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Este trabalho apresenta resultados do projeto de iniciação científica "A presença da oralidade no ensino 
da Língua Portuguesa", vinculado ao curso de Letras da Universidade do Oeste Paulista e desenvolvido 
para análise da oralidade presente nos materiais didáticos de Língua Portuguesa - Ensino Médio - do 
Programa São Paulo faz Escola (Caderno do Professor e Caderno do Aluno 2014/2017), os quais são 
distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação. O uso de gêneros orais secundários é fundamental 
para os jovens nas diferentes ações sociais: mundo do trabalho, continuidade dos estudos e exercício da 
cidadania; portanto seu ensino deve ser assegurado. Buscou-se identificar, analisar e avaliar: 1) a 
justificativa social para a oralidade, a definição de um projeto comunicativo e de um gênero textual - 
planejamento; 2) a proposta de elaboração de uma versão inicial de texto, com vistas ao levantamento 
dos saberes dos alunos e à avaliação inicial do professor para identificar as dificuldades deles; 3) a 
ampliação de repertórios de escuta de textos orais - para alimentação dos conteúdos dos textos orais 
em construção; 4) a oferta de atividades de análise linguística, para sanar as dificuldades dos alunos - 
permitindo a revisão; 5) a solicitação de reelaboração do texto oral, garantindo, a circulação social real 
do texto.  Pela análise documental, foram investigadas, nos materiais da 1ª à 3ª série, as atividades de 
produção textual oral, de acordo com as etapas descritas no procedimento genebrino da Sequência 
Didática: apresentação da situação; produção inicial; módulos e produção final. Tal procedimento 
organiza as etapas de ensino e favorece a aprendizagem de produção de gêneros textuais orais 
secundários, como: seminários, entrevistas, palestras. Com as análises feitas até o momento, percebe-se 
que o material apresenta gêneros orais, porém de forma reducionista: geralmente a serviço de 
atividades de escrita e não propriamente para ensinar a produzir um texto oral. O planejamento não 
privilegia todas as características dos textos orais. A elaboração inicial do texto acontece sem o 
levantamento das dificuldades dos alunos para intervenção docente, fato este que minimiza as 
atividades de análise linguística. As situações didáticas que trabalham com entrevistas e seminários não 
chegam à produção final, tampouco preveem a reelaboração do texto.  Assim, a oralidade está 
espalhada ao longo do material, sob a forma de conversas entre alunos e professor, as quais estão em 
todas as unidades dos materiais, contudo falta sistematização para o ensino da elaboração de gêneros 
orais secundários e para a compreensão da oralidade formal nas práticas sociais. Os materiais, portanto, 
não favorecem o ensino da oralidade, pois não a enfatizam. Desse modo, é essencial a intervenção 
docente, a fim de ampliar ou construir atividades com a oralidade para os alunos de Ensino Médio.         
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Determinado tema foi escolhido para compreendermos o impacto que o regionalismo, mais 
especificamente o do nordeste, causa em nossa gramática normativa. Também para discutirmos a 
diferença do regionalismo na literatura, no poema e no texto escrito. Muito antes do desenvolvimento 
das tecnologias de comunicação de massa, as pessoas tinham um acesso muito menor a elementos da 
cultura, iniciando-se o cordel a partir desta brecha. Sendo no Brasil cordel um sinônimo de poesia 
popular escrito em versos. Relatando as histórias de batalha, sofrimentos, amores, crimes, cultura, fatos 
políticos e sociais do Brasil, sendo muitas vezes mais específico na região nordeste do país. Vivendo 
neste meio os poetas começaram a transportar para o papel todos estes universos de experiências. No 
final do século XIX e no início do XX o cordel já fazia parte da vida do nordestino, transpassando por 
várias e várias décadas, sendo ainda, nos dias atuais, uma das literaturas mais fortes da cultura 
brasileira. Considerando que a literatura de Cordel tem grande força na Língua Portuguesa, ela direciona 
inúmeras influências, não só em poesias, mas também na música, como acontece com Luiz Gonzaga. Tal 
suporte causa mais expansão e conhecimento regional. Em suas canções, ele não deixa de demostrar o 
regionalismo. Podemos observar o exemplo: "Que braseiro, que fornalha. Nem um pé de plantação. Por 
falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão" (GONZAGA, LUIZ). Um dos temas mais 
marcantes da literatura de Cordel é o dinamismo da cultura, o poder de se renovar e recriar velhos 
significativos, interferindo na norma da língua culta. Por isso, analisaremos algumas obras da literatura 
de Cordel para reavaliarmos nossas concepções, por muitas vezes impregnadas de preconceitos no que 
diz respeito a regionalismo; linguagem coloquial; regionalismos, conferindo a essa literatura o valor que 
possui.  3.1 Geral Compreender a força das interferências do regionalismo na norma culta da Língua 
Portuguesa, tendo o foco na Literatura de Cordel. 3.2 Específicos . Discutir as formas de interferência do 
regionalismo na língua culta; . Observar as variedades linguísticas nordestinas; . Entender a literatura de 
cordel como forma de interferência regional nordestina. . Analisar obras da literatura de cordel.              
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A SIMBIOSE ENTRE A LITERATURA E A GASTRONOMIA NO CONTO "O JANTAR" DE CLARICE LISPECTOR  
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES  
VANESSA HANAYO SAKOTANI  

 
O principal objetivo dessa pesquisa consiste em analisar de modo crítico-interpretativo o conto "O 
jantar", da escritora modernista Clarice Lispector (1920-1977) e identificar os possíveis diálogos com a 
Gastronomia. A partir deste corpus buscamos estabelecer relações dialógicas entre arte da palavra e a 
arte do paladar e, assim, demonstrar a simbiose entre a Literatura e a Gastronomia. Para realizar tal 
estudo crítico, buscaremos amparo tanto nos teóricos da área da gastronomia quanto na área da 
linguagem, principalmente nos preceitos de Umberto Eco, do discurso polifônico de Mikhail Bakhtin 
(1895-1975), além de toda a teoria da intertextualidade. Os objetivos desta pesquisa são: investigar as 
relações entre literatura e gastronomia no conto "O jantar" de Clarice Lispector; Relacionar literatura e 
gastronomia com ênfase no âmbito cultural; Fazer a análise do conto "O jantar" e relacionar com a área 
da gastronomia; Revelar a importância e a influência da comida no cotidiano das pessoas. A análise do 
conto será feita a partir de uma leitura crítica que possibilitará a correlação entre gastronomia no 
âmbito cultural e literatura, esta última representada pelo conto "O jantar". A partir da leitura e análise 
do conto, será possível evidenciar a importância da função dos alimentos na vida cotidiana das pessoas 
através da arte das palavras. De acordo com o crítico italiano Umberto Eco, devemos "ler" o artista, o 
escritor, como aquele que produz a obra de modo fechado, acabada em si, no intuito que seja 
compreendida e fruída da maneira como a produziu. Vamos realizar a análise crítico-interpretativa no 
intuito de entender as estratégias textuais empregadas pela escritora através da voz do narrador (o 
dialogismo entre a literatura e a gastronomia).             
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM "A BOLSA AMARELA"  
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES  
BRENDA CARVALHO ALVES  

CRISTINA NUNES  
 

A escritora gaúcha, natural de Pelotas, Lygia Bojunga (1932), reconhecida e premiada 
internacionalmente por suas obras infanto-juvenis, publicou em 1987 o livro A bolsa amarela. A partir 
desse corpus buscaremos promover a análise dos elementos que a compõem: o texto verbal, o texto 
não-verbal e os paratextos. Após a apresentação da obra sob esses aspectos elencados, a partir do 
letramento ativo no ensino da leitura, buscaremos apresentar propostas de estratégias de leitura 
fundamentadas na teoria metacognitiva norte-americana. Ao longo da pesquisa demonstraremos as 
estratégias de leitura mais adequadas a serem aplicadas nesse livro dentro do contexto 
escolar.  Analisar o corpus selecionado a partir das estratégias de leitura embasadas na teoria 
metacognitiva norte-americana; Analisar elementos estruturais da obra no tocante à narratividade 
literária; Estudar os textos não verbais e os paratextos inseridos no corpus; Propor estratégias 
específicas de leitura para alunos da 5ª série do Ensino Fundamental I; Promover o incentivo a leitura. O 
trabalho será edificado a partir de uma pesquisa bibliográfica e revisão literária de dados de pesquisas já 
realizadas por pesquisadores sobre o assunto. Para tanto iremos recorrer aos preceitos de autores como 
Lajolo; Zilberman (1993), Solé (2008), Girotto; Souza (2010), Linden (2011) e Hunt (2010) que possuem o 
conhecimento do tema. O trabalho consiste em analisar a obra e identificar quais são as melhores 
estratégias de leitura que podem ser aplicadas aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I.             
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METODOLOGIAS DE ENSINO :O POTENCIAL DOS MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA.  
 

LUCIANE CACHEFO RIBEIRO  
ALEXIA FELÍCIO CALÇADO  

IGOR BOIGUES PESENTE GOMES  
PEDRO IVO DA COSTA MASCARENHAS MARTINS  

SABRINA SANCHES  
 

Este projeto pretende analisar a prática do uso de mapas conceituais voltado para o ensino da língua 
inglesa. Pode-se considerar o fato de que o aluno se interessa por uma aula mais dinâmica e que 
envolva temas atuais, de comum interesse para a faixa etária da turma e que desperte o debate em sala 
de aula. O uso do material já preparado pela unidade escolar pode ser aperfeiçoado e levado a outro 
patamar com a mistura de metodologias. As aulas podem ser mais motivadoras, dando suporte ao aluno 
de diferentes formas, tanto pelo professor quanto pela interação entre os próprios alunos, fazendo com 
que desenvolvam de forma natural o uso da língua inglesa. O professor deve sempre seguir as normas 
dos PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais) e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
ao lecionar nas instituições de ensino, mas é importante que não sejam engessados, lançando mão de 
diferentes estratégias e práticas para atingirem os objetivos propostos. Numa época em que somos 
expostos com facilidade e rapidez a uma quantidade imensurável de informações, pode tornar-se um 
desafio transformar dados de interesse em conhecimento. Os mapas conceituais podem auxiliar nesse 
processo de aprendizagem, contribuindo com a migração de um ensino memorístico para um ensino 
significativo. Já não é mais possível para o professor continuar a ser o detentor do conhecimento. Seu 
papel agora é de ajudar os alunos a explorarem o conteúdo a seu alcance e a se desenvolverem, 
despertando-os para pesquisas, análises e questionamentos e motivando-os a buscar suas respostas. Ele 
deve encorajá-los a trabalhar com a informação para transformá-la em conhecimento, instigando o 
desenvolvimento do espírito crítico e promovendo a iniciativa, responsabilidade e autoconfiança.  - 
Definir Mapa Conceitual. - Explorar o uso de Mapas Conceituais como ferramenta para a aprendizagem 
de Língua Inglesa. - Compreender o impacto do uso de Mapas Conceituais na produção escrita em 
Língua Inglesa. - Verificar os pontos positivos e negativos do uso de Mapas Conceituais no ensino da 
Língua Inglesa. Apresentar como a metodologia Mapa Conceitual pode ser usada no ensino da língua 
inglesa e quais atividades podem ser desenvolvidas com base neste método.  O presente estudo 
realizará um levantamento por meio de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, com o objetivo 
de analisar e discutir o potencial dos mapas conceituais no ensino de Língua Inglesa no Ensino 
Fundamental II e no Ensino Médio.            
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O DESAFIO DO ENSINO DA LITERATURA: O PAPEL DA MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGOCA  
 

MARILANI SOARES VANALLI  
ELAINE CRISTINA PARIS  

ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SIRIBELI  
VALÉRIA DE NOVAES DOMINGUES  

 
A literatura e a música podem ser instrumentos de sensibilização e facilitadores do processo do ensino-
aprendizagem. É importante criar situações onde se possam desenvolver atividades que explorem a 
imaginação, emoção e habilidades, de uma forma prazerosa e significativa.A música pode desenvolver 
além da sensibilidade, o raciocínio, a criatividade e outros dons e aptidões, justamente por esses fatores 
que surgem com força o nosso encantamento pelas músicas e obras literárias, em junção de alguns 
fatores como: entender o caráter de sensibilidade que a música pode provocar, somados a um olhar 
mais aprofundado de leitura verticalizada em textos poéticos que descortinam a vida e a literariedade 
que possuem, uma história, um bom enredo e personagens marcantes, é o que move essa paixão pela 
literatura, ao encontrarmos toda essa variedade de vida que pulsa em cada frase musical, poética, no 
conto ou romance, desveste a linguagem e revela a vida, é o que nos motiva a encontrar sentido para 
nossa existência.Devido à falta de interesse, déficit de atenção e cultura dos alunos, a música somada à 
literatura poderiam trabalhar de mãos dadas para amenizar tais deficiências encontradas no ensino, 
superando dificuldades de fala, linguagem e interpretação, além de contribuir para higiene mental 
reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos. A literatura é uma forma para conhecermos nossa 
história, é essencial trazê-la para nossa vida, convívio social e interação humana, sendo assim, esta 
quando somada à música maximizam forças e se transformam em um meio mais fácil e autêntico de 
entendimento.Para alcançar este propósito, analisar-se-á em leitura pormenorizada os textos poéticos 
famosos: a. "Fala do velho do Restelo ao Astronauta" de José Saramago; b. "O velho do Restelo" de Luís 
Vaz de Camões, intertextualizando com a canção "Astronauta" de Gabriel O Pensador. Assim, pretende-
se desenvolver o diálogo entre os textos; a musicalidade, bem como o estímulo à leitura, favorecendo 
um maior aprendizado em sala de aula. 2.1 Objetivo geral contribuir para a reflexão sobre o ensino da 
literatura e o da música, visando torná-los mais significativos. 2.2 Objetivos específicos .Contextualizar o 
ensino da literatura na escola; .Discutir a importância da literatura e da música no contexto escolar; . 
Apresentar propostas para o ensino da literatura somados ao da música na escola. Materiais: os textos e 
a música já mencionados.Realizar-se-á um levantamento na literatura específica sobre o tema 
analisado.A pesquisa bibliográfica conta com o acervo da biblioteca da Unoeste. O método de 
abordagem empregado é o dedutivo que "[...] consiste em investigar acontecimentos, processos e 
instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje [...]" (MARCONI; LAKATOS, 
2006, p. 106) e o comparativo, o qual promove a "investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou 
fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles." (GIL, 1999, p. 34).             
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O presente estudo se justifica pela necessidade de se obter um maior conhecimento acerca do uso dos 
pseudônimos e dos heterônimos na literatura, dando ênfase ao fato de que tal conhecimento é de 
grande valor para educadores, ou interessados em obter informações acerca do assunto. Tem-se como 
objetivo identificar a importância do uso de nomes fictícios em obras literárias criadas por artistas 
norte-americanos, em vista que serão expostas as causas e consequências do ato, relacionando-o aos 
gêneros literários empregados pelos autores, de modo que será apresentada a influência do leitor em 
meio a essa situação. Verificaremos como os autores literários, como Stephen King, Meggin Cabot, 
Daniel Handler, Eleanor Robertson apresentam a troca de nomes, enfocando em suas influências. A 
hipótese adotada é que a troca de nome ocorre em razão de eles quererem evitar a rejeição e ao 
mesmo tempo sentirem-se mais livres para inovar. Discutir a importância do emprego dos pseudônimos 
e dos heterônimos em obras literárias elaboradas por autores norte-americanos; Discutir o conceito dos 
pseudônimos e dos heterônimos, apresentando suas causas e suas consequências;Relacionar o gênero 
literário com o uso de nomes fictícios; Apresentar a influência do leitor na aplicação de pseudônimos e 
heterônimos pelos autores; Verificar os principais autores literários, como Stephen Edwin King, Meggin 
Patricia Cabot, Daniel Handler, Eleanor Marie Robertson, e a utilização de pseudônimos e de 
heterônimos apresentados por eles, enfocando suas influências.  Trata-se de uma pesquisa do tipo 
bibliográfica, de natureza qualitativa e de caráter exploratório, para a coleta de dados faz-se necessário 
um levantamento em livros e documentos que tratem do assunto, e tem-se como método de 
investigação o dedutivo.             
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CURSO DE EXTENSÃO EM ESPANHOL DA FATEC-PRUDENTE  
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SILMARA RIBEIRO MOSCATELLI  

 
A Língua Espanhola é uma importante ferramenta de participação no mundo globalizado, por causa da 
grande concorrência e crescente exigência do mercado de trabalho. Ainda, existe uma necessidade 
imposta pelo processo seletivo do Enem, vestibulares e provas de proficiência que os estudantes 
desenvolvam competências e habilidades em Língua Espanhola. Este trabalho é resultado do projeto de 
extensão, intitulado Espanhol para Enem e Vestibular, realizado pela Faculdade de Tecnologia de 
Presidente Prudente, no primeiro semestre de 2017. Os objetivos do projeto foram: a) Preparar os 
alunos para que obtivessem êxito no Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares, especificamente 
no que se refere à habilidade de leitura, compreensão e interpretação textual no idioma Espanhol; b) 
Fornecer aos alunos estratégias que colaborassem para a compreensão da língua espanhola; c) 
Aproximar a comunidade dos Cursos Superiores oferecidos pela Fatec-Prudente, por meio da leitura e 
discussão de textos que abordassem o mundo do trabalho.    Com os resultados obtidos ao final do 
semestre, pôde-se comprovar a importância de se ofertar cursos, oficinas e palestras que envolvam a 
Língua Espanhola, uma vez que existe um público interessado em aprender o idioma e os espaços para 
esse aprendizado ainda são escassos em nossa cidade. Dessa forma, oferecemos o curso para 40 alunos. 
Todas as inscrições foram preenchidas, ao final do semestre 28 alunos terminaram o curso, houve 12 
desistências e o foco da aprendizagem foi na leitura e interpretação de texto, ou seja, foco em 
habilidades para a tradução de textos.     Fatec-Presidente Prudente Como metodologia de trabalho, 
foram utilizadas estratégias diversas, de acordo com as próprias características do grupo de estudantes, 
incluindo aulas expositivas, aulas práticas, apresentações orais, debates, trabalhos escritos e 
simulados.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2138 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Linguística, Letras e Artes  

Letras    

 
 

FONÉTICA, FONOLOGIA E ORTOGRAFIA NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM LETRAS  
 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA  
VALERIA APARECIDA ANJOS DE MOURA  

GISLENE APARECIDA DA SILVA BARBOSA  
 

Nas aulas de Língua Portuguesa II, do curso de Letras da Universidade do Oeste Paulista, no primeiro 
semestre de 2017, analisamos uma situação de dificuldade de escrita ortográfica (um caso hipotético) e 
elaboramos, na condição de futuros docentes, uma atividade interventiva para educação básica acerca 
dos elementos sonoros e ortográficos. Considerando a importância da ortografia e a relação nem 
sempre exata entre o que se fala e o que se escreve, a atividade proposta na aula da licenciatura partiu 
do princípio de que o conhecimento de elementos fonéticos para o graduando em Letras é essencial, 
visto que, como futuros professores, o utilizaremos para ajudar nossos alunos a escreverem melhor. O 
objetivo da atividade foi identificar fragilidades ortográficas no caso apresentado e, a partir dele, criar 
um plano de aula para educação básica para sanar dificuldades na escrita, considerando interações 
entre a emissão dos fonemas e o registro escrito dos vocábulos em língua materna.    A partir destas 
atividades construídas, percebemos o quanto avançamos em relação à compreensão e ao trabalho 
ortográfico pensado para os segmentos de ensino fundamental e médio, vimos que o ensino não pode 
se centrar apenas em regras de escrita, mas também dialogar com questões de fonética e fonologia. 
Analisar um caso hipotético ampliou nossa capacidade de olhar para cada dificuldade e de construir um 
perfil para nele atuar com criação interventiva. Aprendemos estratégias para o desenvolvimento de 
atividades com o intuito de suprir as dificuldades dos alunos quanto à ortografia. Com isso, nos sentimos 
mais capacitados para o desenvolvimento da docência como futuros professores de Língua 
Portuguesa.     Nosso plano de aula contemplou as seguintes atividades: 1) Leitura de contos - para 
enfatizar a prática da leitura, valorizar a reflexão sobre a forma, a emissão sonora e os sentidos 
construídos no contexto. Também construída para favorecer a produção escrita (novo final para a 
narrativa) e a possibilidade de descoberta de desvios quanto à grafia adequada. 2) Jogo da memória - 
para a percepção da diferença de escrita entre palavras construídas a partir de fonemas homorgânicos. 
3) Ditado e alfabeto móvel - para articular e contrapor diferenças entre vocábulos com "ss" ou "rr", "ss" 
e "ç".    
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Linguística, Letras e Artes  

Letras    

 
 

ENSINO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITORES NA REDE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

KAROLAINE CLAUDIA DOS SANTOS  
 

       RESUMO Este artigo apresenta um relato de experiência de ensino desenvolvido por meio de um 
trabalho teórico-prático com os alunos do curso de licenciatura em Letras da FAPEPE, com a 
apresentação do seminário tivemos que elaborar e vivenciar as etapas de uma sequência expandida, 
refletindo sobre possibilidades para o ensino da Literatura.   

 


