
 

 

 

II SEMINÁRIO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

SUAS LITERATURAS 

Tema 

 O ensino de Língua Portuguesa e Literatura: sujeito e subjetividade. 

Objetivo 

Promover reflexões acerca do ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa e Literatura, 

buscando metodologias focadas no desenvolvimento dos aprendentes. O evento procura reunir 

pesquisadores da Universidade Federal de Lavras preocupados com a temática promovendo a 

divulgação e a interação com os sujeitos em formação inicial e continuada. 

Data de Realização 

22 de junho de 2016. 

Local 

Universidade Federal de Lavras – UFLA 

Inscrições 

As inscrições serão feitas em duas etapas: 

09/06 a 14/06 – Professores das redes Municipal e Estadual e outros participantes externos. 
15/06 a 22/06 – Estudantes da UFLA. 

Programação 

16h00 - 18h00 – Mesa-redonda de abertura. 

Participantes: 

Profa. Dra. Andréa Portolomeus (UFLA) 

  

                

                U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  LA V R A S  

Departamento de Ciências Humanas - DCH 

LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS 



Título: A poesia na prática do letramento literário na escola.  

Resumo: A comunicação aborda a especificidade do objeto literário, mostrando como um 

conhecimento teórico sólido é indispensável para uma boa aula de literatura. Amplia a 

discussão, analisando o gênero lírico como metodologia inicial para o letramento literário na 

escola, à medida que a poesia instiga os discentes a entenderem a leitura literária como uma 

leitura particular, cuja decodificação não coincide com a decodificação de textos do cotidiano. 

Profa. Dra. Raquel Márcia Fontes Martins (UFLA) 

Título:  Variação linguística na prática da sala de aula. 
 
Resumo: É indiscutível que o tratamento da variação linguística na sala de aula é fundamental 

para a formação do aluno. Assim, conhecer a área de variação e as possibilidades de trabalho 

com ela em sala de aula é também essencial para o professor de língua. A apresentação 

levanta questões dessa área que contribuem para a prática da sala de aula, visando à 

formação do aluno como um sujeito competente no uso da língua, nas mais diversas situações 

comunicativas. 

Mediador: Prof. Dr. Márcio Rogério de Oliveira Cano (UFLA) 

Local: Auditório do Departamento de Ciências Humanas - DCH 

18h00 – 19h00 – Lançamento de livro. 

Local: Auditório do Departamento de Ciências Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19h00 – 21h00 – Minicursos (30 vagas para cada minicurso)  

Importante: cada pessoa deve inscrever-se para apenas um minicurso e não serão 

permitidas mudanças depois da inscrição feita. 

MINICURSOS 

1) Transdisciplinaridade no ensino de língua portuguesa.  

Profa. Dra. Márcia Fonseca Amorim (DCH-UFLA) 

Resumo: O objetivo do minicurso é tratar o ensino da língua em uma perspectiva 

transdisciplinar, a partir da produção e do consumo de textos que circulam em 

diferentes esferas sociais, com temas que abordam ética, cidadania, relações de 

gêneros, intersubjetividade e interdiscursividade, visando a construção de saberes.  

Local: Anfiteatro do DCH 

2) A literatura em jogo: um exercício para a subjetividade.  
 
Prof. Vinícius Macedo (UFMG)  

 
Resumo: Sensibilizar estudantes ao prazer da leitura literária é um grande desafio, 

principalmente num contexto em que a Literatura encontra-se apenas como conteúdo 

da Disciplina de Língua Portuguesa. O professor, além de trabalhar questões 

gramaticais e semânticas, tem o dever de formar leitores autônomos. Para tanto, faz-se 

necessário sistematizar uma didática que aborde o signo poético como um jogo de 

sons e sentidos, valorizando a diversidade subjetiva de seu público. 

Local: Pavilhão 4 - Sala 2 

3) Produção textual: etapas para uma produção discursiva. 

 Prof. Dr. Márcio Rogério de Oliveira Cano (DCH-UFLA). 

Resumo: proponho discutir as condições de situacionais para que os aprendentes 

possam tomar a escrita como um processo de produção discursiva que segue etapas 

desde a construção do papel social daquele que produz um texto até o processo de sua 

revisão e sua publicação. 

Local: Sala 44 do DCH 

 



4) O ensino de literatura afrobrasileira e indígena na escola básica. 

Profa. Dra. Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (DCH-UFLA) 

Resumo: Este minicurso tem como objetivo apresentar e discutir algumas propostas de 

inserção da literatura afrobrasileira e indígena no ensino de Língua Portuguesa na 

escola básica visando contribuir para uma formação que estimule o aluno a conhecer e 

valorizar as culturas do Brasil.        

Local: Sala 29 de Aula do Pavilhão 6 – 2º Andar 

 
5) Gêneros discursivos e ensino. 

 
Profa. Dra. Luciana Soares da Silva (DED-UFLA) 
 

Resumo: Este minicurso tem como objetivo discutir o conceito de gênero discursivo 

e sua abordagem no ensino de Língua Portuguesa, a partir de pressupostos teóricos 

da Análise do Discurso e do estudo de gêneros jornalísticos.  

Local: Sala 08 de Aula do Pavilhão 3 - 2º Andar 

 
6) Multimodalidade e leitura: novas práticas de letramento. 
 

 Profa. Dra. Helena Maria Ferreira e Profa. Dra. Mauriceia de Paula Ferreira (DCH-UFLA) 
 

Resumo: Este minicurso tem como proposta  discutir a questão da multimodalidade 

no trabalho com a leitura em sala de aula, uma vez que a combinação das várias 

linguagens/semioses exige do leitor novos modos de ler os textos que circulam na 

contemporaneidade e demanda novas habilidades para a articulação dos diferentes 

elementos que constituem o processo de produção dos sentidos.  

Local: Sala 09 de Aula do Pavilhão 3 - 3º Andar 

Comissão organizadora: 

             (Grupo de Pesquisa Leitura e Produção de Texto) 

                   Prof. Dr. Márcio Rogério de Oliveira Cano 

                   Júlio César Paula Neves 

                   Jaqueline Aparecida Nogueira 

                   Heyde Ferreira Gomes 

                   Sandra Helena de Sousa 

Adrielle Pereira de Souza 

Luiz Guilherme Esteves da Silva 

Josilene Carvalho Pereira 

Talita Pereira de Melo 

 



INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES E 

PARTICIPANTES EXTERNOS 

Para se inscrever em eventos ofertados pela instituição é necessário ter cadastro no 

sistema. 

Caso possua cadastro no sistema, acesse a Página de login. ( https://sig.ufla.br/ ) 

Caso NÃO tenha vínculo com a instituição e/ou NÃO possua cadastro no sistema, 

acesse a Página de Cadastro ou copie o link abaixo e cole no seu navegador. 

https://sig.ufla.br/modulos/publico/eventos/inserir_participante_externo.php 

Preencha corretamente os dados obrigatórios e então se inscreva no evento “II 

SEMINÁRIO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS”. 

Após se inscrever no evento, você deverá ir em Atividades e escolher apenas UM dos 

minicursos e se inscrever. 

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo gplpd@hotmail.com ou pela página no 

facebook GPLPD Grupo de Pesquisa Leitura e Produção de Texto. 
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