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DANIELA DE PAULO RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA TAIS BENTO ANDREATTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELISA GOMES MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O estudo apresentado buscou evidenciar o modo como a linguagem escrita, um dos meios de 
comunicação mais utilizados na sociedade, é ensinada às crianças ao longo do processo de 
escolarização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O ensino da Produção de Textos nessas 
séries deve possibilitar aos estudantes um reconhecimento e uso dos gêneros textuais presentes 
na sociedade por meio de uma prática pedagógica que possibilite reconhecer a função desses 
textos no contexto social (BRASIL, 1997; SÃO PAULO, 2008). O estudo se justifica por seu caráter 
científico e social devido à urgente necessidade de formação de um cidadão crítico e atuante na 
sociedade em que vive. Como objetivo geral: investigar e analisar as possibilidades da prática de 
ensino de Produção de Textos nos anos iniciais do Ensino Fundamental considerando a 
necessidade de formar um escritor competente, e como objetivos específicos: Investigar o 
processo de aprendizagem da linguagem escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
Compreender as práticas de ensino de Produção de Textos que possibilitem a formação de um 
escritor competente. A metodologia de pesquisa utilizada compreendeu uma abordagem de 
caráter qualitativo apoiada na pesquisa bibliográfica. As informações para a pesquisa bibliográfica 
e análises foram coletadas por meio de leituras de algumas obras dos autores elencados, 
documentos legais nacionais e estaduais que orientam as propostas curriculares no estado de São 
Paulo, no que tange o ensino da Produção de Textos nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.  Desenvolver habilidades de escrita na escola é uma tarefa que o professor 
desenvolve junto aos alunos desde as primeiras aproximações com o contexto escolar. Na fase de 
alfabetização esse processo fica mais perceptível e mais próximo de se tornar possível. Ao 
desenvolver práticas por meio de projetos e sequência didática, o professor colabora para que os 
estudantes aprendam habilidades e competência que possibilite uma escrita que atinja os 
objetivos de sua proposta. Ou seja, a escola precisa formar escritores competentes que conheçam 
diferentes gêneros textuais e saibam utilizá-los. O processo de leitura e produção textual está 
inter-relacionado e não podem ser dissociados, precisam ser trabalhados a partir o contexto social 
e cultural da sociedade atual, levando em consideração os objetivos das diferentes situações 
comunicativas que a sociedade exige e o modo como a escrita poderá contemplá-los. (SOLIGO, 
2008; SÃO PAULO, 2008).         
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MARIA LETÍCIA LANUTTI CRIVILIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho visa a elencar a importância da abordagem gramatical dentro da Língua Portuguesa 
de uma maneira mais apropriada, isto é, diferentemente da visão distorcida e utilização de 
métodos ultrapassados de ensino de Português na educação básica em nosso país cujas 
preocupações voltam-se unicamente à metalinguagem, ou seja, ao ensino da língua com o fim em 
si mesma. Tal posicionamento opõe-se às ideias propostas pela Linguística Textual cujo objetivo é 
desenvolver as habilidades de leitura e escrita nos discentes, usando a gramática apenas como 
suporte, um elemento auxiliar. Logo, ele pretende proporcionar uma contribuição para a 
formação de professores de Português, levando-os a um aprofundamento acerca da consciência 
sobre as várias formas de abordagem gramatical, tendo em vista a grande importância que a 
gramática exerce sobre a sociedade vigente como um todo, principalmente, no desenvolvimento 
das habilidades de leitura e escrita, visto que ela engloba os gêneros presentes nas práticas 
cotidianas, dentre eles: os livros didáticos, sites, revistas, what's app, jornais.Falaremos sobre a 
importância do método lúdico, ou seja, da aprendizagem por meio de brincadeiras, atuando, em 
especial, no campo da imaginação, uma vez que os métodos tradicionais não conseguem estimular 
alunos desinteressados durante as aulas de Língua Portuguesa na educação básica vigente. Além 
disso, tentaremos identificar se existe alguma menção a esse método nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica e a Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo, os quais, inclusive, poderiam auxiliar sobremaneira o professor 
de língua materna em sua prática cotidiana.  Objetivos Gerais . Conhecer os principais tipos de 
gramática, seus conceitos e suas características e, ainda, os principais métodos de 
ensino/aprendizagem da gramática tradicional na educação básica.  A metodologia que tem sido 
utilizada neste trabalho baseia-se na pesquisa bibliográfica como meio de coleta de dados, e sua 
avaliação será de cunho qualitativo, a fim de que possamos compreender as principais mudanças 
histórico-educacionais por que passaram a gramática, por conseguinte seus métodos de ensino. 
Logo, serão utilizados livros e artigos científicos que tratam dessa temática para que sejam 
elencadas tais mudanças no ambiente educacional.            
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DANIELA DE PAULO RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA TAIS BENTO ANDREATTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISA GOMES MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       RESUMO Este artigo deriva-se de uma monografia intitulada "A Produção de Textos nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental como prática de formação do escritor competente", cujo objetivo 
central é Investigar e analisar as possibilidades das práticas de ensino de Produção de Textos nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental considerando a necessidade de formar tal escritor, utilizou a 
metodologia de pesquisa bibliográfica com caráter qualitativo. O artigo objetiva-se em investigar o 
processo de aprendizagem da linguagem escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para 
tanto para tanto será apresentada uma breve trajetória histórica do ensino de produção de texto 
na escola, com o propósito de averiguar aspectos desse processo de ensino aprendizado que 
perduram atualmente, considerando a denominada redação. Discute-se ainda algumas propostas 
encontradas nos PCNs que por muito tempo orientou a ação dos professores, bem como, 
enaltecida a relevância de um bom trabalho que favoreça a formação de escritores competentes. 
Palavras-chave: Linguagem Escrita; Produção de Textos; Escritor competente. ABSTRACT This 
article derives from a monograph entitled "Production of texts in the early years of primary 
education as practice training of competent writer" whose main objective is to investigate and 
analyze the possibilities of teaching practices used in Text Production in the early years of 
Elementary school considering the need to form this writer, the research methodology was 
bibliographic with qualitative nature. The article aims to investigate the process of learning the 
written language in the early years of elementary school, for this, a brief historical background of 
the teaching of text production in school will be presented, in order to investigate aspects of the 
teaching process learning that currently persists, considering the called writing. It is also discussed 
some proposals found in the PCNs that long time guided the action of the teachers as well, 
extolled the relevance of a good work that favors the formation of competent writers. Keywords: 
Written Language; Production Texts; competent writer.  
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ANÁLISE DE TRADUÇÃO DE NOMES PRÓPRIOS DE PERSONAGENS DA HISTÓRIA INFANTIL "PEDRO E 
TINA" PARA LIBRAS. 

 
LAIS DOS SANTOS DI BENEDETTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

- UNESP 
MAITHA LEGIEHN RODRIGUES - INSTITUTO SINGULARIDADES 

SORAYA MACHADO TUQUI - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - 
SINGULARIDADES/ISESP 

NEIVA DE AQUINO ALBRES - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 
 

       Nesse trabalho, foi analisado um trecho da tradução do livro "Pedro e Tina: Uma amizade 
muito especial". O objetivo deste trabalho foi explorar os aspectos da tradução da literatura 
infantil, discutindo possíveis dificuldades e soluções tradutórias encontradas, em específico, para a 
tradução dos nomes próprios dos personagens. Este trabalho tem caráter qualitativo, sendo 
analítico-descritivo, baseado na teoria de Bahktin e Volochinov (1992), sobre o enunciado 
discursivo, entre outros autores adeptos dessa corrente. Os resultados mostraram que a escolha 
tradutória para os personagens se deu pela criação de sinais que foram baseados em dois 
aspectos, psicológico e físicos dos personagens. Assim sendo, as imagens ilustradas influenciaram 
nas escolhas dos sinais, pois podiam representar a ideia abstrata da personalidade e do sinal 
escolhido.  
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VERÔNICA BRAGA BIRELLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
RAQUEL TIEMI MASUDA MARECO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 

 
       A ditadura militar marcou a sociedade brasileira não só historicamente, mas também de forma 
social e cultural. Muitos cidadãos tiveram seu discurso censurado na época em que o país era 
governado por militares. Contudo, alguns conseguiram, durante algum tempo, criticar o golpe e a 
violência do regime militar. Chico Buarque de Holanda foi um desses. Neste trabalho, analisamos 
"Bom Conselho", uma de suas canções escrita na época do regime. Para tanto, faremos o uso das 
teorias da Análise do Discurso francesa e seus desdobramentos no Brasil. Ao proceder com a 
análise, buscamos destacar os efeitos de sentido deslocados pela ressignificação dos provérbios 
populares utilizados por Buarque de Holanda. Assim, nos foi possível perceber que o discurso 
mobilizado pelo compositor está presente no interdiscurso, local onde tudo já foi dito, contudo, 
passa por uma reformulação e enunciação que lhe confere novos e outros efeitos de sentido. 
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VICTOR GOMES MILANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ODAIR BENEDITO FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Os gêneros multimodais se tornam cada vez mais interesse de estudos de linguistas aplicados 
(BEZERRA; NASCIMENTO, 2013). O objetivo desse estudo foi analisar fotografias de vítimas de 
abuso sexual utilizando a Gramática do Design Visual (KRESS, VAN LEEUWEN; 2006) como 
ferramenta analítica. As fotografias aqui analisadas foram submetidas à publicação pelas próprias 
vítimas através do projeto unbreakable na rede social Tumblr. Foram selecionadas vinte 
fotografias publicadas anteriormente a primeiro de maio de 2016. Os resultados apontaram uma 
preferência para estruturas conceituais, demandas e configurações topo/base. Concluiu-se que 
essas escolhas se deram em virtude do propósito do projeto: dar voz às vítimas de abuso sexual 
(PROJETO UNBREAKABLE; 2016).  CAPES 

 


