identificar, por meio das respostas 
dos alunos ao questionário sobre leitura de textos (Antologia aplicada em sala de aula) - se o texto 
está sendo compreendido por eles como processo interativo-social (leitor x texto / leitor x autor / 
leitor x contexto) e inferir, a partir dos conceitos e modos de leitura revelados pelos alunos, se o 
texto está sendo trabalhado de forma adequada, no Ensino Fundamental, para a construção de 
leitores críticos. Inferir a concepção e os modos de ensino da leitura no Ensino Fundamental, a 
partir da análise das leituras efetuadas pelos sujeitos da pesquisa (alunos do Ensino Fundamental). 
Interpretar se os alunos revelam competências leitoras desejáveis para uma compreensão total do 
texto e formação necessária da condição de leitores críticos   Como resultados obtidos, a partir da 
análise das respostas dos alunos, ocorreu uma identificação dos conceitos dos modos e percursos 
de leitura dos alunos, com potenciais indicadores dos conceitos e práticas de ensino de leitura, 
viabilizados neste nível de escolarização.  Os resultados nos levaram a refletir sobre a importância 
da formação cultural do formador de leitores e sobre a importância de o educador propor 
experiências continuadas de leituras, para enriquecimento do repertório cultural de seus alunos, 
de modo a habilitá-los a procederem, de forma completa, na leitura dos diferentes gêneros 
textuais, em sala de aula. A maioria dos sujeitos concentrou desempenho maior nos níveis (1 e 2) 
de recepção dos textos, mas estabeleceu uma relação simplista entre as referências do contexto e 
a construção do conteúdo e mensagem linguística do texto, permanecendo na superficialidade das 
informações contidas nas estruturas frásicas. É o que registramos: (14 leituras completas e 71 
incompletas).         
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO APRENDIZADO DA LÍNGUA 
INGLESA 

 
LOSÂNGELA ANDRADE DA CRUZ  

RAFAEL RUFINO DA SILVA  
ROSANEIDE FERREIRA SANTOS  

 
O presente trabalho, cujo objetivo é estudar o ensino da Língua Inglesa por intermédio de 
músicas, foi delineado como uma pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados em artigos 
científicos, livros e sites especializados e foram posteriormente analisados. Espera-se que ele 
possa trazer dados interessantes, para que o ensino do Inglês se torne mais motivante para os 
alunos e, consequentemente, mais eficaz. Um dos maiores desafios no ensino de Língua Inglesa é 
despertar nos alunos o interesse pelo aprendizado da língua, sempre vista como distante da sua 
realidade. As crenças, neste princípio, levaram-nos a criar este projeto de pesquisa sobre o inglês 
ensinado através de músicas, a fim de facilitar o trabalho de professores dentro de sala de aula, 
dando sentido à aprendizagem, mediante a análise de conhecimentos teóricos aplicados a 
situações pedagógicas concretas. A música, como qualquer outra arte, acompanha historicamente 
o desenvolvimento da humanidade e está sempre presente em nosso cotidiano. No contexto 
escolar, a música tem a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem do educando. Ela pode 
também contribuir para um ambiente mais alegre, possibilitando aos alunos uma capacidade de 
aquisição do conhecimento mais eficaz. Com a música como ferramenta para o aprendizado é 
possível ensinar tempos verbais, estruturas de frases, enfim diversas possibilidades podem ser 
propiciadas com a audição de músicas. Através de atividades com música é possível propiciar a 
percepção dos alunos como integrantes da sociedade e agentes do mundo na medida em que eles 
são estimulados a analisar criticamente o conteúdo das canções, tanto no seu aspecto linguístico 
como de interpretação e reflexão. Sendo assim, estas práticas crítico-educativas podem vir a 
estabelecer relações pertinentes entre as semelhanças e diferenças da cultura do aluno e a da 
língua inglesa.  Objetivo geral: Utilizar a música no aprendizado da língua inglesa como estratégia 
metodológica. Objetivos Específicos: Analisar dados referentes ao uso da música como 
instrumento facilitador para a construção do conhecimento da língua inglesa; Levantar os aspectos 
positivos relativos ao uso da música como ferramenta no ensino e aprendizagem da língua 
inglesa. O presente trabalho iniciou-se com uma análise de cunho teórico-bibliográfico das 
proposições de alguns autores que defendem a aplicação de músicas na sala de aula, através de 
livros, artigos científicos e sites.   A abordagem musicalizada envolve o aluno ao aprendizado do 
Inglês, devendo ser adaptadas para cada faixa etária.  Foi possível constatar que de fato a música 
possui as vantagens defendidas pelos linguistas estudados, mas que ainda há uma grande 
distância entre a teoria e a prática na aulas de Inglês.         
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O LÚDICO E O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM  
JOSELIA MARIA DOS SANTOS  

VIVIANE LOPES VIANA  
FLAVIO JONAS DA SILVA  

 
Muitos alunos apresentam dificuldades na aplicação da norma culta da Língua Portuguesa, na 
interpretação e produção de texto. Algumas avaliações exigem que o aluno decore os conteúdos 
sem aplicá-los de forma significativa. Reconhecemos que a norma culta é importante para o 
educando e que será exigida dele em situações como processos seletivos, no cumprimento de 
suas funções profissionais e até enquanto cidadão. É preciso criar uma escola onde o aluno 
aprenda com prazer, onde ele desenvolva sua criatividade, onde o educando tenha vez de se 
expressar. O educador deve deixar cair a ideia de que ele sabe e ensina e o aluno simplesmente 
aprende. Na escola atual, deve haver interação para a construção do conhecimento. A ludicidade 
pode ser a chave para um processo de ensino aprendizagem mais motivante. No entanto, é muito 
comum a ideologia de não se misturar trabalho com jogo, dando ao primeiro um tom mais sério. 
Essa ideia pairou sobre os métodos de aprendizado por muito tempo, mas é hora de mudança. O 
objetivo do presente trabalho é fazer um estudo sobre a inserção do lúdico nas aulas de Língua 
Portuguesa e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e 
propor algumas atividades lúdicas para o desenvolvimento de certos pontos gramaticais, leitura e 
produção de texto no 6º. ano do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 
cunho qualitativo que explora o conceito de ludicidade e sua aplicação no ensino de Língua 
Portuguesa, além de analisar o currículo da disciplina no 6º ano do Ensino Fundamental para a 
proposta de atividades lúdicas práticas.  Verificamos que a ludicidade se aplica bem na leitura e 
produção de textos, assim como na aprendizagem de pontos gramaticais específicos como verbos. 
Algumas das atividades sugeridas no presente trabalho podem tornar o processo ensino 
aprendizagem de português mais motivante e até mais eficiente.  Sempre haverá divergências no 
que se refere à ludicidade na educação, mas muitos estudiosos já adotam o jogo na escola, 
ressaltando seus benefícios na construção de conhecimentos desde que o brincar tenha um claro 
objetivo pedagógico. Kergomard (1906, p. 38) há muito atentava para a possibilidade do jogo 
pedagógico, dizendo que apesar de os dois termos (jogo e pedagogia), a primeira vista não 
parecerem ser compatíveis, "a impressão cessa no momento em que se reflete, porque se 
compreende, então, que a pedagogia, em vez de estar limitada à instrução, abraça a cultura 
completa do ser".  A construção de conhecimentos da língua portuguesa pode ser mais eficaz e 
motivante se o professor lançar mão de atividades lúdicas como contação de estórias, músicas e 
jogos. Segundo Dohme (2008), "as atividades lúdicas estimulam a participação, criam um 
ambiente agradável, de cumplicidade entre o educador e o aluno, aumentando a aceitação e o 
interesse. Elas são capazes de deslocar o eixo da aprendizagem (...) É o aluno participando da 
própria descoberta do conhecimento".         
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PRODUÇÃO DE TEXTOS: UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM 
PROCESSO DE 2013 

 
JULIANE FRANCISCHETI MARTINS MOTOYAMA  

 
Desde o ano de 2011, o governo do estado de São Paulo vem gradativamente implantando a 
Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) nas séries do Ensino Fundamental II e no Ensino 
Médio. Em 2013 finalmente todos os anos foram contemplados pela ação a fim de que se pudesse 
realizar um acompanhamento organizado do desenvolvimento dos educandos e possibilitar ações 
pontuais de recuperação paralela. Esta iniciativa visa aprimorar a progressão continuada e 
oferecer materiais para se repensar na reformulação dos ciclos, além de traçar um diagnóstico da 
aprendizagem dos educandos. Por ser uma ação nova, não existem ainda estudos que revelem 
dados da avaliação ou que possam oferecer resultados concretos.  Nesse sentido, essa pesquisa 
apresenta uma reflexão sobre a composição e a funcionalidade das provas de produção textual e 
tem como objetivo verificar como são elaboradas as propostas de produção de textos, de que 
modo seguem as teorias atuais da produção e como dialogavam com os conteúdos estudados 
pelos educandos.  O corpus de estudo sustenta-se nos Subsídios para o Professor de Língua 
Portuguesa para as AAP de produção textual do 6º, 7º, 8º e 9º anos do ano de 2013, realizadas em 
março e em agosto, um total de oito propostas de avaliação. Nesse sentido, a presente pesquisa 
classifica-se como descritiva, pois traz em seu corpus uma explanação do conteúdo das AAP. 
Quanto aos procedimentos pode ser denominada documental, haja vista que se vale de materiais 
nunca antes analisados (GIL, 2002). Em síntese, as propostas são adequadas e corroboram com a 
concepção de escrita como trabalho (MENEGASSI, 2010).  Dentre os pontos analisados, destacam-
se como positivas as ações a partir do uso de gêneros textuais que dialogam com os materiais 
oficiais como o Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2011) e os Cadernos do Aluno (SÃO 
PAULO, 2013). As propostas obedecem a uma sequência de trabalho dialógica na qual se ofertam 
modelos de gêneros textuais e trabalha-se com base no conceito de zona de desenvolvimento 
proximal (VYGOTSKY, 1989). Todavia, existem alguns problemas de elaboração pontuais como 
textos confusos no 7º ano, uma narrativa fragmentada no 8º ano, imprecisão entre os conceitos 
de intertextualidade e hibridismo no 9º ano e ausência de cópias dos critérios de correção para a 
ciência dos educandos em todas as avaliações.  Essas análises dos materiais demonstraram que, 
muito embora existam alguns problemas pontuais em sua organização, de modo geral, as 
avaliações apresentam um parâmetro de qualidade avançado no que se refere a propostas 
adequadas para a funcionalidade do texto, para o estudo do gênero e para a concepção de escrita 
como trabalho, além de terem potencial para atuar como material de formação docente.         
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE LETRAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

ISABEL CRISTINA PETROLINE  
CLEISSON PACHECO SANTOS  

GELISE SOARES ALFENA  
 

A inclusão educacional é um direito do aluno e requer mudanças na concepção e nas práticas de 
gestão, sala de aula e de formação de professores para a efetivação do direito de todos à 
escolarização. Portanto, preparar o professor para ensinar a todos os alunos, com ou sem 
deficiência, sem praticar nenhum tipo de exclusão dentro da sala de aula, ainda é um grande 
desafio a ser superado na educação. Muitos estudos comprovam a formação inicial dos docentes é 
inadequada nesse sentido. Assim, a escolha do tema surgiu pelo interesse em compreender como 
a escola tem se posicionado frente ao processo de inclusão das crianças com deficiência e, ainda, 
em relação à formação de educadores, em especial o profissional da área de Letras. O objetivo 
desta pesquisa é compreender como se dá, atualmente, a atuação do profissional de Letras em 
sala de aula, no que tange à educação inclusiva; discutir como ocorre o processo de formação de 
educadores no ensino regular, voltado para a educação inclusiva, bem como verificar a 
metodologia usada atualmente no ensino regular, no que diz respeito à inclusão, propondo, assim, 
ações favoráveis que possam favorecer uma educação mais inclusiva na educação. O trabalho 
procura discutir, por meio de uma pesquisa bibliográfica, as metodologias utilizadas na área de 
Letras, voltadas à educação inclusiva. Dessa forma, fará os seguintes questionamentos: como a 
formação de professores do ensino regular e da educação especial trata o conhecimento sobre as 
necessidades básicas de aprendizagem? De que maneira as ações educacionais do professor levam 
a uma visão Inter ou transdisciplinar da educação inclusiva? Logo, este projeto de pesquisa 
caracteriza-se por uma revisão bibliográfica, consoante citado acima, sobre a atuação do 
profissional da área de Letras em sala de aula, baseando-se na leitura, análise e reflexões das 
ideias expostas por autores que fundamentam esse assunto, assegurando, assim, as condições 
necessárias para alcançar os objetivos propostos pelo projeto de pesquisa. Como o projeto ainda 
não foi finalizado, não é possível tirar conclusões a respeito do tema proposto. Porém, espera-se 
promover reflexões significativas acerca do assunto discutido, especialmente por parte do 
profissional da área de Letras, favorecendo, assim, uma educação mais inclusiva no contexto 
educacional.            
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A LITERATURA COMO SUPORTE PARA O ENSINO 
 

FERNANDA COSTA DA SIVA  
MARIA ROSELI PEREIRA VILLALBA  

 
A literatura tem acompanhado o ser humano, provendo-o com a ficção necessária para enfrentar 
os obstáculos da vida, bem como tentando responder aos seus questionamentos fundamentais. 
Na tentativa de priorizar o ensino da literatura no Ensino Médio, estudiosos da área buscam 
encontrar alternativas, com a finalidade de resgatar a importância da disciplina na formação 
humanística do aluno. A literatura pode ser vista como uma forma de transmissão e consolidação 
da cultura patrimonial, e através de sua produção estabelecer laços com a memória, tomando 
para si valores que constituem e transcendem gerações. Deste modo, a valorização da literatura 
possui um papel relevante na construção de um imaginário coletivo além de ser patrimônio 
cultural da humanidade.A formação literária precisa ser compreendida desde uma perspectiva 
nova como prática de ensino, onde a educação literária não se restrinja a um discurso fixo sobre 
determinadas obras, mas como fonte de novas interpretações para as futuras gerações, onde se 
conceba um aprendizado centrado na leitura como instrumento de mediação entre várias áreas 
do conhecimento. Portanto este estudo tem como propósito analisar na literatura existente, suas 
influências para o desenvolvimento da aprendizagem,além de definir sua colaboração para a 
formação cultural dos alunos no ensino médio. OBJETIVO GERAL: -Discutir a importância da 
literatura para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos do Ensino Médio,buscando 
explicitar suas contribuições na formação humana e cultural do aluno. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -
Analisar as influências culturais da literatura através da sua utilização em sala de aula. -Analisar 
sua contribuição no ensino de outras disciplinas escolares.  Ao refletir sobre o papel da leitura na 
escola e sua importância para o aluno como cidadão leitor, a abordagem, a metodologia e a coleta 
de dados deste presente trabalho compreendem uma revisão bibliográfica a partir da leitura de 
autores como Paulino e Cosson, Coelho, Colomer , Zilbermam;as Orientações Curriculares para o 
ensino médio. O trabalho a ser desenvolvido se apoiará na abordagem qualitativa.Ressaltamos 
que, este trabalho científico, se caracterizará como uma pesquisa descritiva.Considerando a 
diversidade dos objetivos, a pesquisa será desenvolvida em três capítulos: o primeiro tratará a 
questões referentes ao ensino da literatura no ensino médio, o segundo focará sobre seus 
objetivos e funções na escola, e o terceiro uma pequena abordagem sobre como a literatura está 
inserida nas Orientações Curriculares Nacionais.            
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ESCOLA REGULAR E ALUNO SURDO: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO? 
 

GELISE SOARES ALFENA  
 

Os alunos surdos, antes excluídos socialmente, estão, agora, participando da "inclusão" nas 
escolas regulares, isto é, estudando junto com os chamados ouvintes. Porém, percebemos que os 
professores, assim como toda a equipe da escola e sua própria estrutura, estão despreparados 
para trabalhar com esse público de alunos. Logo, o que deveria ser denominado "inclusão" passa a 
ser uma verdadeira "exclusão dos incluídos". Diante desse fato, deparamo-nos com a necessidade 
de refletir acerca de tal situação, uma vez que percebemos que, ao mesmo tempo em que se fala 
em educação para todos, revela-se uma escola tradicional e que exclui os menos favorecidos 
organicamente, o que torna o discurso do MEC (Ministério da Educação e Cultura) aparente e não 
atuante.  Os principais objetivos deste projeto são: compreender e refletir sobre a importância da 
verdadeira inclusão dos surdos na escola regular como abertura de espaço à cidadania e não como 
um tipo de "inclusão excludente". Esta pesquisa possui um caráter bibliográfico, isto é, baseia-se 
na revisão de trabalhos já escritos e publicados, bem como livros e documentos oficiais do MEC 
(Ministério da Educação e Cultura) que tratem do tema em questão: "inclusão" no contexto 
educacional, a fim de traçar um paralelo entre a realidade que nos é apresentada e os discursos 
oficiais idealizados pelo governo.            
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LITERATURA E SOCIEDADE MIDIÁTICA: UMA ANÁLISE DO CONTO ZAP DE MOACYR SCLIAR 
 

GUSTAVO SOARES LOURENÇO  
BIANCA GARRIDO DA SILVA  
LEODETE GAZONI FERREIRA  

 
A influência da Mídia sobre a Literatura surgiu ainda no Modernismo. Tais mudanças ocorreram 
paralelo aos avanços da Tecnologia, da Ciência, dos meios de Comunicação de Massa como a TV, 
Rádio, Cinema, Internet, Redes Sociais, etc. A "literatura midiática" é uma forma de difusão da 
produção literária contemporânea, por vários ângulos, de várias maneiras através da própria 
Mídia. Na sociedade contemporânea, sem dúvida a televisão foi o principal veículo de 
comunicação de massa no Brasil e também em todo o mundo. Atualmente ela concorre com a 
internet e redes sociais. Essa pesquisa tenta compreender o significado e a influência da 
"literatura midiática" no Pós-modernismo, era em que vivemos hoje, através do conto ZAP de 
Moacyr Scliar, que nos permite analisar esse documento, com uma melhor compreensão. 
 Analisar, na contemporaneidade, o modo com que as mídias influenciam sobre a Literatura; 
Investigar, em específico, quais fatores que influenciam essa era denominada pós-moderna; 
Verificar o reflexo da sociedade midiática na narrativa urbana brasileira de ficção; Investigar em 
textos, principalmente de Moacyr Scliar, apresentando registros de uma época caracterizada pelo 
imediatismo, pelo espetáculo, desvalorização do indivíduo e esgarçamento de valores; 
Desenvolver um estudo sobre as mudanças que sociedade manipulada pelas mídias provoca no 
comportamento do indivíduo na era da pós-modernidade. Realizar uma análise literária 
aprofundada do conto "ZAP", de Moacyr Scliar, comparando atitudes comportamentais, relações 
interpessoais e sociais de narrador e personagens, bem como outros elementos e características 
de estruturas narrativas pós-modernas.  Pesquisa bibliográfica, obra do autor em estudo, obras de 
teóricos no campo da Literatura, bem como outros materiais impressos.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1350 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

   

 
 

O ESTRANGEIRISMO NA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

GELISE SOARES ALFENA  
ALYSON JOSÉ BOMFIM DA SILVA  
WILZA CLAUDIA MATIAS NUNES  
MUNIQUE APARECIDA FERREIRA  

 
Os estrangeirismos estão presentes na Língua Portuguesa e, mais do que nunca, representam uma 
linha de pensamento de uma nação influenciada por outras culturas, isto é, no seu modo de viver, 
na maneira de se vestir, nos hábitos alimentares, na música, nas artes e, até mesmo, no modo de 
falar e de escrever, o que, possivelmente, é mais potencializado pelas mídias virtuais 
contemporâneas: os blogs, o facebook e o instagram dentre outras.  Compreender e expor as 
principais causas responsáveis pela incorporação dos estrangeirismos na Língua Portuguesa e 
como isso vem sendo discutido por estudiosos da língua, e como a mídia tem influenciado para o 
fortalecimento desse processo, isto é, os blogs, o facebook e o instagram, dentre outras mídias 
contemporâneas.  Esta pesquisa possui um caráter bibliográfico, cuja base é uma literatura 
específica e artigos científicos que tratem do assunto, isto é, ela vem sendo realizada por meio do 
levantamento e a análise de artigos e obras que tratam do tema em questão, estrangeirismo na 
Língua Portuguesa, a fim de que sejam levantadas as prováveis causas dessa influência em nossa 
sociedade.            
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O ESTRANGEIRISMO NO MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM  
 

Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas em uma língua 
diversa, no caso presente, a língua portuguesa. De acordo com o idioma de origem, as palavras 
recebem nomes específicos, tais como anglicismo (do inglês), galicismo (do francês). O 
estrangeirismo possui duas categorias que são: a) com aportuguesamento: a grafia e a pronúncia 
da palavra são adaptadas para o português, como ateliê (do francês "atelier"); e b) sem 
aportuguesamento: conserva-se a forma original da palavra, como em mouse (do inglês "mouse"). 
Grande parte das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, 
italiana, francesa ou inglesa. Essas palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, 
sejam eles fatores históricos, socioculturais e políticos, modismos ou avanços tecnológicos. As 
palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de aportuguesamento fonológico e 
gráfico. Atualmente, podemos considerar o inglês a língua de maior prestígio e influência. Trata-se 
de uma língua considerada universal e, em consequência, surgem os estrangeirismos, no caso do 
inglês, chamados anglicismos. "O grande número de anglicismos deve-se ao fato de os norte-
americanos possuírem uma tecnologia avançada, fazendo com que ocorra a associação entre a 
língua inglesa e os recursos econômicos por ela mediados." (GARCEZ; ZILLES Apud SILVA; MOURA, 
2000, p.43-44). Atualmente podemos observar o uso cada vez mais frequente desses 
estrangeirismos, como fatores decorrentes da globalização e do grande avanço dos recursos 
tecnológicos, que retratam a forte influência exercida por outras culturas. A escola é um ambiente 
de formação e não está livre do fenômeno em questão. O material didático pode ser um meio pelo 
qual os estrangeirismos são apresentados aos estudantes, influenciando principalmente a sua 
linguagem. Apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua Estrangeira (1998) e o 
Currículo do Estado de São Paulo sobre linguagens, códigos e suas tecnologias (2012) proporem 
abordagens centradas no aluno e em seu letramento sócio crítico, o livro didático ainda tem 
importante papel na sala de aula, podendo influenciar a língua e os hábitos dos alunos. A presença 
do estrangeirismo nos materiais didáticos deve, portanto ser observado e analisado. O objetivo do 
presente projeto de pesquisa é estudar o estrangeirismo, sua definição e formas e verificar em 
que medida e de que forma o estrangeirismo se apresenta nos livros didáticos adotados pelo 
estado para os grupos de 6º ano do Ensino Fundamental na Rede Oficial de Ensino. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica de cunho quantitativo e qualitativo que analisará em que medida e de 
que forma o estrangeirismo se apresenta nos materiais didáticos de Língua Portuguesa adotados 
na Rede Oficial de Ensino para o 6º ano do Ensino Fundamental.             
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RUBEM BRAGA & REVISTA MANCHETE 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES  
 

Este resumo busca relatar os encaminhamentos de uma pesquisa de doutorado em andamento 
vinculada ao programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
campus de Assis, inserida na linha de pesquisa Fontes primárias e história literária. Com este 
estudo, buscaremos observar como o escritor reconstrói a realidade através da ficção em suas 
crônicas e, por fim, destacar e analisar elementos estéticos, temáticos e estruturais que conferem 
qualidade artística aos textos selecionados.  Os objetivos desta pesquisa buscam promover a 
leitura, indexação, análise crítica e a preparação de antologia anotada nas crônicas de Rubem 
Braga publicadas durante o período de 1954 a 1964 na revista Manchete.  Como metodologia 
utilizaremos os estudos de teóricos referentes ao jornalismo e a literatura. A coleta de dados desta 
pesquisa está em andamento. O procedimento adotado é a pesquisa bibliográfica e a catalogação 
(fotocópia) dos textos do cronista nos diversos exemplares da revista. A pesquisa é quantitativa e 
qualitativa por se tratar de sistematizar tais crônicas e imprimir um olhar crítico-interpretativo 
sobre elas.             

 


