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PROGRAMAÇÃO
16/11/2017 – QUINTA-FEIRA

08:00 – 12:00 – Credenciamento e entrega de material // Teatro Universitário
 
12:00 – 17:00 – Credenciamento e entrega de material // Hall entre a canti-
na do Onofre e em frente à copiadora (anexo do CCHN)

09:00 – 10:00 – Apresentação Cultural // Teatro Universitário 
10:00 – 10:30 – Abertura Oficial // Teatro Universitário 
10:30 – 12:00 – Conferência de abertura: O gênero cartaz de protesto - Profa. 
Dra. Vera Menezes e Paiva (UFMG) // Teatro Universitário

12:00 – 14:00 – Almoço

14:00 – 16:00 – Comunicações 1
Prédio IC3, IC4, Edifício Didático, Bárbara Weinberg, Wallace Corradi, 
Bernadette Lyra, Anfiteatro 2
16:00 – 16:30 – Coffee break // corredores das salas

16:30 – 18:30 – Minicursos
I - Fonologia de Laboratório – Profa. Dra. Thaís Cristófaro Alves da Silva 
(UFMG) // Auditório Leda Aboumrad

II - Quadrinhos, educação e cidadania - Wendell L. Taboas (Ministério 
Público do Trabalho-ES) // Sala 3 do Didático

III - Política linguística e internacionalização: repensando o panorama 
das universidades brasileiras - Profa. Dra. Denise Martins de Abreu-e-
Lima(MEC/SESU) // Sala 25 IC4

IV - Metodologia de Busca na Internet para pesquisadores: estratégias e 
ferramentas para gerenciamento bibliográfico e coleta de dados - Prof. 
Dr. Lafayette Batista Melo (IFPB- Instituto Federal da Paraíba) // Sala 4 do 
Didático

V - Problematizando a Formação de Professores no Brasil: possibilidades 
e perspectivas - Profa. Dra. Andréa Machado de Almeida Mattos (UFMG) // 
Auditório CCHN IC2
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VI - Como reunir dados linguísticos cientificamente – Prof. Dr. Eric Laporte 
(Universidade Paris-Est Marne-la-Vallée da França) // Anfiteatro 2 Passarela 
Superior

VII - Mediando e construindo pontes entre conceitos cotidianos e cientí-
ficos no enfrentamento de dilemas de sala de aula: uma perspectiva so-
ciocultural à formação docente – Profa. Dra. Adriana Kuerten Dellagnelo 
- UFSC // Anfiteatro 1 CCHN

19:00 – 21:00 – Lançamento de livros, Apresentação de Pôsteres // Adufes

PROGRAMAÇÃO
17/11/2017 – SEXTA-FEIRA

8:00 – 10:00 – Credenciamento e entrega de material-  Hall entre a cantina 
do Onofre e em frente à copiadora (anexo do CCHN)

08:00 – 10:00 – Mesas-Redondas I
Mesa 1: Teorias linguísticas e sociedade (Prof. Dr. Alexsandro  Rodrigues 
Meireles (UFES), Profa. Dra. Lúcia Helena Peyroton Rocha  (UFES), Profa. 
Dra. Edenize Ponzo Peres  (UFES), Profa. Dra. Thaís Cristófaro Alves da Silva  
(UFMG)) // Auditório Leda Aboumrad

Mesa 2: Ética e discurso (Prof. Dr.Sírio Possenti (Unicamp), Prof. Dr. Roberto 
Leiser Baronas (UFSCar), Profa. Dra. Júlia Almeida (UFES)) // Auditório CCHN IC2

Mesa 3: Acolhendo a experiência na formação de professores (Profa. Dra. 
Laura Stella Miccoli (UFMG), Profa. Dra. Mariney Pereira Conceição (UnB), Profa. 
Dra. Maria Raquel de Andrade Bambirra (CEFET-MG)) // Anfiteatro 1 CCHN

Mesa 4: Letramentos, pesquisa e ensino (Profa. Dra. Andrea Mattos (UFMG), 
Prof. Dr. Daniel Ferraz (UFES), Profa. Dra. Cláudia Kawachi  (UFES), Profa. Dra. 
Janayna Casotti (UFES), Prof. Dr. Roberto Perobelli (UFES)) // Anfiteatro 2

10:00 – 10:15 – Coffee break // Corredores dos Auditórios
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10:15 – 12:15 – Mesas-Redondas II
Mesa 5: Pragmática (Profa. Dra. Dina Maria Martins Ferreira (UECE), Profa. 
Dra. Maria da Penha Pereira Lins (UFES) e Prof. Me. Patrick Rezende (PUC - 
Rio)) // Auditório Leda Aboumrad

Mesa 6: Percursos da Linguística Aplicada (Profa. Dra. Vera Lucia Menezes 
de Oliveira e Paiva (UFMG), Profa. Dra. Christine Siqueira Nicolaides (UFRJ), 
Prof. Dr.Rogério Casanovas Tílio (UFRJ)) // Anfiteatro 2

Mesa 7: Os estudos bakhtinianos e o ensino de língua portuguesa no 
Brasil. (Prof. Dr. Luciano Novaes Vidon  (UFES) , Profa. Dra. Ana Zandwais 
(UFRGS), Prof. Dr. Vanildo Stieg (UFES); Profa. Dra. Sandra Mara Moraes Lima 
(Unifesp)) // Anfiteatro 1 CCHN

Mesa 8: Conflitos sociais e emoções no discurso jurídico e na mídia (Profa. 
Dra. Micheline Mattedi Tomazi (UFES) Prof. Dr. Júlio César Pompeu (UFES)  
Profa. Dra. Anahy Zamblano (UPE)  Prof. Dr. Mario Acrisio Alves Jr. (UFES/
PPGEL/FAPES)) // Auditório CCHN IC2

12:15 – 13:00 – Almoço

13:00 – 15:00 – Comunicações II // IC2, IC3, IC4, Bárbara Weinberg, Wallace 
Corradi e Núcleo de Línguas

15:00 – 17:00 – Sessões Coordenadas
Núcleo de Línguas, IC3 e IC4

17:00 – 17:30 – Coffee Break // Corredor do Auditório CCE

17:30 – 19:00 – Conferência de Encerramento
Lingua(gem) e Política: duas irmãs xifópagas que andam se desentenden-
do uma com a outra –  Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan (Unicamp) // Cine 
Metrópolis

19:00 – 19:30 – Apresentação Cultural // Cine Metrópolis



Sessões de comunicação

1. Análise do
Discurso
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Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Maria Rocha Soares
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

1. O PROCESSO DE MATERIALIDADE DA PALAVRA: UMA ESTRATÉ-
GIA DISCURSIVA COMO EVIDÊNCIA E LEGITIMAÇÃO DO UNIVER-
SO INTERIORANO EM TUTAMEIA, DE GUIMARÃES ROSA.

Palavras-chave: Coisificação; Língua; Palavra; Tutameia; Universo 
interiorano.

 Intenta-se discutir como a obra Tutameia - Terceiras estórias, de 
Guimarães Rosa, consegue ser uma amostra do mecanismo discursivo 
engendrado pelo autor como procedimento representativo do repertório 
cultural característico do universo sertanejo. Atento às peculiaridades 
do mundo rural, Rosa lança mão de um performativo com vistas a ga-
rantir visibilidade aos aspectos culturais próprios de um mundo ou de 
uma dada realidade que o autor toma como referência. Nesse sentido, 
a lógica performativa rosiana incide num processo de materialidade ou 
numa tentativa de “concretude” da palavra que se evidencia num me-
canismo através do qual Rosa, mediante procedimentos tipicamente 
poéticos e também linguísticos, consagra à palavra a peculiaridade de 
consubstanciar-se dos aspectos típicos do modo de vida do homem in-
teriorano, rural – seus valores, suas crenças, seus costumes, sua língua 
(sobretudo a modalidade oral). Vislumbra-se como, através da estratégia 
de “coisificação” da palavra, o prosador consegue recompor não só o 
cenário ou espaço tomado como representativo do mundo rural, como 
também consegue simular circunstâncias e experiências de vida próprias 
desse mesmo universo. Nessa abordagem, a contribuição filosófica de 
Michel Foucault em As palavras e as coisas serve de fundamento para 
se repensar o papel da obra literária como instrumento representativo 
das relações que se travam entre as coisas do mundo (interiorano) e a 
linguagem que as representa. Discute-se, por conseguinte, os mecanis-
mos linguísticos e poéticos rosianos dentro das condições discursivas 
que a obra literária permite. E Tutameia não apenas serve a esse intento 
como também promove reflexões acerca das peculiaridades da língua, da 
cultura, do homem, das circunstâncias, dos valores, enfim de tudo que se 
quer próprio dessa vida e desse mesmo mundo que se mostra, a um só 
tempo, engendrado e representado pela linguagem. 
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Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Paola Laeber; & Poliana da Silva Carvalho
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Campus Ibatiba

2. “UMA LEITURA ALÉM DA MARGEM: DIÁLOGOS ENTRE A ESCRI-
TA DE LIMA BARRETO E O RIP ROP DE EMICIDA NOS ENTORNOS 
DA SALA DE AULA”.

Palavras-chave: Lima Barreto; Emicida; Análise do Discurso; Sala de 
aula. Literatura.

 O presente trabalho objetiva-se em aprimorar os estudos lite-
rários a partir da escrita de Lima Barreto, escritor pré-modernista que 
buscou retratar os modos de vida dos subúrbios cariocas e de sua po-
pulação, e de Emicida, rapper considerado como uma das maiores reve-
lações musicais de hip hop do Brasil nos últimos anos. Ambos literatos 
negros, embora pertencentes a uma mesma nação – Brasil, constituíram 
(e constituem) por meio de suas obras um amplo painel da sociedade 
na qual estavam inseridos, jamais abdicando do que era a função maior 
da literatura: intervir nas questões de seus tempos, expondo, por meio 
de suas subjetividades, um discurso para aqueles que são atormenta-
dos pela intolerância social. Tendo como mote trechos da obra póstu-
ma “Diário íntimo” de Lima Barreto e o rap “Boa Esperança” de Emicida, 
procuraremos entender o modo como esses dois enunciadores fizeram 
de suas produções literárias uma prática de intervenção nas questões 
urbanas e sociais em épocas distintas, na dupla dimensão de escrito-
res e cidadãos, e como seus textos podem ser trabalhados nos entornos 
da sala de aula, proporcionando aos discentes momentos de reflexão 
crítica e sensibilização aos problemas vigentes em nossa sociedade. A 
proposta é desenvolvida com embasamento teórico advindo da Análise 
do Discurso de linha francesa (AD) e fundamentada, principalmente, nos 
textos de Pêcheux (1997), Orlandi (2009) e Resende (2006). Concluiremos 
por meio da discussão dos dados em confronto com fontes históricas e 
análises de pesquisas anteriores sobre estes textos, explicitando como 
esses textos literários podem ser trabalhados nos entornos da sala de 
aula com enfoque na leitura subjetiva dos alunos, isto é, a leitura que 
cada um faz acerca dos textos lidos, proporcionando-lhes momentos de 
reflexão crítica, ressignificação e sensibilização aos problemas vigentes 
em nossa sociedade.
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Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Paula Albarelli
Universidade de São Paulo - USP

3. UM ESTUDO DOS ATOS DE (DES)CORTESIA EMPREGADOS 
COMO MECANISMOS LINGUÍSTICO-ARGUMENTATIVOS EM INTE-
RAÇÕES REGIDAS PELO CONFLITO: O DEBATE POLÍTICO.

Palavras-chave: Descortesia verbal; polêmica; argumentação; 
gerenciamento da imagem; ethos.

 O propósito deste estudo é investigar que tipo de mecanismos 
linguístico- discursivos utilizam-se como estratégias de descortesia e de 
falsa cortesia no gerenciamento das faces em discursos regidos pela po-
lêmica. Consideramos que a (des) cortesia afigura-se como um fenômeno 
de natureza histórico-social, cujos atos configuram-se em estratégias ar-
gumentativas, na medida em que a ameaça à imagem do outro assegura 
a adesão do auditório em determinados tipos de contratos interacionais, 
no caso, o debate político.  Ao construir uma autoimagem social, à qual se 
atribuem juízos de valor positivos para, em contrapartida, denegrir a ima-
gem alheia, nota-se que os participantes da interação buscam convencer 
o público com vistas a obter sua adesão a determinadas teses que lhes 
são apresentadas, mediante um complexo processo de (des)construção 
das faces. Trata-se da instauração e da manutenção do conflito que se dá 
de modo deliberado, isto é, com propósitos persuasivos. Assim, propomo-
-nos, neste estudo, a analisar as posições político-ideológicas veiculadas 
pelos fatos linguísticos que subjazem ao debate político empreendido 
entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, na ocasião das eleições presidenciais 
de 2014, com vistas a trazer à luz que tipo de ethé se erigem na fala de 
ambos os candidatos. O corpus analisado consiste num tipo de interação 
marcadamente polêmica, na qual se intenta promover, por meio da arti-
culação de um discurso calcado na polarização, a ideia de dois “Brasis”. 
Posto isso, tomamos, como fundamentação teórica, as contribuições da 
Pragmática Sociocultural –   sobretudo as pesquisas de Culpeper (1996) e 
de Kaul de Marlangeon (2005) acerca da descortesia de fustigação – assim 
como os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) concernentes à 
Argumentação, a fim de depreender de que modo a conjunção como o 
conflito – a descortesia –  se instaura de modo estratégico.
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Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Paula Bianconcini Anjos
Universidade de São Paulo - USP

4. FACES DO TRUMPISMO NO BRASIL: O CASO DORIANO NA 
CRACOLÂNDIA.

Palavras-chave: Donald Trump; João Doria; análise do discurso; 
redes sociais; George Lakoff.

  A partir da análise de George Lakoff (2017) sobre o uso estratégi-
co do Twitter pelo presidente norte-americano Donald Trump, busca-se 
examinar o discurso trumpista no Brasil. Populista, racista, xenófobo, 
misógino, o empresário-magnata, eleito presidente dos EUA, utiliza deli-
beradamente as redes sociais para pautar a mídia e encarcerar o debate 
público. Por meio da proliferação de tweets, o discurso corporativo de 
Trump molda o debate político. Por mais que o republicano afirme ser 
antiglobalização, seu discurso mira a audiência global por intermédio 
do uso calculado das redes sociais. Os tweets de Trump operam como 
notas mentais. Para Lakoff, enquanto afirma-se “não pense em Donald 
Trump”, ativa-se positivamente o discurso trumpista. Nesse sentido, é 
importante compreender o fenômeno do trumpismo como uma rearti-
culação discursiva do neoliberalismo, “uma faceta do projeto político 
mais amplo de reestruturação da hegemonia” (Fairclough 1992, 93- 94). 
Segundo a taxonomia dos tweets de Trump, proposta por Lakoff (2017), 
as mensagens instantâneas, publicadas pelo republicano, devem ser 
classificadas de acordo com: 1) a preocupação com o ineditismo – Trump 
busca ser o primeiro a moldar o debate; 2) distrair o público com outras 
questões para fugir dos assuntos importantes (por exemplo, a reforma 
do sistema de saúde); 3) atacar os opositores para desviar a atenção dos 
cidadãos; 4) testar a reação do público. Para analisar o caso brasileiro do 
trumpismo, a presente comunicação realizará uma análise discursiva dos 
tweets do prefeito de São Paulo, João Doria, especialmente no caso do 
projeto “Redenção”, na região conhecida como cracolândia.



15.

Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Paula Gomes Nunes; & Mariana Ramalho Procópio Xavier
Universidade Federal de Viçosa - UFV

5. UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO VÍDEO PUBLICITÁRIO “A MÃE DE 
MIL FILHOS” DA JOHNSON’S BABY.

Palavras-chave: Publicidade; discurso; semiolinguística; narrativa 
de vida.

  O artigo analisa, sob a luz dos preceitos da Teoria Semiolinguística 
de Patrick Charaudeau, a publicidade “A mãe de mil filhos” da marca de 
higiene e cosméticos Johnson’s Baby. A peça publicitária foi lançada em 
fevereiro de 2015 e entrou no ranking “Ads Leaderboard” sendo conside-
rada o vídeo do gênero mais visto por brasileiros no YouTube durante o 
mês de fevereiro e março do mesmo ano. O filme presta uma homena-
gem às enfermeiras através da história de Maria Inês – enfermeira de UTI 
Neonatal há mais de 24 anos – e sua relação com os muitos bebês que já 
receberam seus cuidados ao longo dos anos de trabalho. Por ser a própria 
Maria Inês que conta sobre sua experiência enquanto profissional, é a 
narrativa de vida que conduz toda a publicidade. Dessa forma, buscamos 
compreender, embasados nos estudos sobre Narrativa de si da autora 
Ida Lucia Machado (2011; 2013; 2015), quais são os efeitos que a utilização 
da história de vida da enfermeira visa atingir nesse filme publicitário. 
Tendo em vista que, para receber a alusão de argumentativo, um texto 
deve ser tecido obedecendo a preceitos de ordem lógica. No entanto, 
Machado (2011) defende que o uso da narrativa pessoal hoje rompe com 
essa tradição, por carregar grande poder de convencimento e fugir às 
regras lógicas da argumentação. Pelo fato da publicidade escolhida ser 
uma obra audiovisual, utilizamos como ferramenta de análise o qua-
dro teórico-metodológico, desenvolvido pela professora Emília Mendes 
(2013). A autora propõe um quadro analítico no qual o verbal e o icônico 
sejam pensados conjuntamente através da Teoria Semiolinguística do 
discurso e de aspectos da retórica.
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Sessões de comunicação
Análise do Discurso

Ana Paula Miranda Costa Bergami
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

6. MÍDIA NINJA ES: MIDIATIVISMO, EMOÇÃO, DISCURSO E 
PRODUÇÃO DE NARRATIVAS INDEPENDENTES DURANTE A 
OCUPAÇÃO DE ESCOLAS NO ESPÍRITO SANTO.

Palavras-chave: Midiativismo; biopolítica; análise de discurso; big data.

  Os sites de redes sociais representam um espaço de trocas e inte-
rações, que determinam novas sociabilidades contemporâneas, em que 
os indivíduos realizam processos de participação e discussão de temas re-
lacionados às suas vivencias individuais e coletivas. Constituem também 
importantes instrumentos de mobilização social e de disputas de poder. 
Nesse cenário, destacamos a atuação do coletivo de mídia livre Ninja ES 
no Facebook. Composto por ciberativistas, o grupo narra, em tempo real, 
com suas audiências, fatos sociais associados aos diferentes atos de ruas 
dos movimentos sociais. Os “ninjas” modificaram estéticas, estruturas 
narrativas e a posição de sujeito (que se oculta) da deontologia jorna-
lística. Partimos do pressuposto de que o coletivo Ninja ES, sediado em 
Vitória (ES), oferece uma relevante produção discursiva biopolítica, capaz 
de dar visibilidade àquilo que se oculta ou se criminaliza na imprensa. 
Propomos uma análise de discurso e das estratégias midiáticas do Ninja 
ES em novembro de 2016, durante a ocupação da Secretaria de Estado de 
Educação pelos secundaristas, evento batizado de #OcupaSedu. A coleta 
de dados será feita com base nas postagens no Facebook, de 17 a 27 de 
novembro. A partir do levantamento do material, será desenvolvida uma 
análise crítica do discurso (ACD), em que propomos estudar as maneiras 
como é possível empreender uma resistência, no contexto social e polí-
tico, ao abuso do poder social, à dominância e à desigualdade por meio 
do texto e das imagens (VAN DIJK, 2005). Identificamos inicialmente três 
dimensões do midiativismo realçadas durante as ocupações secundaris-
tas: a exclusividade na divulgação da indignação popular, a velocidade do 
processo de distribuição de conteúdos e os gêneros das publicações vei-
culadas pelo Ninja ES (e sua interrelação com o jornalismo). Referências: 
VAN DIJK, Teun A. Discurso, notícia e ideologia: Estudos na análise crítica 
do discurso. Porto: Campo das Letras, 2005.
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Angela Almeida Nascimento Entringer; 
& Sandra Mara Mendes da Silva Bassani
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/PROFLETRAS 

7. ENSINO E PRÁTICA DA ARGUMENTAÇÃO POR MEIO DO 
COMENTÁRIO ON-LINE PARA UMA INTERAÇÃO SOCIAL DIGITAL.

Palavras-chave: Argumentação; produção textual; comentário on-
line; interação digital.

  Desenvolver nos alunos habilidades para ler e escrever critica-
mente e prepará-los para se posicionarem em contexto social, com boa 
argumentação, são alguns dos desafios da prática docente de língua 
portuguesa. Desta forma, este trabalho apresenta a proposta de um 
trabalho com atividades organizadas em uma sequência didática que 
envolva o ensino das bases da argumentação para a produção do gêne-
ro comentário on-line visando a contribuir para aumentar a capacidade 
argumentativa dos alunos e fomentar a interação social digital. Nesse 
contexto, surge o objetivo geral desta pesquisa que é analisar a argu-
mentação presente em comentários on-line produzidos por alunos das 
séries finais  do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal 
de Serra/ES, com o intuito de verificar o nível da escrita argumentativa 
desses alunos e propor atividades, por meio de uma sequência didática, 
que aperfeiçoem a competência da argumentação escrita. Esta pesquisa 
se caracteriza como do tipo intervenção pedagógica de base qualitativa, 
de natureza exploratória e descritiva. Como instrumentos de coleta de 
dados foram utilizados, o questionário, a entrevista, a observação parti-
cipante e a produção de texto diagnóstico. Quanto à abordagem, trata-se 
de um estudo de caráter interacionista ancorado na teoria de Bakhtin 
(1997) e na concepção do Interacionismo Sociodiscursivo de Bronckart 
(1999). São utilizados também os estudos de Bronckart (1999), Marcuschi 
(2008, 2010), além de outros teóricos para fundamentar a abordagem dos 
gêneros discursivos e gêneros textuais. O aporte teórico para a concep-
ção de argumentação fundamenta-se, principalmente, nas contribuições 
de Fiorin (2015), Koch (2002, 2000) e Navega (2004, 2005). 
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Anna Maria Martins Souza; Micheline Mattedi Tomazi 
& Mário Acrisio Alves Junior
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES

8. O DISCURSO DO MEDO EM ENTREVISTA SOBRE REFORMA 
TRABALHISTA.

Palavras-chave: Reforma trabalhista; discurso; emoções; polarização. 

  Nos últimos meses, tem-se falado com frequência sobre as ques-
tões envolvendo a proposta da reforma trabalhista brasileira. Diversos 
especialistas na área oferecem perspectivas divergentes, o que gera uma 
polarização e, consequentemente, uma divisão de opiniões entre os ci-
dadãos. Diante desta questão, no dia 27 de abril de 2017, o jornal local 
“Bom dia Espírito Santo” convidou para uma conversa o desembarga-
dor do Direito do Trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite, e o advogado 
de empresas, Alberto Nemer, a fim de explanar pontos contra e a favor 
deste tema. Tomando o debate ocorrido na entrevista como objeto de 
análise, esta comunicação visa a examiná-lo focalizando as possíveis 
emoções desencadeadas no ato discursivo dos atores sociais envolvidos. 
Objetiva-se, assim, apresentar, não somente a estratégia de polarização, 
mas também as formas como as emoções, sobretudo o medo, podem 
ser construídas por meio do ato discursivo. Nesse sentido, partimos de 
alguns questionamentos iniciais que impulsionaram nosso estudo: Quais 
recursos linguísticos são empregados no discurso de cada entrevistado? 
Como o discurso do medo se evidencia no ato discursivo? Como as emo-
ções contribuem para reforçar a polarização existente? Para sanar estas 
perguntas, buscaremos apoio em conceitos da Teoria Sociocognitiva 
de Teun van Dijk (2010; 2012), nas contribuições sobre emoções no dis-
curso, de Ida Lucia Machado et al (2007), e nas contribuições de Patrick 
Charaudeau (2006) sobre opinião pública. Acreditamos que os resultados 
contribuirão para uma análise relevante das emoções dentro do discur-
so, como também para um esclarecimento sobre as emoções enquanto 
estratégias de persuasão e de manipulação.
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Camilla Reisler Cavalcanti
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

9. CONVERSA DE BAR: A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS.

Palavras-chave: Comercial; Representação Social; Multimodalidade; 
Modelos Mentais.

  Comerciais muitas vezes buscam estratégias que imitam a cultura 
e as práticas sociais e, por isso, têm a habilidade de invocar respostas 
provenientes das emoções. Comerciais têm construído seus discursos 
amplamente baseados em conteúdos relacionados a problemas sociais, 
enquadrando a marca em certa representação social positiva para que 
esta melhore sua imagem perante os consumidores. Sendo discursos mul-
timodais, os comerciais utilizam-se de múltiplos modos para construir a 
mensagem desejada, na qual a marca insere- se em uma ideologia predo-
minante do público alvo. Baseado nos estudos da Representação Social, 
da Multimodalidade e dos Modelos Mentais na Análise Crítica do Discurso, 
este trabalho examina elementos discursivos e multimodais de um co-
mercial de cerveja da marca Heineken que foi amplamente divulgado nas 
redes sociais nos meses de março e abril de 2017. Alinhando-se com uma 
análise multimodal, os potenciais de significado são discutidos dentro da 
definição de contexto proposta por van Dijk (2012, 2014). Esse trabalho, 
portanto, procura desvelar, pela abordagem da análise crítica e multimo-
dal, as estratégias discursivas empregadas para o alcance do objetivo da 
marca, tendo em vista tanto o posicionamento dos produtores do discurso 
como daqueles que o interpretam. Assumimos que a mensagem explícita 
do comercial é que os estereótipos, modelos mentais cristalizados, podem 
ser dissolvidos pela proposta da marca – ou seja, uma simples conver-
sa de bar, desde que tomando a cerveja certa, é suficiente para resolver 
problemas sociais. Dessa forma, há uma apologia ao consumo da bebida 
alcóolica por relacionar a prática com resoluções de problemas, ficando 
o comportamento ético a cargo do consumidor. Porém, defendemos que, 
apesar do apelo emocional eficiente, o comercial continua atingindo seu 
objetivo capital de aumentar as vendas do produto sem que qualquer res-
ponsabilidade seja atribuída à empresa.



20.

Sessões de comunicação
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Claudia Santos Oliveira; & Prof. Ms. Emerson Tadeu 
Cotrim Assunção
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

10. OS ENUNCIADOS “É GOLPE” E “NÃO É GOLPE” E OS EFEITOS 
DE SENTIDO NO DISCURSO POLÍTICO DA PRESIDENTA DILMA 
ROUSSEFF EM SEU PROCESSO DE IMPEACHMENT.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Política; Dilma Rousseff; 
Efeitos de sentido.

  O discurso político sempre figurou como objeto principal de es-
tudo da Análise do Discurso francesa (ADF), já que as materialidades lin-
guístico-discursivas advindas desse tipo de discurso demandam olhares 
para os efeitos de sentidos presentes nesses acontecimentos (PÊCHEUX, 
1997). As análises, que registramos nessa comunicação, tomam como 
ponto de partida o estudo do discurso político da presidenta Dilma 
Rousseff no momento do seu afastamento provisório, pelo Senado, de 
suas funções presidenciais. Como objetivo, intencionamos compreender 
como as materialidades dos enunciados É golpe e Não é golpe são agen-
ciados em seu discurso. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada 
utilizando as transcrições, dos dois discursos proferidos pela presiden-
ta Dilma Rousseff, no dia doze (12) de maio de 2016, em dois espaços 
e para públicos distintos. Uma vez selecionado o corpus, utilizamos as 
concepções teóricas de Análise do Discurso Francesa (ADF), com base nas 
noções de enunciado e sujeito, advindas dos estudos de Foucault (2008); 
saberes sobre efeitos de sentido em Pêcheux (1997), Orlandi (2003) e 
Gregolin (2006) e, por considerar a relevância do sujeito político dentro 
da análise do discurso, buscamos apontamentos a partir da concepção 
de Courtine (2006), Piovezani Filho (2009) e Possenti (2016). Foi necessário 
traçar um paralelo com a história política dos anos de 1964, 1992 e 2016 
de modo que alinhássemos os acontecimentos políticos e jurídicos que 
culminaram em seu afastamento. As análises apontam um plano muito 
bem arquitetado, para tomar à força o que não havia sido conquistado 
nas urnas, bem como a confirmação do golpe parlamentar de 2016.
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Claudio Ricardo Correa
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

11. CÃES HERÓIS: UMA ABORDAGEM SEGUNDO A SEMÂNTICA 
GLOBAL — O DISCURSO APREENDIDO NA MULTIPLICIDADE DE 
SEUS PLANOS.

Palavras-chave: Semântica global; intersemiótica; interdiscurso; 
literatura; América Latina.

  Este artigo faz uma abordagem, segundo a semântica global (pro-
posta por Dominique Maingueneau), da obra Cães heróis — do escritor 
mexicano Mario Bellatin, sobre um homem imóvel e seus trinta cães 
pastores belgas malinois em um universo metafórico sobre a América 
Latina —, e cuja edição brasileira (da Cosac Naify) recebeu um tratamento 
gráfico diferenciado. Os exemplares deste livro não têm capa, por isso a 
lombada exposta mostra as costuras e a colagem dos cadernos, como 
se tivessem sido literalmente devorados, mutilados; as manchas de tex-
to são verdadeiras caixas que emolduram e, ao mesmo tempo, parecem 
encarcerar as palavras, similarmente à condição de um dos principais 
personagens da obra: o “homem imóvel”; os blocos de textos só ocupam 
as páginas pares; as ímpares, vazias, formam divisórias que impedem 
que os textos se comuniquem entre si; o corpo do texto varia a todo 
instante e reforça os cortes abruptos, elipses, silêncios e metáforas do 
enunciador; enfim, tudo isso é corroborado pelo projeto gráfico, que é 
pura metalinguagem. Nesse contexto destaca-se o profundo entrelaça-
mento que se pode observar entre os diversos elementos que consti-
tuem o discurso e a estreita relação com a temática da obra. Segundo 
Maingueneau “a enunciação pressupõe a existência de um mundo que 
se consolida por meio desse mesmo ato de enunciação, ou seja, o que o 
texto diz já pressupõe uma cena que o torna possível naquele momento, 
naquela sociedade, e é justamente esta mesma cena que, ao validar o 
discurso que nela se inscreve, se confirma como válida.” O artigo trata, 
segundo o contexto da semântica global, de etos; cena de enunciação; 
estatuto do enunciador, do coenunciador e do destinatário; validação; 
interdiscursividade; intertextualidade; vocabulário; temas; dêixeis enun-
ciativa, cenografia, modos de enunciação e de coesão.
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Cristhiane Ferreguett; & Ramon Pereira Castro
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

12. O PROCESSO DE ADULTIZAÇÃO DE MENINAS EM REVISTAS 
INFANTIS: QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Palavras-chave: Bakthin; adultização. publicidade.

  As crianças vivem em uma sociedade com forte apelo ao consumo 
e, bombardeadas pela publicidade, passam a ter desejos de aquisição 
de bens supérfluos que em sua imaginação irão transformar a sua vida 
para melhor. Nesse contexto, batons, sombras, esmaltes, roupas e sapa-
tos apropriados para a mulher adulta são oferecidos para as meninas 
como sendo algo necessário para a vida delas. No presente trabalho ana-
lisam-se duas reportagens impressas, veiculadas na revista especial Girls 
Recreio nº 01/2016, que tem como público-alvo meninas de seis a onze 
anos. O objetivo geral do trabalho é analisar como o discurso publicitá-
rio se engendra na tessitura discursiva de reportagens da Revista Girls 
Recreio nº 01 e que efeitos de sentidos produz no que se refere à adulti-
zação precoce da menina. Como embasamento teórico, a pesquisa busca 
respaldo nos pressupostos do Círculo de Bakhtin. As análises são desen-
volvidas qualitativamente, observando os diversos elementos verbais e 
verbo-visuais que constituem as reportagens selecionadas. Observa-se 
um empenho do locutor em se aproximar da criança e conquistar sua 
confiança, usando para isso uma variação de tom, ora de um locutor in-
fantil, ora de um adulto que quer – aparentemente – cuidar e proteger. 
A adultização precoce da menina é construída discursivamente e pode 
ser observada pelos modelos adultos apresentados como referência de 
como a menina/interlocutora deve se vestir, se maquiar, se pentear e do 
modo como ela deve agir e ser; o discurso publicitário, mais ou menos 
aparente, se engendra em diferentes materialidades discursivas e esti-
mula, por meio de enunciados verbais e não-verbais, o processo de adul-
tização precoce da menina, a fim de promover e incentivar o consumo de 
produtos normalmente desnecessários para uma criança. Essa pesquisa 
faz parte do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica 
da UNEB, bolsista: Ramon Pereira Castro.
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Décio Bessa; Aline Souza Santos; Natália Penitente Andrade; & 
Carlos Henrique Alves dos Santos
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

13. DISCURSO E SITUAÇÃO DE RUA NA BAHIA:  
INTERTEXTUALIDADE EM NOTÍCIAS DE EUNÁPOLIS, 
JUAZEIRO E SALVADOR.

Palavras-chave: Discurso; Bahia; intertextualidade; situação de rua.

  “Morar” na rua é um contrassenso social, um contrassenso lógico 
e uma grave discrepância diante dos direitos constitucionais brasileiros; 
essa realidade provoca a naturalização da escolha lexical “moradores de 
rua” para cidadãos. Por outro lado, o termo “situação de rua” vincula-se 
à problemática social que leva pessoas a utilizarem as ruas como forma 
de abrigo e de sobrevivência. A indissociabilidade entre linguagem e 
sociedade é percebida nessas opções linguísticas. O objetivo desta pes-
quisa é analisar linguisticamente marcas intertextuais relacionadas à si-
tuação de rua em sites de notícias da Bahia, considerando correlações 
com práticas sociais. O aparato teórico e metodológico está associado à 
abordagem dialética e relacional da Análise de Discurso Crítica (ADC) de 
Fairclough (2001, 2003, 2009), que também envolve intertextualidade. Para 
tratar sobre situação de rua, empregamos, principalmente, os trabalhos 
de Silva (2009), Bessa (2009, 2014) e governamentais (META/MDS, 2008). O 
corpus é composto por notícias dos seguintes sites e respectivas cidades 
da Bahia: Atlântica News (Eunápolis); Diário da Região (Juazeiro) e Tribuna 
da Bahia (Salvador). Os textos tratam de políticas públicas direcionadas a 
pessoas em situação de rua e as relações intertextuais são observadas a 
partir da presença e da ausência de vozes. Nos resultados, encontramos 
vozes de representantes de instituições governamentais, como: supervisor 
do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
(Centro POP), prefeito, promotora de justiça. Notamos, também, que ocor-
rem ausências de relatos diretos e/ou indiretos de cidadãos e de cidadãs 
em situação de rua. As ausências dessas marcas intertextuais (de vozes), 
em um contexto que envolve diretamente essas pessoas, indica que há um 
“silenciamento” que discursivamente contribui para a manutenção do pro-
blema social. Todavia, a organização e a ação social abrem possibilidades 
relevantes como o espaço de voz para uma coordenadora do Movimento 
Nacional da População em Situação de Rua (MNPR).
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Fernanda Araújo Dias Mendes Xavier; & Marcus Antônio Lima Assis
Universidade do Sudoeste da Bahia - UESB

14. “EU SOU FAVELA”: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA 
IDENTIDADE NOS PAGODES BAIANOS.

Palavras-chave: Identidade Cultural; Pagode; Discurso; Sujeito 
Favelado.

  A sociedade atual vive marcada por traços culturais e identi-
tários diversos. Através disso, a música, os efeitos de sentido por ela 
produzidos, a inclusão de temáticas marginalizadas e a sua expansão 
na indústria comercial tornaram-se absurdamente conhecidas entre as 
classes sociais existentes. Diante desse fator, este estudo tem como ob-
jetivo primordial analisar de que modo a identidade cultural do favelado 
é construída nos discursos dos pagodes baianos. Para tanto, a Análise 
de Discurso será o referencial teórico-metodológico a ser utilizado. É 
importante observar que a AD tem seu método e peculiaridade próprios 
que oferece o suporte teórico, competindo ao pesquisador nortear sua 
análise, dando-lhe as interpretações que lhe convém, visando à inter-
locução, ao diálogo com o sujeito-leitor, na tentativa de evidenciar as 
armadilhas do discurso. Assim, esta pesquisa utilizou-se do método ana-
lítico, norteado pelo seguinte problema de pesquisa: como os discursos 
dos pagodes baianos se materializam e se entrecruzam na reconstrução 
e reafirmação da identidade cultural do sujeito periférico, o favelado, 
para discutir as vozes polifônicas e dialógicas, o interdiscurso e a memó-
ria discursiva, através dos estudos de Bakhtin.  Além desses teóricos do 
discurso, Castells, Hall e Bauman dão a sustentação teórica às discussões 
da categoria identidade. Neste diálogo, discutimos quanto o sujeito está 
propenso a reafirmação de sua identidade cultural. Essas novas possibi-
lidades nos levam a pensar nesses sujeitos periféricos como indivíduos 
capazes de estabelecer relações com os lugares que vivem, com sua cul-
tura e sua identidade fazendo refletir várias periferias em apenas uma 
produção musical periférica como é o caso dos pagodes baianos, mais 
especificamente, oriundos da capital Salvador.
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Giovanna Diniz dos Santos
Universidade Federal de Goiás - UFG

15. A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO JORNALISTA NO DISCURSO 
MIDIÁTICO DE O POPULAR SOBRE AS CONGADAS.

Palavras-chave: Discurso midiático; Círculo de Bakhtin; Congadas.

  Estre trabalho pretende pesquisar como se constitui o sujeito jor-
nalista através da análise de enunciados do discurso midiático – repre-
sentado aqui pelo Jornal O Popular, mídia tradicional goiana. Os meios 
de comunicação produzem hoje um discurso hegemônico sobre a reali-
dade, pautando os eventos factuais para servir em agendas específicas 
ou segundo interesses ideológicos de determinada mídia. Essa pesquisa 
busca entender como se constitui o discurso midiático, e como ele pode 
servir para produzir ou ser produzido pelo sujeito jornalístico, usando 
como exemplo de análise o discurso produzido sobre a congada dentro 
do jornal O Popular. Assim, usando como corpus de análise matérias so-
bre a congada – festa religiosa de matriz africana celebrada em homena-
gem a Nossa Senhora do Rosário – publicadas no jornal, será estudada 
a forma como o Círculo de Bakhtin e seus trabalhos sobre filosofia da 
linguagem podem contribuir para a área de jornalismo. Resgatando os 
teóricos que se debruçaram para entender o papel da mídia na socieda-
de, ora como parte integrante de seu funcionamento, para os funciona-
listas, ora como instrumento para manipulação das massas, para a Escola 
de Frankfurt, pretende-se chegar, por fim, aos estudos que entenderam 
a mídia como disseminadora ideológica, mas também como repleta de 
contradições e possibilidade de resistências. Assim, será possível chegar 
na constituição do que hoje é o sujeito jornalista, como sujeito que bus-
ca autonomia e mudança em seu ambiente de trabalho ou na criação de 
outras mídias, outras formas de se fazer jornalismo. O objeto de estudo 
desta pesquisa – o sujeito discursivo –, como explica Fernandes (2005), 
está, assim, relacionado com o contexto em que vive. Logo, “importa o 
sujeito inserido em uma conjuntura social, tomado em um lugar social, 
histórica e ideologicamente marcado; um sujeito que não é homogêneo, 
e sim heterogêneo, constituído por um conjunto de diferentes vozes.” 
(Fernandes, 2005, p. 7).
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Girey Viera a Silva
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

16. O POSICIONAMENTO DO JORNAL A GAZETA NO PROCESSO 
TITULATÓRIO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ES.

Palavras-chave: Territórios quilombolas; imprensa; discurso; poder.

  Desde o período da escravidão, conflitos de diferentes naturezas 
permeiam as relações sociais entre a população negra e os grupos ideo-
logicamente brancos no Brasil e no Espírito Santo. Embates que consoli-
dam identidades distintas e que podem ser identificáveis, especialmente, 
quando se observa as respectivas formas de relação com o território e 
as distintas práticas de territorialidade. A partir desse contexto, o tra-
balho em desenvolvimento no âmbito do Programa de Pós-graduação 
em Comunicação e Territorialidade da Universidade Federal do Espírito 
Santo investiga como se posicionam os dispositivos midiáticos comu-
nicacionais nos processos decorrentes da disputa por territórios – po-
larizada entre comunidades quilombolas, empresas transnacionais e 
proprietários rurais. Tal investigação, utilizando-se como suporte teó-
rico-metodológico os pressupostos conceituais de Michel Pêcheux e da 
escola francesa de Análise do Discurso (AD), pretende analisar os textos 
publicados em A Gazeta sobre o processo de titulação de territórios qui-
lombolas. Tendo como corpus o acervo do referido jornal e com base, 
ainda, em conceitos de Pierre Bourdieu, a pesquisa busca: entender como 
as comunidades quilombolas estão inseridas no “campo” das minorias; 
identificar as hierarquias e as relações estabelecidas entre os agentes; 
mapear as interações dessa minoria com outros campos; e compreender 
a dinâmicas de funcionamento do campo do jornalismo e a posição que 
o jornal estudado ocupa nesse espaço. Nesse sentido, o aprofundamento 
da presente proposta de estudo justifica-se à medida que se configura 
na possibilidade dos meios de comunicação atuarem ou se posicionarem 
favoravelmente a um dos “lados” na disputa pelos territórios por meio 
da construção de determinadas construções discursivas.
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Gisele Santos De Nadai
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

17. O PROGRESSO DO DISCURSO PARA A FILOSOFIA DA 
LINGUAGEM E ALGUMAS ABORDAGENS CONCEITUAIS.

Palavras-chave: Discurso; Análise do discurso; Filosofia da 
linguagem. 

  Esta comunicação foi produzida por demanda da discipli-
na Tópicos em Educação e Linguagens, no curso de mestrado em 
Educação, em 2011, pelo Programa de Pós Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Espírito Santo, ocasião em que a autora es-
tava ingressa. Procura situar, no campo da linguagem, o progresso do 
discurso para a filosofia da linguagem, bem como expor o problema da 
definição e da conceituação de discurso apoiando-se inicialmente em 
Dominique Maingueneau, por conseguinte em Eni Pulcinelli Orlandi e 
Sírio Possenti na tentativa de elucidar as contribuições destes autores 
para o campo dos estudos da análise do discurso. Nesse sentido, o 
diálogo com os autores foi fundamental para a compreensão de como 
tem se dado as discussões no campo da análise do discurso uma vez 
que entendem e expõem a relação de atravessamento entre língua e 
discurso e o fato de nenhuma abordagem, que se queira completa, dar 
conta de explicar, de abarcar os domínios do discurso, pois este se 
concretiza em relações complexificadas de sujeitos múltiplos e subje-
tivos, evocando certas exterioridades, em específico a ideológica e a 
social. Assim, o discurso se localiza em um ambiente aberto, seguindo 
uma visão sociointeracionista em que a aquisição da linguagem se dá 
em processo constitutivo, em vez de decorrer de regras previamente 
dadas. Pelo mesmo caminho podemos situar a análise do discurso, 
que ao trabalhar com o discurso também analisa a língua enquanto um 
sistema aberto, ela no mundo com seus falantes produzindo sentido, 
bem diferente de como era concebida por Ferdinand de Saussure ao 
separar língua (langue) de fala (parole).
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Glaucimere Patero Coelho
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

18. A CENA ENUNCIATIVA E OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA      
SEMÂNTICA GLOBAL NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS.

Palavras-chave: Cenas enunciativas; semântica global; quadrinhos.

  Tendo como fundamentação teórica a Análise do Discurso de li-
nha francesa, a partir dos estudos de Maingueneau (2004; 2008), o pre-
sente trabalho objetiva analisar, a partir de uma perspectiva discursiva, 
como os elementos constitutivos da semântica global colaboram para 
a construção da cena enunciativa em uma produção textual multimo-
dal. Com base nesta perspectiva optou-se por selecionar uma história 
em quadrinhos, dentre as diversas produções textuais que compõem as 
ações de linguagem. A escolha deste gênero justifica-se, pois os qua-
drinhos apresentam mecanismos comunicacionais que propiciam a sua 
adaptação junto a outras formações discursivas, o que colabora na ma-
nutenção de uma cena enunciativa diversificada. A análise das histórias 
em quadrinhos seguirá fundamentada nos estudos de Cirne (1973, 1982), 
Lins (2008), Ramos (2012) e Vergueiro (2011). Para tanto dentro da vas-
ta produção do quadrinista Maurício de Sousa, enriquecida pelas artes 
plásticas, dramáticas e cinematográficas, a análise privilegiará a adapta-
ção do conto de fadas A Bela Adormecida encenado com personagens da 
Turma da Mônica. Focalizando a mescla do discurso dos quadrinhos ao 
discurso literário, foram selecionados dentre os elementos da semântica 
global, a intertextualidade, o tema, o vocabulário e estatuto do enuncia-
dor e do destinatário, como constituintes das cenas enunciativas. Enfim 
um discurso se configura pela junção de vários elementos sígnicos, e a 
escolha de cada elemento é peculiar a determinado evento discursivo. 
Para tanto, as condições de produção de cada discurso ocorrem median-
te o imbricamento dos elementos constituintes da semântica global, de 
maneira a formular as cenas enunciativas dentro de um plano semântico. 
Assim, um discurso literário pode ser analisado dentro de um discurso 
em quadrinhos, conforme a proposta do presente trabalho.
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Gracielle Fonseca Pires; & Alexandra Bittencourt de Carvalho
Universidade Federal de Viçosa - UFV

19. BELEZA OU COMPETÊNCIA? - ALTERNÂNCIA ENTRE 
PROCESSOS ATRIBUTIVOS E VALORAÇÃO EM DOIS TEXTOS DE 
PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS EM METAL COM AS MUSICISTAS 
DORO PESCH E SARAH JEZEBEL DEVA.
Palavras-chave: Análise do discurso; ADC; metal; música; gênero; 
cânone musical; metal studies; gender studies; fat studies.

  A objetificação das mulheres no metal já é um dado observado 
nas pesquisas realizadas com publicações especializadas neste gênero 
musical (MARTINS, 2011; HILL, 2013). Portanto, é comum encontrar, nestas 
publicações, representações que privilegiam a beleza padrão das mu-
lheres, ao invés de suas competências musicais, o que contribui para 
a construção de um cânone musical do metal atravessado por relações 
assimétricas de gênero (CITRON, 1993; MCCLARY, 1990). O que aconte-
ce, porém, quando a mulher tem seu corpo inscrito fora dos padrões 
de beleza da sociedade contemporânea? Esse é o questionamento que 
nos faz comparar as representações de feminilidades performatizadas 
(BUTLER,1990) em duas publicações: o texto de apresentação de uma 
entrevista com Doro Pesch, musicista branca, magra e europeia, con-
cedida à revista impressa brasileira Roadie Crew, e um artigo especial 
da publicação americana online Loudwire, com Sarah Jezebel Deva, mu-
sicista branca, gorda e europeia. Por meio de uma análise contrastiva, 
alinhada aos estudos discursivos críticos de Chouliaraki & Fairclough 
(1999), Fairclough (2001; 2003), e também ao Sistema de Avaliatividade, 
a partir da teoria da Valoração (WHITE, 2004), bem como aos estudos 
de gênero na música (CITRON, 1993; MCCLARY, 1990; MARTINS, 2011; HILL, 
2013), e aos Fat Studies (ROTHBLUM, 2009; HARJUNEN, 2009) observamos 
os atravessamentos entre gênero e corpo gordo e seus efeitos de sen-
tido na produção textual. A partir das análises linguístico-discursivas, 
verificamos a competência proeminente nos processos atributivos rela-
cionados a Sarah Deva, enquanto para Doro Pesch prevalece o ângulo da 
beleza e o apagamento de suas competências musicais. 
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Gracielle Fonseca Pires
Universidade Federal de Viçosa - UFV

20. TÍTULOS E MEDIAÇÃO DE IDEOLOGIAS NAS ENTREVISTAS COM 
MULHERES E HOMENS NA REVISTA ROADIE CREW: UM ESTUDO 
CRÍTICO-DISCURSIVO DOS ELEMENTOS DE CANONIZAÇÃO 
MUSICAL NA RECEPÇÃO ESPECIALIZADA EM METAL.
Palavras-chave: Análise do discurso; ADC; metal; música; gênero; 
cânone musical; metal studies; gender studies.

  É consenso entre manuais de redação jornalística, e autores de 
áreas afins, que o título é o elemento do gênero jornalístico no qual se 
tem uma síntese da informação mais importante do texto1 , topicalizan-
do-se esta com objetivos argumentativos, de antecipação do ângulo tex-
tual, e persuasivos (DITTRICH, 2006, p.20). Diante de tal relevância, nesta 
comunicação, a qual faz parte do projeto de pesquisa da presente autora, 
cujo objetivo é analisar as representações de feminilidades e masculini-
dades performatizadas (BUTLER,1990) em entrevistas da revista impressa 
especializada no gênero musical metal, Rodie Crew, realiza-se um recorte 
dos títulos presentes no corpus, constituído por 14 entrevistas realizadas 
com musicistas e músicos. Por meio de uma análise contrastiva, alinha-
da aos estudos discursivos críticos de Chouliaraki & Fairclough (1999), 
Fairclough (2001; 2003), e também ao Sistema de Avaliatividade, a partir 
da teoria da Valoração (WHITE, 2004), bem como aos estudos de gênero 
na música (CITRON, 1993; MCCLARY, 1990; MARTINS, 2011; HILL, 2013), bus-
ca-se observar o papel dos títulos na mediação de ideologias presentes 
no corpo da entrevista e seus modos de operação, em consonância com 
a proposta de Thompson (2002a). Veritficou-se que os títulos da Roadie 
Crew antecipam ângulos e posicionam leitores, colaborando para a 
construção de um cânone musical do metal excludente. Nas análises lin-
guistico-discursivas, foram verificados elementos que reforçam relações 
de gênero assimétricas, tais como os processos relacionais atributivos 
relacionados à beleza, para as mulheres, e de imortalidade e compe-
tência para os homens. Ambos naturalizam um dado tipo de presença 
para homens e mulheres, eternizando a competência dos primeiros, e 
naturalizando a necessidade da beleza padrão para as últimas.
1http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao_t.htm
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Igor Pires Zem El-Dine; & Maria Carmen Aires Gomes
Universidade Federal de Viçosa - UFV

21. AS (DES)CONSTRUÇÕES DE IDENTIDADES DE GÊNERO NA 
PÁGINA DO FACEBOOK “ORGULHO DE SER HÉTERO”: SOB UMA 
ABORDAGEM CRÍTICA DO DISCURSO.

Palavras-chave: Análise do Discurso Critica (ADC); Mídia. Identidade 
de Gênero; Reação sociodiscursiva.

  Esta pesquisa pretende analisar a construção sociodiscursiva 
das relações de gênero inseridas no contexto da rede social, investi-
gando a performatização do gênero na página do Facebook, “Orgulho 
de ser Hétero”. Serão analisadas imagens, posts e comentários com 
o propósito de explanar criticamente como os usuários constroem as 
temáticas do ponto de vista sócio-discursivo, a partir do item lexical: 
“Orgulho”. Os embasamentos teóricos que fundamentam essa pesquisa 
dar-se- á de início com as perspectivas da Análise de Discurso Crítica 
(ADC) na vertente anglo-saxã de Norman Fairclough (2001). A ADC nesta 
pesquisa tem como objetivo de entender a linguagem nas sociedades 
e perceber como os discursos se produzem e/ou legitimam as rela-
ções de poder no espaço social. Em seguida, o estudo se concentra 
na análise da Conservação em Rede, propostos por Recuero (2004) no 
qual considera-se os posts e comentários dos usuários da rede so-
cial, tendo como base suas interações nas publicações. Dessa forma, 
utilizaremos os seis tipos de “reação sociodiscursiva” no qual propõe 
Gomes (2017), amparada nos estudos sobre Sistema de Avaliatividade. 
Os estudos imagéticos construídos pela página “Orgulho de ser Hétero” 
serão discutidos com base na Gramática de Design Visual, proposta por 
Gunter Kress e Theo van Leeuween (1996). A princípio, para se referir 
performatização de gêneros, recorremos a Butler (2010). O corpus de 
análise desse estudo se constitui de 3 posts de divulgação com vieses 
machistas, com o intuito de ampliar os espaços de discussões para 
desconstruir os discursos ideologicamente cristalizados e as práticas 
hegemônicas que excluem as minorias.
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inglyd da Silva Becher; & Ailton Pereira Morila
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES/São Matheus

22. PROJETO ELE OUVEM, EU OUÇO: LEVANTAMENTO E 
ANALISE DO REPERTORIO MUSICAL DE PAIS, PROFESSORES E 
COMUNIDADE DA EEEFM PIO XII.

Palavras-chave: Música; comunidade; análise de repertórios 
musicais.

  O projeto intitulado Eles ouvem, eu ouço: levantamento e anali-
se do repertorio musical de pais, professores e comunidades da EEEFM 
Pio XII, é um projeto de iniciação cientifico júnior(PICJr) que tem como 
objetivo coletar e analisar as canções ouvidas por varias gerações da 
comunidade escolar. Reconstruir a memoria musical da comunidade, 
recuperando assim fatos e acontecimentos importantes para uma de-
terminada comunidade. Será utilizada uma metodologia quantitativa e 
qualitativa com base em entrevistas semiestruturadas, gravadas e trans-
critas pelos bolsistas. Os conhecimentos necessários para a realização da 
pesquisa e o aprendizado é um ponto importante no que diz respeito aos 
bolsistas.Inicialmente foi desenvolvida uma etapa de alinhamento do co-
nhecimento teórico, onde foram realizados encontros no espaço da esco-
la e na universidade. Os encontros realizados dentro da Universidade foi 
também uma forma de aproximar os alunos do ambiente universitário. Ao 
longo dos primeiros encontros os bolsistas aprenderamsobre pesquisa, 
desde pesquisa de mercado até a pesquisa científica. Aprenderam tam-
bém o que são entrevistas e criaramtodo o roteiro. Esta etapa foi bastante 
dinâmica, os alunos participaram ativamente do processo. Após a seleção 
da rede pelos alunos, os mesmos foram acompanhados pelos monito-
res na marcação das entrevistas e na execução delas. Neste momento 
eles começaram a etapa de transcrição do material. A próxima etapa será 
analisar estes dados em forma qualitativa e quantitativa, ecatalogar e 
analisar as canções coletadas. A classificação das canções em categorias e 
ainda a relação das mesmas com a fala dos entrevistados será feita, o que 
resultará em um incremento de dados do catálogo e permitirá então a 
análise das canções, bem como as relações com a história e cotidiano dos 
entrevistados, sejam professores, alunos ou pais. Finalmente, a última 
etapa será escrita de artigos (científicos e de divulgação) e apresentação 
dos resultados em forma de exposição musical. 
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Jéssica Cabral Ortega; & Micheline Mattedi Tomazi
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

23. OS PROCESSOS REFERENCIAIS COMO ESTRATÉGIAS 
DISCURSIVAS DE DESIGUALDADE DE GÊNERO EM NOTÍCIAS DE 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: UMA INTERFACE ENTRE ANÁLISE 
CRÍTICA DO DISCURSO E LINGUÍSTICA TEXTUAL.
Palavras-chave: Referenciação; Análise Crítica do Discurso; 
Violência de gênero.

  Tendo em vista um possível diálogo entre Análise Crítica do 
Discurso (ACD) e os estudos a respeito da Referenciação, este traba-
lho tem por objetivo analisar como os processos referenciais, mais 
especificamente a anáfora e a introdução referencial, contribuem 
para desvelar um discurso machista e patriarcal na mídia jornalística. 
Nosso corpus de pesquisa é composto por seis notícias do jornal A 
Tribuna, sobre casos de violência contra a mulher no Espírito Santo. 
Dessa maneira, observamos como a mulher em situação de violência é 
introduzida na manchete da notícia e como ela vai sendo recategori-
zada ao longo do texto. Nossa hipótese é a de o jornal contribui para a 
construção de um discurso machista e estereotipado em relação a mu-
lheres em situação de violência. Nessa perspectiva, utilizamos como 
aparato teórico os estudos da Análise Crítica do Discurso, proposta 
por Van Dijk (1999; 2010; 2012; 2015; 2016), para tratar acerca de uma 
abordagem sociocogitiva do discurso, em consonância com os estudos 
da Referenciação de Cavalcante (2011, 2014); Mondada e Dubois (2003) 
e Silva et al. (2015). Ao realizar as análises dos processos referenciais 
constatamos que o jornal ainda reforça, bem como reproduz ideologias 
machistas e patriarcais em nossa sociedade por meio das escolhas le-
xicais feitas, criando, em seu discurso, representações estereotipadas 
a respeito da mulher em situação de violência. Além disso, o jornal 
contribui, por meio das recategorizações, com a ideia de que a violên-
cia contra mulher é um problema pontual e não um fenômeno social 
amplo, não noticiando os casos da maneira adequada.
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Lafayette Batista Melo; & Érika de Moraes
Instituto Federal da Paraiba - IFPB

24. CONSTRUÇÃO DO CORPUS EM ANÁLISE DO DISCURSO 
PARA INVESTIGAR COMO A IMPRENSA ABORDA ENUNCIADOS 
POLÊMICOS.

Palavras-chave: Títulos; Virtude Discursiva; Destacamento; Corpus; 
Estratégias de busca.

  A imprensa procura destacar suas notícias através de títulos que 
chamem atenção e sejam passíveis de grande repercussão. Porém, os ór-
gãos de imprensa também têm o seu posicionamento político-ideológi-
co e podem destacar ou não nos títulos certas frases ditas por figuras de 
relevância nacional. É o caso das declarações de Michel Temer que diz 
que a mulher tem a tarefa de identificar desajustes de preços no super-
mercado, que fala que elas são quem descobrem flutuações econômicas 
no orçamento doméstico e que, com o aumento da empregabilidade, 
podem fazer algo mais que afazeres domésticos. O modo como os órgãos 
colocam ou não as declarações no discurso direto, inserem imagens ou 
vídeos em conjunto com os textos etc. pode antecipar o que será lido 
nas notícias. Este trabalho investiga como tais títulos noticiosos circu-
lam na internet e como o analista do discurso pode construir um corpus 
significativo e o menos tendencioso possível através de estratégias com 
ferramentas de busca e outros recursos computacionais que facilitem 
a coleta e gerenciamento desses títulos. São utilizados os conceitos 
de aforização e destacamento de Maingueneau para investigação dos 
efeitos de sentido produzidos nos enunciados e o conceito de virtude 
discursiva de Paveau para se compreender os ajustes do enunciado ao 
momento histórico, aos valores morais subjacentes dos interagentes e 
à memória discursiva. Conclui-se que o esforço na elaboração de es-
tratégias de busca on-line que se adequem ao objetivo desta pesquisa 
pode diminuir o viés e demonstra especificidades como tendências nos 
enunciados, o quanto os títulos se relacionam a outros eventos além da 
declaração do presidente e como as escolhas lexicais orientam o posi-
cionamento dos órgãos de imprensa.
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Leonardo Teixeira de Freitas Ribeiro Vilhagra
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

25. O DISCURSO TESTEMUNHAL PUBLICADO NO SITE DA IGREJA 
MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

Palavras-chave: Análise do discurso; discurso religioso; Igreja 
Mundial do Poder de Deus.

  Esta comunicação trata sobre o discurso testemunhal de mem-
bros da Igreja Mundial do Poder de Deus (doravante IMPD). Para isso, 
vamos nos fundamentar no quadro teórico-metodológico da Análise 
do discurso de linha francesa, a partir do prisma enunciativo-discur-
sivo proposta por Dominique Maingueneau. Somado a isso, como apa-
ratos auxiliares desta análise, empregaremos a Sociologia da Religião 
(Hervieu-Léger, 2008) e a Comunicação Midiática relacionada ao discur-
so religioso (Feitosa, 2013). A fim de realizar este estudo, selecionamos 
um testemunho religioso, o qual está publicado no site da instituição, 
no tópico “milagres”, subtópico “cura”. Destacando tal discurso como 
um discurso institucional de fidelização dos seus membros e de pos-
síveis novos. A ressignificação da doutrina neopentecostal instiga inú-
meras igrejas e denominações, dentre elas, a IMPD, acarretando nela 
inúmeros desdobramentos. Neste viés, a AD se torna profícua, essen-
cialmente, ao utilizarmos as categorias de interdiscurso (Maingueneau, 
2008b), da citação (2002 e 2008a) da sobreasseveração (Maingueneau 
2008a e 2011).  Em virtude da significativa abertura que a AD propicia 
pela sua interdisciplinaridade, isso nos possibilita examinar a manei-
ra pela qual a IMPD, denominação neopentecostal, articula a fé com 
questões da vida cotidiana de homens e mulheres no processo de cria-
ção e de produção de efeitos de sentido, com o objetivo de conquis-
tar-lhes adesão e solidificar seus laços institucionais. Como a pesquisa 
se encontra em andamento, os resultados preliminares revelam que 
a divulgação de testemunhos, no site da igreja, vem se tornando um 
recurso de marketing religioso e institucional de divulgação de seus 
posicionamentos e de adesão contínua de fieis.
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Letícia da Silva Lemos; & Luís Fernando Bulhões Figueira
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

26. DISCURSO PUBLICITÁRIO INFANTIL DO MCDONALD’S: 
ANÁLISE DO ETHOS E CENOGRAFIA.

Palavras-chave: Análise do discurso; publicidade infantil; cenografia; 
ethos; interdiscurso.

  Este trabalho busca apresentar parte de uma dissertação de 
mestrado em andamento que tem como objetivo analisar o discurso 
publicitário do McDonald’s em anúncios publicitários do McLanche 
Feliz sob o olhar da Análise do discurso francesa nas perspectivas de 
Dominique Maingueneau (2008, 2013, 2015) e nas categorias de inter-
discurso, cenografia e ethos o seu embasamento para análise. O enga-
jamento social da Análise do discurso francesa nos permite um olhar 
de fundamental relevância nesse trabalho, portanto a adotamos como 
principal referencial teórico, ela nasce do estudo linguístico das con-
dições sócio – históricas de produção de discurso. Considerando que 
o discurso publicitário direcionado para o público infantil possa ser 
responsável pelo alto número de vendas da empresa McDonald’s, mas 
que também este segmento vem sofrendo restrições pela legislação 
vigente, a pesquisa, portanto propõe compreender os mecanismos 
persuasivos da publicidade presentes nos dispositivos tecnológicos 
da atualidade. O discurso da marca preconiza, entre outros fatores, o 
bem-estar social, embora seja um dos principais ícones do Capitalismo, 
Globalização e estilo de vida americano. Nosso corpus reúne cinco 
anúncios do McDonald’s de campanhas do McLanche Feliz veiculadas 
pelo site Youtube nos anos de 2016 e 2017. O objetivo dessa pesquisa 
é analisar o discurso publicitário do McDonald’s nesses anúncios das 
campanhas do McLanche Feliz; compreender novos mecanismos per-
suasivos da publicidade presentes nos dispositivos tecnológicos da 
atualidade; entender a construção da cenografia e do ethos nesses 
discursos e de que maneira podem influenciar as crianças para a com-
pra dos produtos e por fim, examinar as marcas da interdiscursividade 
como estratégias discursivas do gênero anúncio publicitário.
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Luana Santos Azeredo; & Micheline Mattedi Tomazi
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

27. DE VITÓRIA A BOA VISTA: O QUE AS MANCHETES NOS 
REVELAM SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER?

Palavras-chave: Violência contra mulher; Roraima; ideologia; 
manchetes.

  Os índices publicados no Mapa da Violência 2015 no Brasil 
(WAISELFISZ, 2015), chamam atenção pelo crescimento de casos de violên-
cia contra mulher. No documento de 2015, o estado de Roraima ocupou o 
primeiro lugar no ranking nacional, posição antes ocupada pelo Espirito 
Santo. Esse contexto de violência contra a mulher já é estudado no Grupo 
de Estudos sobre Discursos da Mídia (GEDIM/UFES) desde 2012, reafirman-
do a necessidade de pesquisas sob um prisma linguístico-discursivo de 
notícias divulgas pela mídia. Nesta comunicação, apresentamos parte de 
nossa pesquisa sobre como as notícias jornalísticas divulgam esses ca-
sos de violência, em especial, quais estratégias linguísticas e estruturas 
discursivas são utilizadas pelo jornal na produção das manchetes dessas 
notícias e se elas apontam para uma ideologia sexista. Nosso objetivo é 
fazer uma análise da construção das manchetes jornalísticas do Jornal 
Folha BV online, do estado de Roraima. Em seguida, pretendemos veri-
ficar se há semelhança das manchetes com os resultados obtidos pela 
pesquisa de Tomazi; Rocha; Ortega (2016). Para dar conta desse objetivo, 
selecionamos quarenta e seis (46) manchetes sobre o tema violência con-
tra a mulher publicadas no Jornal Folha BV online entre 2014 e 2017, nas 
quais analisamos as estruturas discursivas e estratégias linguísticas que 
propiciavam a disseminação de uma ideologia sexista. Para tal análise, 
contamos com a proposta sociocognitiva de análise crítica do discurso de 
van Dijk (2010, 2012), em diálogo como os modos de operação de ideolo-
gia de Thompson (2002), além de pesquisas sobre gênero social em Scott 
(1986), Fernández Díaz (2003) e Tomazi &amp; Natale (2015), estabelecendo 
um método comparativo e quali-interpretativo de estudo. Os resultados 
da pesquisa demonstram que a ideologia opera de modos semelhantes 
nos referidos estados, variando apenas as estratégias de apresentação. 
Desse modo, permanece, como igualmente constatado no Espírito Santo, a 
disseminação de uma ideologia dominante, sexista e patriarcal.
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Lucas Bragança
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

28. A SEMÂNTICA NO DISCURSO DO HIV/AIDS NO TWITTER.

Palavras-chave: Hiv; aids; semântica; discurso; twitter.

  Grande parte das instituições e setores sociais encaram o HIV e 
a AIDS como um terror que se encerrou com os avanços farmacológi-
cos. Entretanto, segundo a UNAIDS, o Brasil teve o número de infecções 
aumentado em 11% entre 2005 e 2013, mantendo a discussão acerca do 
tema relevante socialmente. As análises dos discursos midiáticos sobre 
o assunto são plurais, mas pouca atenção se dá ao discurso da agenda 
social. Assim, se propôs analisar, através das conversações do Twitter 
que, apesar de serem influenciadas pelos discursos midiáticos, ainda 
são vistas como amplamente orgânicas, os universos semânticos que 
estão atrelados ao HIV e a AIDS e, assim, compreender o ideário que 
parte da sociedade atrela a essa doença. Para tanto, dentro do Labic/
Ufes, utilizando o script Ford, foi realizada uma coleta de dados de duas 
semanas de tweets que continham o termo “AIDS” ou “HIV”. A partir dessa 
coleta foram realizados processamentos que listaram as palavras mais 
utilizadas em conjunto a esses vocábulos e que foram, posteriormente, 
analisadas a fim de entender as diferenças semânticas dos termos atre-
lados a visão do HIV e da AIDS. O estudo compreendeu que quando o 
assunto é abordado pelo termo “HIV”, há uma cientifização do discurso, 
estando atrelado a palavras como teste/doenças/viral/exame. Já quando 
abordado pelo vocábulo “AIDS”, nota-se que as estigmatizações ainda 
não saíram do imaginário social, ficando ainda atrelado a termos negati-
vos como merda/peguei/cu/difícil. Assim, no Twitter, a intencionalidade 
semântica na utilização dos termos não parece aleatória, enquanto o HIV, 
está conjugado a um ideário de ciência e saúde pública, a AIDS ainda se 
encontra atrelada a uma visão punitiva e preconceituosa sobre a doença.
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Lucas Rosas Campelo; & Márcia Emília da Rocha Assis Elói
Universidade Vila Velha - UVV

29. DISCURSO ORAL DE ESTUDANTES DO PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL.

Palavras-chave: Fonoaudiologia; Linguagem Oral; Discurso Oral; 
Aspectos Discursivos; Nível Sócio Econômico.

  Objetivo: avaliar o discurso oral de estudantes do primeiro ci-
clo do ensino fundamental. Métodos: trata-se de um estudo descritivo 
de corte transversal que foi realizado em uma escola pública muni-
cipal da cidade de Vitória – ES. Os pais dos participantes assinaram 
um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Foram utilizados 
como instrumentos de avaliação: o Roteiro de Avaliação do Discurso 
Oral (partes I e II) – elaborado pelos pesquisadores. A parte I do ro-
teiro apresenta um cabeçalho que foi preenchido com informações de 
identificação do estudante e responsáveis (nome, data de nascimento, 
idade, série, nome da escola), contém também perguntas que auxilia-
ram na interação, como: “Conte como é a sua escola, você gosta dela? 
Por quê?” e “Você gosta de contar histórias com seus amigos?”. Na parte 
II do roteiro estão apresentadas as instruções básicas para incitação e 
coleta do discurso oral; figuras de estimulação do discurso, e análise 
de elementos discursivos; o teste de vocabulário parte 1 ABFW visando 
triagem, pois se os estudantes não possuíssem um bom vocabulário 
não conseguiriam produzir um bom discurso, sendo critério de exclu-
são da amostra; e o Critério de Classificação Econômica Brasil - versão 
2015. A coleta foi filmada, analisada e os dados foram armazenados e 
analisados estatisticamente pelo teste Qui- Quadrado com valores de 
p&lt; 0,05. Resultados: a variável série não se mostrou estatisticamente 
significante quando comparada com os aspectos discursivos analisa-
dos, porém é estatisticamente significante a comparação da variável 
nível sócio econômico com os aspectos discursivos: nível de coerência 
e coesão, quebra canônica e desfecho. Conclusão: O discurso dos estu-
dantes do primeiro ciclo do ensino fundamental está aquém do espera-
do para série / idade; e o nível sócio econômico interfere diretamente 
nos aspectos discursivos e no discurso como um todo.
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Luciana Martins Arruda; & Aline Procópio de Paula Couto
Faculdade Santa Marcelina - FASM

30. A ANÁLISE DO DISCURSO DE DOCENTES DA EJA REVELA A 
NECESSIDADE DE UMA REVISÃO NA ESTRUTURA CURRICULAR 
DOS CURSOS DE LICENCIATURA.

Palavras-chave: Docentes; EJA; mudança; currículo; licenciatura.

  Trabalhar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) exige do pro-
fessor o desenvolvimento de uma metodologia de ensino diferencia-
da, pois ele precisa estar preparado para discutir temas e conteúdos 
condizentes com a idade e o perfil dos alunos, contribuindo para a 
formação deles como cidadãos e evitando o abandono escolar. Neste 
sentido, esta comunicação tem como objetivo analisar alguns relatos 
produzidos por professores da EJA, para identificar quais são as difi-
culdades enfrentadas por eles com relação ao processo ensino-apren-
dizagem e quais as estratégias utilizadas para tentar amenizá-las. Para 
essas análises, utilizamos as contribuições teórico-metodológicas ofe-
recidas pela Linguística, em especial as de Charaudeau (2009) com re-
lação ao Modo de Organização do Discurso Narrativo, e da Pedagogia, 
em especial as de Soares (2015) e de Freire (1967, 1996), sobre o pro-
cesso de alfabetização e letramento e de Lucindo (2013) e Silva (2010), 
sobre a EJA. De um modo geral, a análise dos relatos mostrou que 
ora os professores sofrem como vítimas do sistema porque não fo-
ram preparados no seu curso de graduação para lecionar na EJA e ora, 
mesmo sofrendo como vítimas da formação recebida, eles agem como 
benfeitores buscando métodos para tentar amenizar as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos e a falta de materiais didáticos específicos 
para esta modalidade de ensino. Enfim, entendemos ser este um mo-
mento oportuno para suscitar reflexões como esta, tendo em vista a 
Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, segundo a qual: “os 
cursos de graduação em Licenciaturas voltarão ao período de 4 anos, 
sofrendo reformulações em suas grades curriculares”.
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Marcelo Cordeiro
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

31. ENTRE DOIS SILÊNCIOS.

Palavras-chave: Silêncio; Teatro; Análise do Discurso.

  A ‘escuta’ necessária ao jogo teatral entre o ator e seus cole-
gas de cena está diretamente ligada à sua capacidade de silenciar-se 
internamente e perceber os ritmos: de seu próprio (interno), da cena 
com seus colegas e do público.  Este silenciar-se se refere à ação-re-
ação voluntária de calar-se internamente. Acreditamos que assim é 
possível descobrir o silêncio e os ritmos necessários ao trabalho do 
ator e evitar o silêncio vazio e dispersivo. Estes são os dois silêncio 
a que nos referimos. Um silêncio pleno de vida, pleno de sentido e 
outro congelado no nada, perdido e à deriva. Pois, o silêncio a que 
nos referimos não é aquele da ausência de palavras, mas aquele do 
movimento dos sentidos: “Quando não falamos, não estamos apenas 
mudos, estamos em silêncio: há o ‘pensamento’, a introspecção, a con-
templação etc..” (ORLANDI, 2007, p. 35). Trata-se do silêncio que torna a 
significação possível. Um silêncio que para o diretor inglês Peter Brook 
(2006, p. 72. Tradução livre nossa) pode tomar duas formas diferentes: 
“Este silêncio pode tomar duas formas diferentes, ele pode se crista-
lizar no chumbo ou, ao contrário, ele pode fazer aparecer a vida. No 
grande espelho do teatro, a vitalidade e o tédio esperam juntas, entre 
dois silêncios.” O silêncio é aqui entendido como a própria condição 
da produção de sentido. O silêncio permite o passeio do espectador 
pelo “bosque” e permite, também, ao ator, jogar o jogo da ficção teatral 
no campo dos sentidos. “O silêncio não está disponível à visibilidade, 
não é diretamente observável. Ele passa pelas palavras. Não dura. Só é 
possível vislumbrá-lo de modo fugaz. Ele escorre por entre a trama das 
falas” (ORLANDI, 2007, p. 32). Haja vista a importância do(s) silêncio(s) 
no Teatro do Absurdo de Samuel Beckett (1906-1989) o qual utilizare-
mos alguns exemplos.
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Márcia Emília da Rocha Assis Eloi; & Lucas Rosas Campelo
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; & UVV

32. AS CIÊNCIAS FONOAUDIOLÓGICAS E A ANÁLISE DO DISCURSO 
EM SAÚDE: ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO AVALIATIVO.

Palavras-chave: Fonoaudiologia; Discurso; Avaliação.

  As Ciências Fonoaudiológicas ocupa da porção da área da saúde 
responsável pela comunicação. O profissional fonoaudiólogo avalia, 
diagnostica e trata os distúrbios da comunicação nos seus subsistemas 
fonológico, lexical, morfossintático, pragmático e discursivo. Para a 
atuação fonoaudiológica, os protocolos avaliativos devem ser testados, 
padronizados e posteriormente,  validados visando o diagnóstico e in-
tervenção precisos. Na falta de um protocolo validado para a avaliação 
do discurso em Fonoaudiologia no Brasil, objetiva-se descrever a ela-
boração do Roteiro de Avaliação do Discurso Oral (RADO). Inicialmente, 
foi realizada uma revisão sistemática da literatura nacional acerca da 
análise do discurso. Nessa revisão observou-se que o termo análise 
do discurso utilizada na Fonoaudiologia (oriunda de estudos norte-
-americanos, europeus e asiáticos), refere-se à Linguística Textual na 
área da Linguística (no Brasil). Desta forma, optou-se por voltar as 
buscas em bases de dados da saúde que utilizam o termo “discurso”. 
Posteriormente, foi proposto o RADO destinado à avaliação do discur-
so oral de estudantes do ensino fundamental. O roteiro consta de dois 
grupos de figuras para seleção e incitação da fala. O primeiro grupo 
contém 03 figuras de personagens (princesa, super-herói e extraterres-
tre) e o segundo grupo contém 03 figuras representando locais (cida-
de, fazenda e praia). O estudante deve escolher um personagem e um 
local para estimular a construção da narrativa. Os aspectos avaliados 
relacionam-se aos elementos discursivos utilizados por estudantes do 
ensino fundamental já estudados na literatura nacional, a saber: troca 
de turnos, classificação do nível de coerência, classificação do nível 
de coesão, tipo de discurso (descritivo, causal ou intencional), quebra 
canônica, desfecho e a análise geral do discurso (AGD). A normatização 
dos aspectos avaliados pelo protocolo se basearam na literatura na-
cional e posteriormente na validação do protocolo.
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Mari Inez Tavares; & Vanildo Stieg
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

33. OS DITOS E AS CONTRADIÇÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO 
E LETRAMENTO CIENTÍFICOS NA BNCC DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E NO CADERNO 08 DO PNAIC/2015: UM OLHAR SOB 
A PERSPECTIVA DE ENUNCIADO CONCRETO BAKHTINIANO.
Palavras-chave: Alfabetização científica; Letramento científico; 
BNCC; PNAIC; Perspectiva bakthiniana.

  O presente estudo, que faz parte de uma pesquisa mais ampla, tem 
por objetivo analisar, sob a perspectiva de enunciado concreto proposta 
por Mikail Bakhtin e seu Círculo, as orientações para elaboração de currí-
culo escolar da área de Ciências da Natureza da Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) do Ensino Fundamental e os textos destinados à forma-
ção continuada de professores alfabetizadores apresentados no Caderno 
08 do Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC/2015). A 
metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa de cunho Histórico-
Cultural, que teve por cerne a pesquisa documental. Da análise dos dois 
documentos depreendemos que tanto as orientações presentificadas na 
BNCC bem como as encontradas no caderno do PNAIC/2015, se espelham 
a controvérsia que há entre a comunidade científica da Educação em 
Ciências no emprego dos termos letramento científico e alfabetização 
científica, pois ambos são traduzidos como sinônimos do termo scien-
tific literacy da língua inglesa. Esta controvérsia pode gerar dúvidas e 
conflitos entre professores alfabetizadores em formação inicial e/ou 
continuada, uma vez que nos estudos da linguagem a alfabetização e o 
letramento são termos distintos e, portanto, sugerem o desenvolvimento 
de práticas distintas. Sugerimos que nos textos de formação de professo-
res alfabetizadores e nos próprios documentos que norteiam a constru-
ção do currículo escolar, seja esclarecida a polissemia e as controvérsias 
que envolvem os termos alfabetização e letramento quando empregada 
em outras áreas do conhecimento, pois a dúvida e a controvérsia geram 
insegurança nos professores em formação continuada, o que pode com-
prometer tanto a prática da alfabetização/letramento na língua materna 
quanto no ensino de ciências.
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Mariana Fernandes dos Santos; & Emerson Tadeu Cotrim Asunção
Universidade Federal da Bahia - UFBA; & IFBA

34. RELAÇÕES DE PODER, AUTORIA E NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS 
NA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE GÊNEROS ACADÊMICOS.

Palavras-chave: Gêneros acadêmicos; Análise do discurso; Relações 
de poder; Silenciamento.

  O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam, pois 
quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido insti-
tucionalmente (BRANDÃO, 1994). Nesse sentido, o discurso pedagógico 
escolarizado se legitima por meio da institucionalização garantida pelo 
espaço escolar. Nessa perspectiva, apresentamos uma análise discursi-
va à luz da Análise do Discurso francesa, de uma sessão de orientação 
de um docente a um grupo de alunos para a elaboração de um artigo 
acadêmico, em um curso de Letras, de uma Universidade Estadual baia-
na. A sessão de orientação é por nós analisada como um acontecimento 
discursivo em que as trocas didáticas entre os sujeitos, evidenciam um 
discurso pedagógico com sinalizações que subjazem as trocas lingua-
geiras (MATENCIO, 2009), em espaço acadêmico, que incidem na e para 
a construção de gêneros acadêmicos por meio de ações de construção 
da autoria e de negociação de sentidos (MATENCIO, 2009; 2006). A ses-
são de orientação gravada em vídeo foi transcrita grafematicamente e 
faz parte do Banco de Dados do GELAT-CNPQ-UNEB, grupo de pesquisa 
que integramos. Para a análise, nos valemos de teorizações sobre di-
zer e não-dizer (DUCROT, 1997; 1984) presentes no jogo discursivo em 
que elementos do discurso são/estão silenciados (ORLANDI, 2013), bem 
como nas trocas simbólicas e de linguagem entre sujeitos afetados pela 
resistência no discurso (FOUCAULT, 2003; 1990). As análises apontam 
para gestos de silenciamento (ORLANDI, 2013) do orientador ao grupo, 
bem como o uso autoritário do discurso do docente (ORLANDI, 2008) nas 
tentativas de tomada da palavra pelos discentes (COELHO, 2011), o que 
reverbera em dificuldades de negociações de sentidos e construção de 
autoria dos estudantes (MATENCIO, 2009; 2006) no texto em produção. 
Pelo exposto, é necessário revelar os discursos dominantes no espaço 
escolar de caráter autoritário, visando outras práticas pedagógicas de 
cunho emancipatório (FREIRE, 2009). 
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Mariana Pinter Chaves
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

35. PERSONAGENS-ATRIZES NA CENA DOCUMENTAL: ANÁLISE 
SEMIOCÊNICA DOS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS D’AS 
ROSAS NO JARDIM DE ZULA

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística; Análise Semiocênica; 
Imaginários Sociodiscrusivos; Teatro Documentário.

  Este trabalho busca realizar uma análise semiocênica do espe-
táculo de Teatro Documentário As rosas no Jardim de Zula com a finali-
dade de desvendar os imaginários sociodiscursivos que os seis sujeitos 
femininos presentes nessa cena contemporânea evocam. Tomado como 
base a associação entre os estudos sobre o teatro pós-dramático, o 
postulado do jogo cênico e a emancipação espetacular, (GUÉNON, 2004 
e RANCIÈRE, 2012), partimos da Teoria Semiolinguística de Charaudeau 
(2008; 2009) para examinarmos os sistemas de saberes, que fundamen-
tam, por sua vez, os sistemas de pensamento, apreendidos em tais dis-
cursos. Cordeiro (2005) embasou o delineamento interacional entre os 
sujeitos personagens-atrizes na apresentação cênica. Além disso, vale-
mo-nos de Giordano (2014) no que tange às reflexões das Teatralidades 
do Comum e de Mendes (2011; 2012) sobre as Teatralidades do Real. Por 
meio de uma metodologia quantitativa, identificamos, inicialmente, a 
ocorrência dos saberes de conhecimento e de crença que fundamen-
tam as representações imaginárias, para, em seguida, verificarmos, de 
maneira quali-interpretativa, as frequências levantadas na configu-
ração linguageira do espetáculo. A investigação aponta uma presen-
ça significativa de saberes de crença de opinião relativa, organizados 
discursivamente em narrativas de vida Machado (2015a; 2015b; 2016), 
apresentados de maneira distribuída entre os atos e entre os planos 
teatrais épico e dramático. Os imaginários sociodiscursivos desvelados 
relacionam um sujeito a outro – ou a uma situação –, ancorando-se na 
emoção e na razão. Dessa forma, identificamos essa cena documentada 
como uma prática sociocomunicativa de denúncia e resistência, pois, 
ao apresentar representações femininas cristalizadas na contempora-
neidade, aciona, no espect.-ator-emancipado, possíveis interpretativos 
para a desmistificação de marginalização das mulheres. 
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Maruza Brasil Boone; & Micheline Mattedi Tomazi
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

36. A REPRESENTAÇAO SOCIAL NOS DISCURSOS DE PROTESTO 
DO MOVIMENTO ‘VEM PRA RUA’.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; representação social; 
manifestações sociais, intertextualidade.

  O ano de 2015 foi marcado por intensos protestos em defesa do 
Brasil em decorrência de várias improbidades, corrupções e impunida-
des por parte de muitos políticos brasileiros. Apoiados em ideologias 
diferentes, esses movimentos foram marcados pela polarização dis-
cursiva e, cada grupo construiu uma representação social diferencia-
da ao se manifestar. Esses protestos refletem um descontentamento, 
potencializados por um sentimento de justiça que se atrela ao povo 
brasileiro em muitos momentos da história. Em situações de protestos, 
esse sentimento vem à tona e faz lutar contra a falta de investimen-
tos do governo em questões básicas como saúde, educação e segu-
rança. Nosso objetivo, para esta comunicação, consiste em discutir a 
representação social de um determinado grupo, o “Vem pra Rua”. Para 
isso, tomamos como objeto de uma análise linguístico-discursiva um 
cartaz, presente em uma das manifestações, que dialoga com o poe-
ma “Operário em construção”, escrito por Vinícius de Morais. O aporte 
teórico que foi utilizado está inserido na linha de texto e discurso e 
na proposta sociocognitiva de Análise Crítica do Discurso (ACD), de van 
Dijk (2010, 2011, 2012a, 2012b, 2015), com ênfase na noção de represen-
tação social. A metodologia que utilizamos para análise é qualitativa 
e interpretativa, com base nas categorias de representação social e 
na função da intertextualidade para construção dessa representação. 
Após realizarmos a análise do cartaz, percebemos que a construção de 
estruturas discursivas não sofre influencia direta apenas pela situação 
comunicativa interacional, mas também por ser uma resignificaçao de 
um determinado texto, por meio da substituição fonética ou lexical 
ligadas à intertextualidade.
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Michel Marques de Faria; & Vanise Gomes de Medeiros
Universidade Federal Fluminense - UVV

37. DA HISTORICIDADE DOS SUFIXOS FORMADORES DE NOMES 
DE PROFISSÃO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA.

Palavras-chave: Sufixos; Formação de Palavras; História das ideias 
linguísticas; Análise do Discurso.

  Em nosso trabalho, propomo-nos analisar a historicidade dos 
sufixos no que tange ao processo de formação de palavras para no-
mes de profissões, por um viés discursivo. Pretendemos nos centrar 
nos sufixos -eiro e -ista. Assim, verificaremos como comparecem os 
discursos acerca destes sufixos em gramáticas a serem analisadas, de 
forma que seja possível refletir não apenas as suas regularidades como 
também as irregularidades que ocorrem durante o processo de nomear 
uma profissão. Partimos de que há um imaginário, já sedimentado, nos 
manuais gramaticais e em nossa cultura de que enquanto o sufixo –ista 
é relativo às profissões de maior prestígio social (por ex. dermatolo-
gista, jornalista), o sufixo –eiro forma as profissões desfavorecidas de 
um prestígio e, muitas vezes, até marginalizadas (por ex. borracheiro, 
carpinteiro). Consideramos, pois, que nomear é da ordem da ideologia, 
e partimos do referencial teórico-metodológico presente na Análise do 
Discurso (Pêcheux; Orlandi) em articulação com a História das Ideias 
Linguísticas (Auroux) no que se refere a ideologia. É ela a responsável 
por representar a “relação imaginária de indivíduos com suas reais con-
dições de existência” (ALTHUSSER in BRANDÃO, 2012, p.24), de forma que 
os sentidos sejam naturalizados para os sujeitos. Assim, realizaremos 
análises objetivando encontrar quais posições discursivas aparecem 
na descrição do funcionamento dos sufixos –ista e -eiro. Percorremos, 
então, gramáticas do século XIX ao XXI, debruçando-se sobre a sedi-
mentação do imaginário acima exposto, de forma que seja possível 
identificar a posição discursiva em que se inscrevem as profissões que 
fogem o padrão acima exposto, como é o caso, por ex. de banqueiro 
e manobrista. Refletiremos então as posições e as tensões acerca das 
profissões que por esses dois sufixos são formadas.
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Patrícia Ricardo Andrade
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

38. ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA E A PERSPECTIVA DOS 
ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO.

Palavras-chave: Sociolinguística;  Mudança linguística; 
Sociocognição; Estudos Críticos do Discurso.

  Atualmente, com o desenvolvimento dos estudos linguísticos, 
surgem propostas que apresentam inovações como também revelam 
alguns embates presentes em determinadas perspectivas de estudos 
da linguagem. William Labov, entre outros estudiosos, em meados dos 
anos 60, interessou-se em analisar a língua em seu contexto de uso, 
instaurando a abordagem da sociolinguística, com o intuito de com-
preender os fatores que favorecem a variação e a mudança na língua, 
desvencilhando-se das perspectivas estruturalista e gerativista. Nesse 
campo de estudo da língua, a variação e a mudança não são fenômenos 
ignorados. Elas fazem parte da língua, assim não há sentido estudar a 
língua e desconsiderar suas características intrínsecas, como fizeram os 
estudos anteriores, pois, diferentemente do que poderia ser subenten-
dido, o fenômeno da variação e o processo de mudança não ocorrem no 
caos, há uma sistematicidade, uma regularidade.   Dessa forma, devido à 
importância de Labov para a compreensão da linguística, neste trabalho, 
iremos observar algumas propostas de sua abordagem, como também 
sua concepção de língua, metodologia, entre outras questões. Além dis-
so, observaremos a perspectiva sociocognitiva do analista dos Estudos 
Críticos do Discurso-ECD, de Teun van Dijk (2012a, 2012b) que, em alguns 
momentos, contrapõe alguns postulados apresentados pela abordagem 
da sociolinguística clássica desenvolvida por Labov (2008[1972]). Van 
Dijk (2012a, 2012b) explicita que sua análise busca investigar, diferente-
mente da sociolinguística clássica, dimensões mais amplas do discurso. 
Ademais, o estudioso mostra uma concepção de contexto que diferencia 
do entendimento de contexto visto na sociolinguística variacionista. Vale 
acrescentar que para van Dijk não só o contexto influencia o discurso 
como também o discurso pode influenciar o contexto. A partir dessas 
reflexões, almeja-se ampliar as possibilidades de compreensão das mo-
tivações que influenciam as escolhas dos sujeitos em suas interações. 
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Patrícia Ricardo Andrade
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

39. AS COTAS RACIAIS NO CONTEXTO JURÍDICO: ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS DE POLARIZAÇÃO IDEOLÓGICA CONTRA A 
POLÍTICA DE COTAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.

Palavras-chave: Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental; Estudos Críticos do Discurso; Ideologia; Cotas raciais.

  Um dos mais controversos assuntos discutidos hodiernamente 
no Brasil refere-se a políticas de ação afirmativa, especificamente as 
cotas raciais nas universidades. Essa política antirracista, que vem sen-
do implementada com finalidade de possibilitar maior oportunidade 
de acesso ao ensino público e gratuito de qualidade, ao grupo racial 
historicamente subalternizado no Brasil, é constantemente colocado 
sob suspeita. Com intento de possibilitar uma maior compreensão dos 
discursos que questionam as ações de políticas compensatórias, pre-
tendemos neste trabalho examinar as principais estratégias argumen-
tativas apresentadas no documento de Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, proposto pelo partido Democratas, em 2009, no 
Supremo Tribunal Federal. Tal documento foi protocolado no Supremo 
com intuito de obter juridicamente a inconstitucionalidade da imple-
mentação da política de cotas na Universidade de Brasília. O referencial 
teórico que será utilizado neste trabalho privilegia a abordagem socio-
cognitiva do discurso de Teun van Dijk (2012a; 2012b; 2015), os estudos 
sobre a política de cotas no contexto brasileiro (AZEVEDO, 2004; ADESKY 
e SOUZA, 2015) e autores do âmbito jurídico que analisam princípios 
constitucionais, levando em conta as condições históricas, sociais e as 
reivindicações das minorias (DUARTE e SCOTTI, 2013; WOLKMER, 2001; 
GUEDES, 2014). Servirá de eixo para a análise de estruturas discursivas 
em vários níveis ou dimensões relacionadas à discriminação e ao racis-
mo, a noção de polarização ideológica de van Dijk, que permite obser-
var a divisão e qualificação de intragrupos (nós) e extragrupos (eles). 
Como resultado deste estudo, pretende-se refletir sobre a relação entre 
os estudos da linguagem e o direito, como também esboçar os diferen-
tes recursos estratégicos apresentados contra as políticas antirracistas 
no contexto jurídico brasileiro. 
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Poliana da Silva Carvalho; & Ana Paola Laeber
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40. UMA LEITURA ALÉM DA MARGEM: DIÁLOGOS ENTRE A ESCRITA 
DE LIMA BARRETO E O RIP ROP DE EMICIDA NOS ENTORNOS DA 
SALA DE AULA.

Palavras-chave: Lima Barreto; Emicida; Sala de aula. Literatura.

  O presente trabalho objetiva-se em aprimorar os estudos lite-
rários a partir da escrita de Lima Barreto, escritor pré-modernista que 
buscou retratar os modos de vida dos subúrbios cariocas e de sua po-
pulação, e de Emicida, rapper considerado como uma das maiores reve-
lações musicais de hip hop do Brasil nos últimos anos. Ambos literatos 
negros, embora pertencentes a uma mesma nação – Brasil, constituíram 
(e constituem) por meio de suas obras um amplo painel da sociedade 
na qual estavam inseridos, jamais abdicando do que era a função maior 
da literatura: intervir nas questões de seus tempos, expondo, por meio 
de suas subjetividades, um discurso para aqueles que são atormenta-
dos pela intolerância social. Tendo como mote trechos da obra póstu-
ma “Diário íntimo” de Lima Barreto e o rap “Boa Esperança” de Emicida, 
procuraremos entender o modo como esses dois enunciadores fizeram 
de suas produções literárias uma prática de intervenção nas questões 
urbanas e sociais em épocas distintas, na dupla dimensão de escritores 
e cidadãos, e como seus textos podem ser trabalhados nos entornos da 
sala de aula, proporcionando aos discentes momentos de reflexão críti-
ca e sensibilização aos problemas vigentes em nossa sociedade. A pro-
posta é desenvolvida com embasamento teórico advindo da Análise do 
Discurso de linha Francesa (AD) e fundamentada, principalmente, nos 
textos de Pêcheux (1997), Orlandi (2009) e Resende (2006). Concluiremos 
por meio da discussão dos dados em confronto com fontes históricas e 
análises de pesquisas anteriores sobre estes textos, explicitando como 
esses textos literários podem ser trabalhados nos entornos da sala de 
aula com enfoque na leitura subjetiva dos alunos, isto é, a leitura que 
cada um faz acerca dos textos lidos, proporcionando-lhes momentos de 
reflexão crítica, ressignificação e sensibilização aos problemas vigentes 
em nossa sociedade.
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Poliana da Silva Carvalho; & Sonia Maria da Fonseca Souza
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41. UM ESTUDO DISCURSIVO ACERCA DOS DIÁLOGOS NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS.

Palavras-chave: Discurso; Diálogos; Livro Didático; Línguas 
Estrangeiras; Ensino-aprendizagem.

  Este estudo tematiza a abordagem dos livros didáticos quanto 
aos diálogos didáticos, que são uma das amostras linguísticas mais sig-
nificativas de apresentação do discurso falado durante a aquisição de 
uma língua estrangeira (LE), e que configura, ainda, uma das formas pe-
las quais o aprendiz pode desenvolver suas habilidades comunicativas. 
Diante desse contexto, o principal objetivo desta pesquisa é analisar 
a ocorrência de diálogos didáticos nas línguas inglesa e espanhola, a 
partir dos atos de fala na perspectiva da competência comunicativa 
nos livros didáticos (LD). As coleções selecionadas integram o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2015 para o Ensino Médio - Língua 
Estrangeira Inglês e Espanhol, adotados no Ensino Médio pelas escolas 
públicas do noroeste fluminense no Estado do Rio de Janeiro. A linha 
metodológica norteadora deste estudo é a de base quanti-qualitativa, 
fundamentada exclusivamente na pesquisa bibliográfica e respaldada 
teoricamente em Chiaretti (1993), Nascimento (2000, 2012), Maingueneau 
(1997), dentre outros. Em uma segunda etapa, realizou-se a investigação 
do objeto de estudo, constituído de extratos de diálogos retirados de 
2 coleções de séries didáticas nacionais destinadas a alunos do Ensino 
Médio, apoiando-nos no campo de estudo da Análise do Discurso 
Francesa (ADF) e os efeitos de sentidos do diálogo didático em LE. 
Procurou-se também registrar num quadro demonstrativo o número de 
ocorrências em ambas coleções, estabelecendo contrastes entre elas. 
Verificou-se nos livros didáticos em análise que o conhecimento dos 
diálogos didáticos é muito importante, porque é o gênero da interação, 
no qual se almeja uma participação mais específica com o desenvolvi-
mento das habilidades que promovem o desempenho conversacional, 
não limitado apenas em demonstrar novas estruturas.
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42. NEGAÇÃO DO RACISMO NOS COMENTÁRIOS DE FACEBOOK 
EM RESPOSTA A POSTAGEM SOBRE PRÁTICAS RACISTAS EM 
LIVRO DIDÁTICO.

Palavras-chave: Racismo; Negação; Análise Crítica do Discurso.

  Nesta comunicação, temos como principal objetivo analisar a 
utilização de estratégias linguísticas e discursivas de negação do ra-
cismo em comentários sobre a postagem de uma usuária rede social 
virtual Facebook. Esta internauta relata que se deparou com elementos 
de cunho racista contidos no livro didático de sua filha e, ao narrar o 
episódio em sua página da rede social, teve como resposta à sua pos-
tagem muitos comentários de outros internautas. Dentre estes, alguns 
comentários apresentaram em seus discursos estratégias linguísticas 
que apontam para a negação do racismo como um problema de alta 
complexidade, seja no evento específico ou na sociedade brasileira 
como um todo. Ressaltamos que este estudo possui relevância para 
os estudos da Análise Crítica do Discurso, no sentido de ampliar as 
pesquisas da área sobre essa temática, e para a sociedade como um 
todo, visto que entendemos que o estudo dos discursos que envolvem 
as práticas racistas constitui uma forma de combate a essa prática. 
Como aporte teórico para as análises linguísticas e discursivas, nos 
ampararemos nos estudos da Análise Crítica do Discurso para tratar 
dessa temática de relevância social, trabalhando, sobretudo, com a 
abordagem sociocognitiva de van Dijk (2012a) e seus estudos sobre o 
racismo (VAN DIJK 2012b). Além disso, teremos como apoio os estudos 
de teóricos como Guimarães (2009), Domingues (2003) e Ribeiro (1995), 
para falar sobre as questões históricas e sociais que envolvem a pro-
blemática. Como resultados, ressaltamos, principalmente, o uso, nos 
comentários, de estratégias que apontam para a reversão do racismo, 
como discutiremos nas análises.
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Rafael Cossetti; & Micheline Mattedi Tomazi
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43. A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DAS TRAVESTIS NO DISCURSO 
MIDIÁTICO CAPIXABA.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Travesti; Representação 
social; Identidade de gênero; Notícia.

  Esta comunicação deriva de uma pesquisa desenvolvida no 
Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) e tem por 
objetivo investigar de que forma as notícias veiculadas no jornal on-line 
Folha Vitória contribuem para a representação social das travestis. Apesar 
de muitos estudos recentes compreenderem o gênero social como uma 
construção de caráter performativo e fluido, as travestis permanecem, 
mesmo nestes casos, sub-representadas. Tendo em vista o poder que o 
discurso midiático detém na criação e na manutenção de representações 
sociais localizadas na memória social, questionamos se este discurso, 
por meio de escolhas linguísticas, como o léxico e a sintaxe, reforça a dis-
criminação contra estes atores sociais e sua situação de vulnerabilidade 
social. Esta pesquisa almeja, portanto, além de descrever as estratégias 
discursivas empregadas, discutir como a representação social das tra-
vestis no cenário capixaba contribui para a sua visibilidade e resistência. 
Para tanto, adotamos o aporte teórico-metodológico da Análise Crítica 
do Discurso (ACD) na abordagem sociocognitiva de van Dijk (1991, 1998, 
2001, 2010), em diálogo com os trabalhos de Michel Foucault (1984, 1988), 
Judith Butler (2016) e Paul B. Preciado (2008, 2014) para as reflexões a 
respeito do gênero social. Como corpus foram selecionadas as notícias 
veiculadas no jornal on-line Folha Vitória que empregam o item lexical 
“travesti” no período de janeiro de 2015 a junho de 2017. Na análise das 
estruturas discursivas, percebemos a estratégia da polarização que en-
fatiza as coisas boas em Nós (“autoapresentação” positiva) e ruins nos 
Outros (“outroapresentação” negativa) e a escassez de caracterização 
destes atores sociais. Esperamos comprovar, por fim, que este discurso 
midiático, à medida que não questiona a hierarquia de identidades de 
gênero estabelecida e a situação de vulnerabilidade social e de violência 
com a qual lidam as travestis, propaga uma representação social que 
inferioriza sua performatividade.
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Raquelli Natale; & Micheline Mattedi Tomazi
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44. CRIME PASSIONAL OU VIOLÊNCIA DE GÊNERO? QUANDO A 
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ATENUA A VIOLÊNCIA.

Palavras-chave: Violência de gênero; Mídia; Sociocognição; 
Crime passional.

  Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa re-
alizada no Grupo de Estudos em Discursos da Mídia (GEDIM/UFES), 
que desenvolve desde 2012 trabalhos sobre violência de gênero no 
Espírito Santo (ES). A escolha do tema foi motivada pelo fato de o ES 
ocupar o segundo lugar na classificação nacional de estados em que 
mais ocorrem feminicídios e Vitória liderar o ranking entre as capitais 
brasileiras, com taxa de 9,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. 
Neste estudo, realizamos uma análise quantitativa e quali-interpreta-
tiva dos dados de um corpus composto por seiscentos e quatro (604) 
textos (entre reportagens, notícias e manchetes jornalísticas) sobre 
violência contra a mulher, publicados em jornais do ES durante o ano 
de 2013. À luz do método investigativo de aplicação analítica da ACD 
de base sociocognitiva, de van Dijk (1998, 2010, 2011, 2012, 2014), o 
objetivo é mostrar como a atuação dos meios de comunicação pode 
contribuir para a legitimação e reprodução de estereótipos de vítima 
e agressor em nossa sociedade ao veicular que a ação criminosa foi 
motivada por “amor” e, então, maquiar o real motivo da agressão, 
que é a violência de gênero. Os resultados preliminares apontam que 
a divulgação indevida do crime de violência contra a mulher como 
crime passional, classificado ainda na delegacia de polícia e depois 
reforçado pela mídia, colabora para a “vitimização” do agressor e para 
a atenuação da violência, uma vez que o dolo é justificado e a socie-
dade não enxerga o agressor passional como uma ameaça, mas como 
um homem que cometeu um delito motivado pela paixão.
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45. SUBVERSÃO EM CLARICE LISPECTOR: CAMINHOS PARA 
MUDANÇA SOCIAL.

Palavras-chave: Análise do discurso; literatura; Clarice Lispector; 
mudança social.

  Investigamos contos infantis de Clarice Lispector com o objetivo 
de neles encontrar a subversão que, através das ideologias que são im-
pressas nas palavras, forma o discurso, além de evidenciar como esse 
discurso subversivo pode influenciar na mudança social das classes mi-
noritárias. Baccega (2007) diz que um discurso literário é formado a partir 
de um locutor que reflete, em seus discursos, fenômenos e ações de seu 
momento histórico e realidade cultural através de sua consciência esté-
tica e, para Fairclough (2001) e van Dijk (2015), o discurso é moldado por 
relações de poder e ideologias, além de ter efeitos construtivos e destru-
tivos sobre as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de 
conhecimento e crenças. Pressupomos que os textos de Lispector seriam 
de grande valia para este trabalho tanto por ser ela uma autora icônica, 
cuja produção literária foi e tem sido frutífera para as pesquisas na área 
de Letras e afins, quanto por seus contos analisados terem sido escritos 
em uma época de repressão e resistência, a da ditadura. Para análise, 
foram escolhidos dois contos infantis de Clarice, são eles: O mistério do 
coelho pensante (1967) e A vida íntima de Laura (1974). Analisamos, de 
modo interpretativo, as sentenças, frases e orações, o que corresponde à 
microanálise e, posteriormente, em uma macroanálise, verificou-se se os 
dados coletados na microanálise resultavam em um discurso subversivo. 
Os resultados pressupõem que o propósito da autora, a partir de uma 
escrita didática, é levar o leitor a uma inquietude em relação ao lugar de 
passividade, algo que ela elucida como sendo uma gaiola que, apenas 
com o pensamento e a reflexão, pode ser transposta, além disso, ela o 
faz questionar como o sistema capitalista obriga-nos a trabalhar e ser-
mos os melhores nisso, em detrimento de nossa felicidade, incentivando 
assim, a mudança na prática social.
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46. A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ESTUPRO COLETIVO NO 
JORNAL EXTRA.

Palavras-chave: Violência Sexual; Notícias Jornalísticas; Comentários; 
Análise Crítica do Discurso; Representação Social.

  O interesse pelo tema violência sexual e sua repercussão na mídia 
surgiu a partir das discussões e pesquisas desenvolvidas no Grupo de 
Estudo sobre Discurso da Mídia (GEDIM/UFES), na linha de pesquisa em 
Texto e Discurso, com ênfase na violência de gênero. O objetivo deste 
trabalho é analisar e interpretar a influência da representação social 
do discurso da mídia jornalística sobre o caso específico de um estu-
pro coletivo, que ocorreu no Rio de Janeiro. Levando em conta algumas 
categorias linguísticas (ironia, provérbios, léxico e negação), analisamos 
duas notícias online do jornal Extra e os seus respectivos comentários 
postados pelos internautas na intenção de verificar como o uso dessas 
categorias funcionam como estratégias linguísticas para construção de 
uma representação social sobre o estupro em nossa sociedade. A fun-
damentação teórica está respaldada na Análise Crítica do Discurso, se-
gundo a perspectiva sociocognitiva de van Dijk (2008, 2010, 2012, 2015), 
com ênfase na noção de representação social. Espera-se demonstrar 
que o modo como as informações sobre o estupro foram construídas 
(informativa e opinativa) e divulgadas pelos jornais, pode influenciar (in)
diretamente os modelos mentais (os conhecimentos, as experiências e 
as ações) do público. Em hipótese, acredita-se que a maneira como o 
acontecimento foi noticiado contribuiu para reforçar um discurso estere-
otipado e preconceituoso sobre a imagem da vítima do estupro. A prin-
cípio, os resultados encontrados na análise das notícias apontam para 
o fato de que o jornal, ao construir um discurso mais opinativo sobre o 
papel social da adolescente na sociedade (mãe aos 13 anos, namorada 
de traficante, frequentadora de favela etc), influenciou na construção de 
comentários machistas e preconceituosos dos internautas. 
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47. A PERSUASÃO EM EDITORIAIS REFERENTES AO PROCESSO 
DE IMPEACHMENT DOS JORNAIS FOLHA DE S.PAULO E THE NEW 
YORK TIMES.

Palavras-chave: Persuasão; Metáfora; Metonímia; Teoria da 
Metáfora Conceptual; Análise Crítica da Metáfora. 

  Esta comunicação analisa e compara, nos jornais Folha de S. 
Paulo e The New York Times, as metáforas e metonímias presentes nos 
editoriais que trataram do processo de impeachment da presidente da 
República, Dilma Rousseff, ocorrido recentemente no Brasil. O objetivo 
desta pesquisa é o exame crítico dos processos de representação do 
evento, por meio da investigação das relações entre escolhas de certas 
formas linguísticas e as ideologias e relações de poder que subjazem a 
essas formas. O estudo segue uma combinação da abordagem cognitiva 
com a pragmática, baseando-se na Teoria da Metáfora Conceptual – 
para a qual a essência da metáfora é a compreensão e a experiência de 
um tipo de coisa em termos de outra - e na Análise Crítica da Metáfora 
- que relaciona a abordagem cognitiva com a pragmática levando em 
conta aspectos ideológicos do uso da metáfora. Com o uso dessas 
abordagens, verifica-se o modo como o uso de diferentes metáforas 
e metonímias sugere ou revela diferentes ideologias em cada um dos 
dois jornais sobre a questão. A reportagem de um evento com o uso 
desses tropos implica necessariamente um processo de simplificação 
do próprio evento: alguns aspectos são destacados enquanto outros, 
em geral os mais inconvenientes para o editorial, são negligenciados. 
Os resultados da análise mostram que, para o tratamento de questões 
complexas, a mídia seleciona metáforas com forte impacto cultural - o 
que é favorecido pela metonímia - apoiando-se no papel central exer-
cido por elas ao favorecer interpretação específica dos eventos, mos-
trando também o modo como os editoriais podem assim enquadrar um 
mesmo evento de maneiras diferentes. 
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48. IDEOLOGIA SEXISTA NO CENÁRIO MIDIÁTICO: ANÁLISE 
DISCURSIVA DE COMENTÁRIOS NO FACEBOOK.

Palavras-chave: Violência de Gênero; Facebook; Comentários; 
Proposta Sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso; Ideologia.

  Esta comunicação busca apresentar uma pesquisa desenvolvi-
da junto ao Grupo de Estudos sobre Discurso da Mídia (GEDIM/UFES). 
O objetivo é descrever as estruturas linguísticas e discursivas, ana-
lisar e interpretar no texto de comentários da rede social Facebook 
como e se as ideologias sexistas de gênero feminino são legitimadas 
no discurso popular sobre violência contra a mulher. Adotamos uma 
metodologia qualitativa e interpretativa para a análise dos comen-
tários. Escolhemos como corpus para análise 20 (vinte) comentários 
publicados na página feminista de cunho social do Facebook, inti-
tulada “Não me khalo”, que compartilhou a notícia veiculada pelo 
jornal A Tribuna no dia 1º de maio de 2016 com a seguinte manchete: 
“Mulher nega sexo e mata marido”, o que gerou uma repercussão na-
cional. Assumimos como aparato teórico a proposta sociocognitiva de 
Análise Crítica do Discurso, de van Dijk (2010, 2011, 2012a, 2012b), com 
ênfase na noção de ideologia, em diálogo com os estudos de gênero 
de Heberle; Ostermann e Figueiredo (2006), Lazar (1993, 2005, 2007), 
Magalhães (2005; 2009), Scoot (1986), Santos e Izumino (2005), Tomazi 
e Natale (2015), Tomazi (2014), além dos estudos sobre rede social, de 
Recuero (2016), Briggs; Peter (2016), Cardoso; Vieira (2014), Carvalho; 
Kramer (2013), Elias (2015), Paiva (2016) e Salies (2013). Nossos resulta-
dos procuram demonstrar como determinadas escolhas de estratégias 
linguísticas e de estruturas discursivas podem funcionar como gatilho 
para contribuir com uma ideologia machista e sexista do gênero femi-
nino em situação de violência contra mulher. 
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49. A LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO PARA A SUPERAÇÃO 
DA MOROSIDADE PROCESSUAL: UMA ANÁLISE DA PRÁTICA 
DIALÓGICA NO CENÁRIO DA MEDIAÇÃO.

Palavras-chave: Linguagem Emancipadora; Cultura Dialógica; Mediação.

  O escopo do presente é analisar a alteração da linguagem, em 
um aspecto de função social, no cenário de conflitos, empregada como 
mecanismo de promoção de emancipação e amadurecimento das partes 
envolvidas nos litígios. Tradicionalmente, o sistema processual brasi-
leiro se pauta na utilização da linguagem como mecanismo de conven-
cimento, imputação de responsabilidade e desgaste dos envolvidos nos 
conflitos. Assim, a linguagem, no Direito, compõe verdadeiro campo de 
enfrentamento, no qual o desgaste é algo usual e a cultura do infantilis-
mo é propagada, de maneira que os envolvidos são incapazes de gerir a 
situação em que se encontram inseridos, transportando para terceiros, 
no caso: o Estado-juiz, a função de solucionar os conflitos e impor, por 
meio da sentença, uma resposta. Ora, essa cultura adversarial, pautada 
em uma linguagem deturpada, hermética e excludente não mais en-
contra campo para subsistência. Ao contrário, em decorrência de uma 
série de legislações que reclamam uma visão mais humanizada sobre o 
conflito processual. A linguagem reveste-se de proeminente importân-
cia, eis que é a responsável por inaugurar uma cultura dialógica e em-
poderadora. Nesta linha, a mediação se apresenta como instrumento 
relevante para que a linguagem, no campo jurídico, seja reestruturada, 
pautando-se no diálogo, na reflexão e no reconhecimento de cada indi-
víduo como corresponsável pelo surgimento, pelo agravamento e, por 
extensão, pela administração do conflito. Alcança-se, neste cenário, a 
conclusão que a linguagem em uma contemporânea perspectiva se re-
veste de tônica indissociável para a promoção da cidadania e do desen-
volvimento dos envolvidos nos litígios, em especial na possibilidade de 
serem incluídos no processo decisório por meio da cultura do diálogo. 
O método empregado foi o indutivo, auxiliado por revisão bibliográfica 
e análise de dados secundários.
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50. GÊNEROS JORNALÍSTICOS: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
APLICADA NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA.

Palavras-chave: Sequência didática; gêneros discursivos; gêneros 
jornalísticos; prática. 

  Neste trabalho, visamos apresentar a aplicação de uma sequ-
ência didática com gêneros jornalísticos, desenvolvida pela autora 
durante dois bimestres nas aulas da disciplina de Língua Portuguesa 
nas turmas dos cursos técnicos integrados em Alimentos e em Química, 
ambas do 2º ano do Ensino Médio em uma escola da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento das habilidades de compreensão e pro-
dução textual da língua materna assim como ampliar a criticidade do 
alunado mediante textos veiculados pela mídia, o projeto foi aplicado 
com base na perspectiva dialógica de linguagem de Bakthin (2006), que 
considera o uso da língua como fenômeno social de interação, e o con-
ceito de gêneros do discurso, também concebido por Bakthin (2003), 
como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, de forma que “as 
diversas esferas da atividade humana estão relacionadas com o uso 
da língua, e este uso, nas formas de enunciados, sejam eles orais ou 
escritos” (BAKTHIN, 1997). Ademais, a sequência encontra-se em conso-
nância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 
(BRASIL, 1998) que estabelece “o conhecimento linguístico e discursivo 
com o qual o sujeito opera ao participar das práticas mediadas pela 
linguagem” como objeto de um ensino e aprendizagem contemplando 
diversas situações comunicativas de uso da língua. Na prática pedagó-
gica, a sequência foi dividida em duas partes, conforme classificação 
dos gêneros jornalísticos em informativos e opinativos, proposta por 
Marques de Melo (2003). Em síntese, o trabalho relata observações pes-
soais, explicitando obstáculos e progressos durante a implantação do 
conjunto de atividades da sequência didática. 
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51. O CARTAZ EM MANIFEST(AÇÃO): UMA ANÁLISE DOS 
CARTAZES DO MOVIMENTO “POR TODAS NÓS” SOB A 
PERSPECTIVA DOS ESTUDOS DISCURSIVOS CRÍTICOS.

Palavras-chave: Cartaz; Mulheres; Discurso; Violência de gênero.

  Este trabalho consistiu em avaliar e discutir as estratégias dis-
cursivas, sob o viés dos Estudos Discursivos Críticos (FAIRCLOUGH, 1999, 
2001, 2003), utilizadas em cartazes produzidos para a manifestação de 1º 
de junho de 2016, “Por todas nós”, cujo intuito era promover debates em 
torno da violência contra a mulher, sobretudo a violência sexual. A escolha 
do gênero cartaz se justifica pelo fato de corresponder a um instrumento 
de persuasão de massas, utilizado por vários segmentos sociais (VIANA, 
2003). A seleção do corpus privilegia, dessa forma, cartazes produzidos na 
e para a manifestação ocorrida na cidade de Viçosa, Minas Gerais, os quais 
utilizam de mensagens sintéticas e pontuais, além de recursos de intertex-
tualidade, interdiscursividade e da modificação e conversão de sentido de 
determinados léxicos. A partir da análise dos cartazes, sob os pressupos-
tos da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004), 
observamos a recorrência do recurso da intertextualidade, bem como a 
utilização de palavras de valor afetivo, a exploração de gêneros textuais 
ressignificados e a reiteração da negação como formas de expressão lin-
guística e discursiva. Também refletimos, a partir deste trabalho, que a 
linguagem não é somente instrumento de reprodução de uma sociedade 
que naturaliza a violência contra as mulheres, mas tem papel ativo em 
estimular, em certa medida, a violência contra a mulher. Da mesma for-
ma, percebemos essa matriz cultural do patriarcado no contexto social, 
reforçado, muitas vezes, pela reprodução de arquétipos e julgamentos 
à mulher. Os questionamentos trazidos a partir deste trabalho buscam 
romper com a lógica patriarcal, que “continua permitindo que a catego-
ria homens assegure, inclusive por meio da violência, sua supremacia.” 
(SAFFIOTI, 2002, p.59).  Compreendendo, por fim, que a linguagem constitui 
um elemento fundamental na disputa de poder, analisar o contra-discurso 
torna-se fundamental, sobretudo dos cartazes, que representam a voz dos 
que são cotidianamente negligenciados.
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52. CORPO E IDENTIDADE: IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS E 
ETHOS FEMININO NAS CAPAS DA REVISTA BOA FORMA.

Palavras-chave: Corpo; Discurso verbo-icônico; Imaginários 
sociodiscursivos; Ethos; Identidade Feminina.

  Esta pesquisa investiga a relação verbo-icônica entre os imaginá-
rios sociodiscursivos acerca do corpo feminino e a construção dos ethé 
da figura feminina veiculados em 20 (vinte) capas da Revista Boa Forma 
do período de 2014 a 2016. Para tanto, consideramos o corpo como ma-
terialidade significante, contingencial, produto da história, da cultura e 
lugar de existência de sujeitos (FOUCAULT, 1987; 1988; 1996), de modo 
que, quando constituído em uma típica sociedade de controle como a 
nossa, a qual se caracteriza, dentre outras coisas, pela intensa influência 
midiática, pode sofrer a ação de princípios moduladores (DELEUZE, 1992). 
Ademais, no intuito de compor o nosso referencial teórico-metodológi-
co, utilizamos os conceitos de contrato comunicacional, de imaginários 
sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2013; 2015; 2014), de discurso verbo-icô-
nico (MENDES, 2010; 2013; CHARADEAU, 2001) e de ethos (MAINGUENEAU, 
1997; 2015; 2016; AMOSSY, 2016; CHARAUDEAU, 2015). A fim de amparar essa 
base teórico-metodológica, outras categorias também permeiam a pes-
quisa, tais como: modos de organização do discurso, sujeitos do discurso 
(CHARAUDEAU, 2014) e gêneros discursivos (CHARAUDEAU, 2011; MENDES, 
2013). Para viabilizar e sistematizar o tratamento dos dados, servimo-nos 
da Grade de Análise de Imagem Fixa, proposta por Mendes (2010; 2015), 
possibilitando-nos uma análise integrada dos estratos verbais e icônicos 
nessas capas. Com a análise, observamos que, no contrato comunicacio-
nal estabelecido pelas capas, os distintos sujeitos linguageiros encenam 
atos de linguagem verbo-icônicos ancorados em imaginários sociodis-
cursivos relacionados a diferentes saberes de normalização e controle 
do corpo feminino. Dessa forma, as imagens de mulher celebridade, bela, 
sensual, fitness, vaidosa e feliz discursivizadas nas capas da Revista Boa 
Forma funcionam tanto como estratégia de sedução para a venda da pu-
blicação quanto de normalização e controle de subjetividades femininas.
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53. POLARIZAÇÃO DISCURSIVA NOS COMENTÁRIOS DO 
FACEBOOK SOBRE OS PROFESSORES DO PARANÁ.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Facebook; 
Manifestação; Notícias; Opinião Pública.

  Por entendermos que, na atualidade, os atores sociais têm se 
manifestado com mais veemência, tornando uma prática constante em 
nossa sociedade, estudar como a instância midiática se articula em 
relação à violência e aos direitos civis é um campo aberto na área da 
Linguística, em especial para a Análise Crítica do Discurso (ACD). Diante 
desse atual cenário da mídia social, principalmente do Facebook, esta 
comunicação tem por objetivo uma análise da polarização discursiva 
nos comentários sobre a passeata dos professores do Paraná, ocorrida 
em 1º de maio de 2016, que relembrou a repressão por parte da polí-
cia quanto à manifestação de 2015 dos professores que protestavam 
contra o projeto do governo estadual de mudar a forma de custear a 
Previdência Social dos servidores do estado. Para a análise da polariza-
ção discursiva, coletamos quinze comentários de um perfil do Facebook 
que postou o link da notícia publicada pelo site do Esquerda Diário 
sobre o acontecimento da passeata. A fundamentação teórica desta 
pesquisa está respaldada pela ACD, de Van Dijk (2010, 2012) em diálo-
go com o trabalho desenvolvido por Ferreira (2015) sobre movimentos 
sociais de protesto. A metodologia desta pesquisa é quali-interpreta-
tiva, na qual procuramos descrever os elementos linguístico-discur-
sivos utilizados na polarização discursiva evidenciando as marcas de 
autoapresentação positiva e outroapresentação negativa dos grupos 
envolvidos: professores versus policiais. Os resultados da pesquisa de-
monstram que a polarização discursiva dos comentários se ateve ma-
joritariamente como uma autoapresentação positiva dos professores e 
uma outroapresentação negativa da polícia, evidenciando, embora num 
corpus reduzido, que a sociedade apoia o movimento dos professores e 
condena a ação repressiva do Estado.
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54. REPRESENTAÇÃO SOCIAL E IDENTIDADE DA MULHER 
GRAFITEIRA DE BELO HORIZONTE-MG.

Palavras-chave: Representação social; Identidade; Mulher 
grafiteira; Gênero.

  O fato de ser do sexo masculino ou do sexo feminino não de-
pende só de nascer homem ou mulher, uma vez que são os aspectos 
culturais e sociais estabelecidos pela sociedade como masculino e fe-
minino que podem subordinar um aspecto a mulheres ou a homens. As 
velhas identidades têm dado espaço a novas identidades, fragmentando 
o indivíduo moderno, até então visto como sujeito unificado. O contato 
com diferentes realidades, grupos e ideias faz com que o sujeito construa 
a representação social de si. É nas relações que o indivíduo constrói a 
sua representação social, que também interferem na construção de suas 
identidades. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo conhe-
cer e analisar o ser mulher grafiteira mediante as representações sociais, 
bem como compreender a construção da identidade dessa mulher, uma 
vez que o grafite é considerado, pela maioria, como pertencente ao uni-
verso masculino. Esta pesquisa ancora-se nos pressupostos da aborda-
gem qualitativa, e elegeu-se a técnica de entrevista semiestruturada e 
observação livre como instrumentos de coleta de dados. A amostra foi 
constituída de quatro mulheres grafiteiras, da cidade de Belo Horizonte 
– MG. Para tanto, apoiarmo-nos em autores como Moscovici (1981), Hall 
(1999), Jacques (2001), Deschamps (2009). Como conclusão, pode-se ob-
servar que o grafite feminino rompe com as diversas barreiras impostas, 
revelando-se altamente transgressor e revolucionário. Ao grafitarem, as 
mulheres enfrentam, desafiam e superam diversos tensionamentos, en-
tre eles a discriminação que a prática muitas vezes sofre por parte de 
setores conservadores da sociedade e também os estritamente relacio-
nados ao gênero, como machismos e assédio.
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1. O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO NA 
TRADUÇÃO DE TEXTOS SENSÍVEIS EM LIBRAS.

Palavras-chave: Textos sensíveis; Libras; Tradução.

  Este trabalho relaciona-se à temática da tradução de textos 
sensíveis. Trata- se de uma pesquisa de campo, cuja fonte principal fo-
ram entrevistas produzidas com graduandos do curso de Letras-Libras 
Bacharelado da Universidade Federal do Espírito Santo. Ancorados nos 
pressupostos de Bakhtin, a partir dos conceitos de dialogismo e polifo-
nia, em articulação com os Estudos da Tradução (Arrojo, 1992; SOBRAL, 
2008) e com os estudos em torno de Textos Sensíveis (GOHN, 2001), 
pretende-se descrever e interpretar as estratégias de incorporação de 
discursos sobre sexualidade e homossexualidade, (considerados, ainda, 
tabus na sociedade) em atividades tradutórias desenvolvidas por gradu-
andos do Letras-Libras. A partir dos estudos de Bakhtin, acreditamos que 
o trabalho do tradutor/intérprete envolve a produção de enunciados que 
travam uma polêmica com textos anteriores e, ao mesmo tempo, são res-
postas ativas, fruto de um processo de compreensão. Baseados nesses 
pressupostos, analisamos as entrevistas dos discentes, a partir das quais 
foi possível perceber que, na atividade tradutória, a expressão individual 
dos tradutores/intérpretes foi cruzada com diferentes vozes, refratada 
por sua relação entre eu e os outros. O conteúdo temático do discurso a 
ser reconstruído em Libras foi diretamente confrontado com as experiên-
cias e juízos de valores dos graduandos, impactando sensivelmente sua 
tradução. As reações dos tradutores no processo de incorporação dos 
discursos produzidos por gays e mulheres em relação à sua sexualidade, 
provocaram, em alguns casos, rejeição, vergonha, incômodo, interferin-
do no processo de construção das enunciações na língua de destino da 
tradução. Entendemos que essa pesquisa pode contribuir para se com-
preender diferentes modos de fazer dos tradutores e, por consequência, 
para a produção de conhecimento no campo de metodologias da tradu-
ção para as línguas de sinais.
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2. O USO DE EXPRESSÕES NÃO-MANUAIS EM LIVROS 
TRADUZIDOS LÍNGUA PORTUGUESA/LIBRAS PELO SISTEMA 
SIGNWRITING.

Palavras-chave: LIBRAS; Língua Portuguesa; Manoelito; Negrinho e 
Solimões.

  Este artigo teve como intuito realizar análise comparativa no uso 
de expressões não-manuais em livros traduzidos Língua Portuguesa/
Língua Brasileira de Sinais numa abordagem discursiva bakthinia-
na. Para tanto, foram selecionados dois livros infantis: “Negrinho e 
Solimões” de Monteiro (2014), uma lenda amazônica bilíngue (Língua 
Portuguesa/Língua de Sinais), e “Manoelito: o palhaço tristonho” de 
Rizzi (2014), uma história circense trilíngue (Língua Portuguesa/Língua 
Inglesa/ Língua de Sinais). A escrita da Língua de Sinais (ELS), em am-
bas as obras, utilizam o sistema SignWriting e são consideradas litera-
tura surda. Já que a literatura surda pode ser composta por poesias, 
lendas, jogos, caricaturas, contos, piadas e histórias. A obra “Negrinho 
e Solimões” foi traduzida pelo tradutor-intérprete de LIBRAS Madson 
Barreto e pela instrutora de LIBRAS Raquel Barreto e o “Manoelito” foi 
traduzida pela tradutora-intérprete de LIBRAS Patricia Ughi Barbosa e 
pela instrutora de LIBRAS Renata Heinzelmann. A análise comparativa 
numa abordagem bakhtiniana revelou que em “Negrinho e Solimões” 
foi possível evidenciar mais marcas de traços diferenciadores por meio 
do uso das expressões não-manuais do que em “Manoelito”, possibili-
tando ao escritor-tradutor-enunciador destacar elementos discursivos 
polifônicos e dialógicos como a multiplicidade de vozes do discurso 
e às relações entre elas estabelecidas, além de sintáticos como por 
exemplo, marcação de foco, classificadores, formações de interrogati-
vas entre outros. Ao leitor-enunciatário, permite interpretar de forma 
mais efetiva o significado do texto em sua própria língua. Conclui-se a 
importância do uso das expressões não-manuais no processo de tra-
dução Língua Portuguesa/LIBRAS, já que estas são fundamentais na 
compreensão do sentido integral dos sinais, algumas expressam afe-
tividade e se relacionam ao estado emocional, outras desempenham 
funções gramaticais lexicais.
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3. A TRADUÇÃO VISTA COMO PROCESSO TRADUTÓRIO.

Palavras-chave: Processo tradutório; análise de discurso; paratextos; 
invisibilidade do tradutor; discurso.

  O objetivo deste trabalho é ter um olhar diferenciado para a 
tradução do que a concepção dita tradicional tem. Tomando como 
suporte teórico a análise de discurso (AD) do teórico francês Michel 
Pêcheux (e aqui este estudo se entremeia com os estudos da análise 
de discurso), o ato de traduzir será considerado como processo tra-
dutório, ou seja, como “um processo de produção de discurso”, sendo 
os paratextos da tradução, como as notas do tradutor, tomados como 
o lugar privilegiado de visibilidade do discurso do tradutor. Tal con-
cepção é a adotada pela AD pêcheuxiana, e é com base nela que este 
trabalho pretende pensar a tradução e também o papel que o tradutor 
exerce nesse processo. Ao se considerar a tradução como processo 
tradutório, ou seja, como processo de produção de discurso, o texto 
traduzido passa a explicitar outro discurso, aquele do tradutor, apesar 
de ter como base uma “matriz”, que é o texto original. Afastando-nos 
da concepção tradicional de tradução e considerando-a como proces-
so tradutório, o discurso que se apresenta no texto é o do tradutor, 
não mais o do autor. Assim, verificamos que o apagamento do tradutor 
do texto traduzido é sempre uma ilusão, pois ele nunca é neutro em 
suas escolhas, desde a do texto a traduzir até a dos signos que serão 
utilizados no texto da tradução. Essas escolhas vêm determinadas por 
formações ideológicas, nas quais se inserem formações discursivas 
que permeiam os discursos, que são produzidos pelo interlocutor a 
partir da posição-sujeito que ele ocupa na sociedade.
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4. SINTONIA EM TRADUÇÃO: ANÁLISE DE UM TEXTO JORNALÍSTICO 
E DE UMA TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS SOB A PERSPECTIVA DO 
SUBSISTEMA DE ENGAJAMENTO.

Palavras-chave: Estudos da Tradução; Análise do Discurso e 
Tradução; Avaliatividade; Engajamento.

  Este trabalho afilia-se à linha de análise do discurso e tradução 
(MUNDAY, 2012) e visa apresentar os resultados de um estudo realizado 
em um texto jornalístico (TF) e em sua tradução para o português bra-
sileiro (TT),tendo como base a descrição dos recursos de avaliativida-
de de Martin e White (2005), especificamente derecursos referentes ao 
subsistema de ENGAJAMENTO.Sob o subsistema de ENGAJAMENTO, estão 
organizados os recursos que os escritores utilizam para assumir um po-
sicionamento em relação às avaliações que estão sendo construídas no 
texto e com relaçãoao leitor prospectivo. Alinhando-se com a abordagem 
bakhtiniana do dialogismo e da heteroglossia, pode-se perceber que tais 
recursos possibilitam que se caracterize o estilo interpessoal e as estra-
tégias dos escritores perante um panorama heteroglóssico de outras vo-
zes e pontos de vista alternativos que são construídos nos e pelos textos, 
na medida em que os produtores se posicionam diante desse panorama. 
O TF e o TT foram analisados de forma semiautomática de acordo com as 
categorias do subsistema de ENGAJAMENTO até o quarto nível de delica-
deza, observando-se se as instâncias de engajamento manifestavam-se 
de forma atribuída ou mediada e as ocorrências que não se referiam 
diretamente à voz autoral. O perfil de ambos os textos foi delineado e 
os resultadosapontaram para uma diferença no número de ocorrências 
de engajamento entre TF e TT e para uma semelhança no que tange a 
sua heteroglossia, sendo que a frequência de instâncias relacionadas ao 
subsistema RECONHECER foram as mais altas, o que está de acordo com 
o regime valorativo da voz do repórter, característico do gênero jorna-
lístico. O TT, porém, com menos instâncias do subsistema RECONHECER, 
restringe mais o espaço dialógico, utilizando mais recursos classificados 
como contrativos que os empregados pelo TF.
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5. ANÁLISE DESCRITIVA DA TRADUÇÃO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA/LIBRAS DOS  EDITAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO.

Palavras-chave: Tradução; edital; libras.

  No Brasil, o profissional tradutor e intérprete de Língua Brasileira 
de Sinais - Libras vem ganhando evidência através de sua atuação na úl-
tima década, especialmente no contexto educacional a partir de políticas 
linguísticas implementadas com a publicação do decreto 5.626/05, o qual 
enfatiza o uso e difusão da Libras e a formação e contratação de traduto-
res e intérpretes situando-os não somente nos espaços de sala de aula, 
mas também na tradução de editais como política de acessibilidade. 
Este trabalho objetiva investigar o processo de tradução dos editais do 
Instituto Federal do Espírito Santos (Ifes) problematizando as deman-
das que esse processo apresenta no campo da tradução. A metodologia 
utilizada é a de estudo documental por envolver análise dos editais e a 
pesquisa descritiva, pois implica numa descrição de todo o processo de 
tradução. Nas análises, descrevemos as estratégias utilizadas nas etapas 
de preparação, pesquisa, sinalização, gravação e revisão do texto tra-
duzido da Língua Portuguesa para a Libras. Considerando que a função 
social de um edital é tornar público algum fato ou ato que demande 
divulgação, dialogamos com Santos (2012) e Silva (2013) a partir deste 
tipo textual analisando como sua composição é levada em conta no ato 
tradutório. Tendo em vista que o Instituto Federal do Espírito Santos, 
ao final do ano de 2016 passou a ter em seu quadro de pessoal efeti-
vo, tradutores e intérpretes de Libras mediante aprovação em concurso 
público, amplia-se a problematização da atuação desse profissional no 
Instituto e o olhar sobre as especificidades do seu trabalho é discutido, 
tendo simultaneamente a necessidade de uma organização para o aten-
dimento ao processo de tradução de editais, levando em consideração 
questões antes desconhecidas, que demandam do profissional tradutor 
um posicionamento e direcionamento das ações no que tange a acessi-
bilidade e que fortalecem sua atuação na Instituição Federal.
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6. A INTERFACE ENTRE OS ESTUDOS DO PROCESSO E DO 
PRODUTO NA TRADUÇÃO: UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL.

Palavras-chave: Linguística experimental; Estudos processuais da 
tradução; Cognição; Complexidade textual.

  Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados de um 
trabalho de monografia cujo objetivo se concentrou em avaliar a relação 
entre complexidade (produto) e dificuldade (processo) textual em ativida-
des de tradução. Com base na proposta de Jensen (2009), assume-se por 
complexidade textual o conceito objetivo, baseado na avaliação de aspec-
tos do texto, enquanto por dificuldade textual considera-se a noção subje-
tiva, avaliada de maneira experimental durante o processo tradutório. Além 
disso, de acordo com o mesmo autor, é possível esperar que textos com di-
ferentes complexidades sejam, em geral, experienciados por tradutores de 
modos diferentes. A hipótese inicial para o trabalho foi de que a progressão 
de informações, considerada um critério de avaliação de complexidade, se 
relacionaria às dificuldades de processamento cognitivo enfrentadas pelos 
informantes durante a realização das tarefas. O experimento consistiu na 
execução de tarefas de tradução e interpretação de quatro textos por oito 
alunos de graduação. Para tal avaliação, foram coletados durante as tarefas 
os registros de entrada de teclado e mouse e de rastreamento ocular dos 
informantes, como: tempo de execução das tarefas; frequência e duração 
de pausas durante a produção do texto-alvo; seleção das áreas com maior 
concentração de fixações oculares; número de fixações oculares; dura-
ção média das fixações oculares; relação entre tempo de fixação/tempo 
de execução. Apesar de não se observar uma correspondência categórica 
entre os critérios de complexidade e dificuldade levantados, a partir dos 
dados, constatou-se, para o grupo avaliado, uma maior concentração de 
problemas de tradução em unidades pequenas, em nível lexical, em vez de 
problemas de ordem semântica. Justifica-se a importância deste tipo de 
trabalho quanto ao desenvolvimento de procedimentos, sobretudo meto-
dológicos, de pesquisa experimental em linguagem, em especial, daqueles 
relacionados aos estudos da tradução e/ou que utilizem tecnologia de ras-
treamento ocular como forma de coleta de dados.
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1. A VARIAÇÃO DAS VOGAIS MÉDIAS POSTERIORES PRETÔNICAS 
NO BRASIL.

Palavras-chave: Vogais pretônicas posteriores; alçamento; Modelo 
de Exemplares; variação. 

  Esta pesquisa analisou a variação das vogais médias posteriores 
pretônicas em regiões do Brasil para avaliar a variação entre [o] ~ [ɔ] 
~ [u]. Investigaram-se as seguintes questões: (1) a variação de vogais 
médias posteriores pretônicas ocorre em quais estados do Brasil? (2) 
Quais são os contextos fonológicos atuantes na variação dessas vogais? 
O corpus analisado foi o material de áudio disponível em www.fono-
logia.org. Os áudios referem-se à leitura do texto “O Brasil em 2012”. 
Analisou-se 2.112 dados, distribuídos entre dois estados de quatro 
regiões do país: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Constatou-se que a 
variação das vogais analisadas ainda é incipiente no PB: a realização 
de [o] prevaleceu (84%), tendo [ɔ] (13%) e [u] (3%) apresentado baixos 
índices. No nível regional, muitas realizações de [ɔ] e [u] ocorreram em 
determinadas regiões ([u]- 60% Sul; [ɔ] 56% Nordeste). No nível lexical, 
encontraram-se palavras pronunciadas apenas com [o] (19,7%); palavras 
pronunciadas ora com [o], ora com [ɔ] (60,6%); palavras pronunciadas 
ora com [o], ora com [u] (9,1%) e palavras variando entre as três vogais 
(10,6%). Itens lexicais têm comportamento específico em diferentes re-
giões do país. Este resultado é tido como indicador da relevância da 
palavra na implementação do fenômeno (Oliveira 1992). Voltando às 
perguntas iniciais, sugere-se: a variação de vogais médias posteriores 
pretônicas ocorre nas regiões brasileiras analisadas; não foi observado 
contexto fonológico favorecedor da variação. Adicionalmente, obser-
vou-se que a variação atua em nível regional e lexical. A partir dos 
resultados obtidos pretende-se mostrar que as representações se orga-
nizam em redes complexas como sugerido pelo Modelo de Exemplares. 
(Johnson 1997, Pierrehumbert 1997, Bybee 2001).
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2. O DESENVOLVIMENTO DAS PLOSIVAS SURDAS DO INGLÊS POR 
BRASILEIROS EM CONTEXTO DE L2 DOMINANTE.

Palavras-chave: Desenvolvimento Linguístico; Imigração; VOT.

  Este trabalho busca analisar o desenvolvimento do VOT do in-
glês-L2 por imigrantes gaúchos residentes em Londres em função do 
tempo de residência (TR), tendo como base teórica a visão da lingua-
gem como um Sistema Adaptativo Complexo. Para tanto, explorou-
-se a produção de plosivas surdas do inglês-L2 em posição inicial de 
palavra de vinte e dois participantes, com idades entre 18-40 anos: 
imigrantes brasileiros que viviam em Londres por períodos de tempo 
variados (chegada a Londres com idade > 18 anos) e monolíngues do 
inglês londrino. Os alvos foram apresentados na frase “I would say___” 
e foram gravados aleatoriamente três vezes por cada participantes. 
Os resultados apontam que falantes com um TR entre zero e três anos 
diferem dos controles do inglês (p <0,05) para todas as três plosivas 
surdas. Imigrantes com TR entre quatro e sete anos também diferem 
dos controles (p<0,05) para [p] e [t], mas não para [k] (p>0,05). Aqueles 
que residem em Londres entre oito e onze anos não apresentaram di-
ferenças em relação aos monolíngues do inglês britânico (p>0,05), e 
apresentaram os maiores valores médios de VOT. Esses resultados dão 
suporte empírico à visão complexa da linguagem, descrevendo-a como 
um sistema aberto a novos estímulos e padrões, contrariando a tese 
de que a capacidade humana para a aquisição da oralidade é restrin-
gida por um período crítico. Além disso, sinaliza que as capacidades 
necessárias para a aquisição de uma L1 são preservadas por toda a vida 
e permanecem acessíveis para a L2, é claro, sem desconsiderarmos os 
possíveis efeitos das diferentes idades de início de aquisição.
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3. REAFIRMANDO A CLASSIFICAÇÃO GENÉTICA DA LÍNGUA 
NÁWA: FONOLOGIA E LÉXICO DE UMA LÍNGUA EXTINTA.

Palavras-chave: Náwa; Páno; classificação genética; fonologia; léxico.

  O Náwa é uma língua já extinta que era falada pelo grupo in-
dígena de mesma denominação, Náwa. De acordo com Aguiar (2007), 
esse grupo atualmente é monolíngue em português. Os indígenas Náwa 
vivem na Amazônia brasileira, no estado do Acre, habitando a região 
do rio Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor. Até 1999, segun-
do Padilha (2002), acreditava-se que toda a etnia Náwa tivesse sido 
extinta. No entanto, em 1999, o Conselho Indigenista Missionário con-
tacta índios Náwa. Conforme o autor, devido aos demandos, torturas e 
assassinatos que ao longo da história de contato com o não índio os 
Náwa sofreram, esses indígenas permaneceram escondidos entre os ri-
beirinhos. Como aponta Correia (2007), somente com o Parque Nacional 
da Serra do Divisor e a consequente ameaça de terem de abandonar as 
terras onde viviam, é que os Náwa reaparecem, reivindicando a terra 
onde habitam. No entanto, conforme Aguiar (2007), a língua Náwa aca-
bou sendo extinta. Através de um processo de revitalização linguística, 
essa linguista junto ao grupo pôde recuperar um pouco do léxico Náwa, 
bem como três músicas tradicionais. Através dos fonemas descritos por 
Aguiar (2007) para a língua Náwa e de uma lista lexicográfica que consta 
em Montagner (2002), o presente trabalho objetiva expor evidências 
linguísticas que reafirmam a classificação genética da língua Náwa 
como sendo da família linguística Páno, classificação já proposta por 
Aguiar (2007) e Montagner (2002). O presente estudo fornece descrições 
ainda não apresentadas na literatura de semelhanças da língua Náwa 
com outras línguas Páno no que diz respeito ao inventário de vogais e 
consoantes com fonemas em comum, sendo o número deles também 
semelhante. Além disso, foram identificados novos cognatos, bem como 
correspondências fonológicas entre esses cognatos.
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4. A PROSÓDIA DOS VOCATIVOS EM POSIÇÃO INICIAL NA FRASE.

Palavras-chave: Prosódia; Vocativo; Português do Brasil.

  Este trabalho tem como objetivo investigar de que forma o vo-
cativo é realizado no Português do Brasil (PB) a partir de uma abor-
dagem fonológica. Utilizaremos, para tanto, os pressupostos da teoria 
Autossegmental e Métrica da entoação (AM), bem como a Teoria da 
Língua em Ato (TLA). A primeira nos auxiliará na análise da segmenta-
ção do fluxo da fala; já a segunda é uma forma de análise pragmática da 
fala, que nos auxiliará a analisar os textos falados, identificando e clas-
sificando as unidades da fala a partir de tipos básicos. A partir de então, 
pretende-se investigar como o vocativo se manifesta na fala semi-es-
pontânea no PB, verificando as pistas acústicas e entoacionais do vo-
cativo no enunciado. De maneira geral, a literatura especializada (Raso, 
2009; Raso &amp; Leite, 2010; Moraes &amp; Silva, 2011) mostra que os 
vocativos se caracterizam como “uma unidade informacional com forte 
impacto sócio-linguístico, e cujo estudo pode caracterizar-se como um 
indicador importante da linguagem usada em função sócio-relacional”. 
Especificamente sobre a prosódia dos vocativos, temos alguns artigos, 
como os de Moraes &amp; Silva (2011) e Frota &amp; Moraes (2015). Para 
o vocativo em posição inicial do PB, em termos fonológicos, Moraes 
e Silva 2011 postulam acento tonal L+H*L% e para o vocativo final do 
PB, o acento tonal L+L*L%. Apesar de haver um consenso na descrição 
feita por Moraes &amp; Silva (2011), os próprios autores afirmam existir 
a necessidade de aprofundamento nos trabalhos acerca da descrição 
prosódica do vocativo no PB. Sendo assim, propomos este trabalho, a 
fim de acrescentar informações aos estudos prosódicos sobre o tema.
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5. O ENSINO DA FONÉTICA DA LÍNGUA ESPANHOLA COM O 
AUXÍLIO DE RECURSOS VISUAIS: UM PROJETO PILOTO NO CURSO 
DE LÍNGUAS.

Palavras-chave: Fonética; pronúncia; estímulo visual.

  A Fonética e a Fonologia são áreas que se preocupam em estudar 
os sons das línguas (CAGLIARI, 2002). O Português e o Espanhol possuem 
um perfil linguístico semelhante, uma vez que possuem a mesma origem 
latina e sofreram influências parecidas (MASIP, 2003). Apesar desta pro-
ximidade linguística, a pronúncia de alguns sons em língua espanhola 
apresentam-se ainda como uma grande obstáculo aos estudantes brasi-
leiros. A partir da observação de algumas dificuldades de pronúncia em 
sala, buscou-se outra maneira de ensinar a pronúncia de alguns sons, 
além da utilização do material didático. Procurou-se, desta forma, de-
senvolver atividades mais racionais, menos memorizantes nas quais os 
estudantes possam apropriar-se da estrutura da língua com mais facili-
dade (SIMÕES, 2006). Os sons selecionados foram /ɵ/, /ʎ/, /k/ e /x/, pois 
apresentaram maiores incômodos nos grupos. O trabalho foi desenvol-
vido em um Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) em uma escola pública 
do Estado de Pernambuco. Este núcleo dispõe de 4 turmas de língua 
espanhola de nível iniciante. As aulas são duas vezes por semana com 
1h20 de duração cada. Os objetivos deste trabalho foram: trabalhar com 
o site de fonética em língua espanhola a fim de diminuir as dificuldades 
de pronúncia apresentadas pelos alunos; desenvolver a consciência fo-
nológica dos estudantes para que eles reflitam sobre como desenvolver 
a pronúncia em língua espanhola. Este trabalho foi desenvolvido ao lon-
go de duas semanas. Após a implementação deste projeto em sala, como 
resultados, percebemos que os alunos, em sua maioria, ficaram bastante 
interessados na utilização do site de fonética, aprendendo a manuseá-lo; 
começaram a refletir sobre como proferir os sons (a partir do estímulo 
visual das imagens presentes no site); apresentaram melhoras na pro-
núncia dos sons trabalhados; familiarizaram-se com o alfabeto fonético; 
e compreenderam como ler a pronúncia das palavras nos dicionários.
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6. UMA ANÁLISE ACÚSTICA DA VARIAÇÃO DE FRICATIVAS 
ALVEOLARES E ALVEOPALATAIS EM CARAVELAS – BA.

Palavras-chave: Variação; Frequências; Fricativas.

  Neste trabalho estudamos a variação da fricativa coronal pós-vocá-
lica seguida de [t] e [ʧ] na fala de habitantes da cidade de Caravelas - BA. 
Empreendemos uma análise acústica, verificamos a região de frequência 
dos picos espectrais de duas variantes, o [s], a fricativa alveolar surda, e 
o [ʃ], a fricativa alveopalatal surda, e esclarecemos casos de dúvida en-
tre as realizações das variantes no momento da codificação dos dados 
comparando casos considerados duvidosos e não-duvidosos pela oitiva. 
Observamos as frequências dos picos espectrais, obtidos das repetições 
de 11 palavras, totalizando 312 repetições, obtidas na leitura do conto 
chamado Fala, de João Anzanello Carrascoza, realizada por 04 informan-
tes masculinos. As frequências obtidas por meio do Praat (BOERSMA & 
WEENINK, 2013) dos picos espectrais foram submetidas a um tratamento 
estatístico na plataforma R. Na interface R, lancei de variáveis com as fre-
quências consideradas como [s] e [ʃ], assim como daquelas consideradas 
como dúvidas entre essas variantes, além das médias das repetições, reti-
radas do total de frequências dos quatro informantes. Nas ocorrências em 
que havia dificuldade para delimitação da frequência em gráficos de FFT 
(fast Fourier transform), também utilizei gráficos de LPC (Linear Prediction 
Coding) sobrepostos para a caracterização dos picos espectrais. Na análise 
dos dados, foram utilizadas Teorias de Produção da Fala, especificamente 
a teoria da perturbação (KENT & READ, 2015), em relação às proprieda-
des acústicas das fricativas, bem como a Teoria da Variação e da Mudança 
Linguística (LABOV, 2008 [1972]; WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006 [1968]). 
A análise acústica nos permitiu avançar no entendimento das dúvidas 
auditivas, tendo em vista que revelou termos contrições mais anteriores, 
provocando médias de frequências mais altas dos picos espectrais dos 
casos considerados duvidosos nas repetições, ou seja, mais próximas de 
realizações alveoalares [s] com aspectos acústicos intermediários entre 
uma realização alveolar [s] ou alveoplatal [ʃ].
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7. AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NÃO CONVENCIONAIS DO /s/ 
E /z/ NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS.

Palavras-chave: Sibilantes alveolares; Sociolinguística; Ortografia.

  Esta pesquisa trata das representações gráficas não convencionais 
das sibilantes alveolares nas produções escritas de alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental, propõe o desenvolvimento de intervenção peda-
gógica a fim de minimizar esse “erro” ortográfico. Objetiva: a) pesquisar 
autores que abordem conhecimentos referentes à teoria Sociolinguística, 
em estudos sobre alfabetização, letramento, escrita, ortografia e ensino do 
Português Brasileiro (PB); b) desenvolver atividades para coleta de mate-
rial para análise; c) avaliar os “erros” ortográficos referentes ao emprego 
de letras não convencionais na representação gráfica dos fonemas /s/ 
e /z/; d) elaborar plano de intervenção a ser desenvolvido nas turmas 
participantes; e) comparar os resultados da fase diagnóstica com os da 
fase pós-intervenção para avaliação; e por fim, f) contribuir para o alcance 
de melhor proficiência dos alunos no ensino da escrita, no que se refere 
à ortografia. Justifica-se pela necessidade de interferir no problema de 
escrita objeto deste estudo minimizando-o. As hipóteses de pesquisa 
sugerem que os problemas detectados relativos ao emprego gráfico não 
convencional dos fonemas /s/ e /z/ nas produções escritas dos alunos 
serão amenizados de modo que sua escrita será mais aprimorada; b) os 
textos dos alunos, após intervenção, apresentarão maior percentual de 
uso das normas ortográficas convencionais abordadas, no que se refere à 
representação ortográfica dos fonemas /s/ e /z/ no PB. Foi desenvolvida 
numa abordagem quanti-qualitativa tendo como método científico ado-
tado a pesquisa-ação. Quanto à natureza, classifica-se como exploratória, 
por utilizar-se de técnicas diretas e indiretas para obtenção de dados. 
Espera-se promover um estreitamento da relação teoria linguística e prá-
tica pedagógica, fornecendo subsídios para a melhoria da prática docente 
no enfrentamento do emprego não convencional das letras que represen-
tam as sibilantes alveolares nos textos escritos dos alunos.
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8. A FOCALIZAÇÃO CONTRASTIVA POR UM VIÉS PROSÓDICO.

Palavras-chave: Focalização contrastiva; Prosódia; Entoação; 
Português do Brasil.

  Essa pesquisa se propõe a descrever, com base na análise fonética e 
fonológica, os padrões melódicos de enunciados assertivos do PB modula-
dos pela focalização contrastiva. Assim, os objetivos definidos nesse projeto 
são:(i) Estabelecer o padrão melódico das construções de focalização con-
trastiva.; (ii) Definir o contexto de ocorrência dos padrões melódicos que 
serão descritos e seus respectivos valores pragmáticos; (iii) Verificar a rele-
vância do fator extensão do constituinte a ser focalizado (palavra, sintagma) 
na marcação prosódica do foco contrastivo. A natureza do corpus utilizado 
nesse projeto é a fala não-espontânea. Os dados em questão pretenderam 
contemplar, no âmbito do foco contrastivo exclusivo, diferentes extensões 
de foco (o foco amplo e o foco estreito), abordados a partir do aumento 
gradual da extensão do constituinte focalizado a cada enunciado. no re-
conhecimento do elemento contrastivamente focalizado. Após a descrição 
fonética dos enunciados e da validação da interpretação, por meio do tes-
te perceptivo, dos contornos melódicos dos enunciados em discussão, foi 
apresentada uma descrição fonológica dos padrões entonacionais, elegen-
do para sua representação a notação do modelo auto-segmental e métrico 
proposto por Pierrehumbert (1980). Com a análise empreendida, foi possível 
definir os padrões de enunciados modulados pela focalização contrastiva, 
considerando seus contextos de produção e observando o fator extensão, o 
que nos permitiu diferenciar dois padrões nesse tipo de foco: um ascenden-
te e outro descendente. Ao considerar a atuação do processo nos domínios 
de palavra fonológica (ω) e sintagma fonológico (ɸ), o presente trabalho 
baseou sua análise em três níveis de extensão do constituinte focalizado: 
extensão mais estreita, sobre uma palavra fonológica; intermediária, sobre 
um sintagma fonológico; mais ampla, sobre dois sintagmas fonológicos. A 
partir dessa sistematização, foi verificado que à medida que a focalização 
contrastiva avança no contínuo, indo da extensão mais estreita para a mais 
ampla, os seus limites se tornam menos definidos.
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9. SÍLABAS COMPLEXAS E LENIÇÃO: UMA ABORDAGEM BASEADA 
NO MODELO DE EXEMPLARES.

Palavras-chave: Sílabas complexas; lenição; gradiência; Modelo 
de Exemplares.

  As sílabas complexas são formadas por uma obstruinte e uma 
líquida que ocorrem em uma mesma sílaba: alegre ou plano. Este tra-
balho avalia a lenição que leva ao cancelamento do tepe em encontros 
consonantais tautossilábicos. Resultados de doze estados do Brasil se-
rão discutidos para avaliar fatores que influenciam a lenição do tepe. 
O corpus analisado foi coletado através do site www.fonologia.org, que 
é constituído de gravações de fala cuidada decorrente da leitura de 
um texto. O projeto “sibilantes e róticos do Português Brasileiro” conta 
com o áudio da leitura deste texto por 4 falantes de cada capital dos 
doze estados do país, sendo um homem e uma mulher com idade su-
perior ou igual a 45 anos e um homem e uma mulher com até 25 anos. A 
gravação da leitura do texto tem entre 4 e 5 minutos de duração. Foram 
analisados estatísticamente 1232 dados, sendo 40 ocorrências de en-
contros consonantais para cada um dos 45 participantes da pesquisa. 
Os seguintes fatores foram considerados: (1) tonicidade, (2) vozeamen-
to, (3) tipo de consoante, (4) número de sílabas, (5) frequência de ocor-
rência, (6) palavra, (7) região e estado do Brasil, (8) indivíduo, (9) sexo e 
(10) idade. A análise estatística foi feita através do programa R (R CORE 
TEAM, 2013). Os resultados indicam que a lenição de encontros conso-
nantais tautossilábicos ocorre a partir da atuação conjunta de diversos 
fatores. Estes resultados serão discutidos à luz da teoria de exempla-
res (JOHNSON, 1997; JOHNSON; MULLENIX, 1997; PIERREHUMBERT, 2001, 
2003) com o objetivo de contribuir com a discussão sobre a natureza 
das representações fonológicas.
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Paula Pinheiro Costa
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10. O FENÔMENO DO ESPALHAMENTO NASAL: CONSIDERAÇÕES 
ACÚSTICAS.

Palavras-chave: Fonética e Fonologia; Fonética Acústica; Nasalização; 
Português do Brasil; Espalhamento Nasal.

  Apesar de ter sido amplamente tratada e descrita sob diversos 
prismas, a presença da nasalização sempre instiga outros olhares e es-
timula novos métodos de observação. O presente trabalho, portanto, 
busca se inserir em uma abordagem ainda pouco explorada: a fonética 
acústica aplicada a contextos de nasalização não prototípicos, a saber, 
ao fenômeno de espalhamento nasal no Português do Brasil. Nosso 
estudo abrange casos de opacidade em que capturamos a nasalização 
disparada por um gatilho não considerado previamente, a exemplo de 
sombrancelha [sõbrã’seliɐ]. Com base em um corpus composto por dez 
entrevistas de falantes pouco escolarizados do Rio de Janeiro, o objeti-
vo deste trabalho é (a) comparar as características acústicas das vogais 
fonologicamente nasais – grosso modo, as vogais de estatuto fonológico 
genuíno, como em maçã [‘masɐ̃] e capim [ˈkapĩ], por exemplo ¬– com as 
vogais que sofrem o processo de espalhamento nasal – nossos dados 
incluem casos como mortandela [mortɐ̃ˈdelɐ] e mendingo [menˈdĩgo], e 
(b) descrever, ainda que de maneira incipiente, os elementos relevantes 
às formas nasalizadas em contextos não prototípicos na análise acústica 
e o passo-a-passo para alcançar os resultados abalizados. Nos dedica-
mos a uma formatação acústica por entendermos que essa amostragem 
espectral, especialmente a visualização concernente aos formantes e an-
tiformantes, evidencia estruturas fônicas próprias de cada um dos casos 
de nosso interesse: vogais nasais genuínas, vogais nasais nascentes de 
um processo de espalhamento nasal – disparidades e semelhanças entre 
os segmentos nasais quando houverem e a razão delas –  e vogais orais 
para comparação entre massas orais e nasais, todas os três estatutos em 
contraste, considerando as formas nasalizadas como o impulso nortea-
dor do nosso estudo. 
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Priscilla Gevigi de Andrade Majoni; & Cláudia de Souza Cunha
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11. ANÁLISE ENTOACIONAL DE MINAS GERAIS.

Palavras-chave: Prosódia; Entoação; Minas Gerais; Modelo 
Autossegmental e métrico.

  A presente pesquisa prosódica descreveu a variação regional da 
entoação, por meio da frequência fundamental (F0), nos acentos pré-nu-
clear  e nuclear, em enunciados assertivos e interrogativos neutros, no 
falar de Minas Gerais, especificamente nos municípios de Unaí (noroeste), 
Poços de Caldas (sudoeste), Uberlândia (oeste) e Ipatinga (leste). A entoa-
ção, segundo Madureira (1999), corresponde às modulações da frequência 
fundamental (medida em Hertz), da intensidade (medida em decibéis) e 
da duração (medida em milissegundos), sendo que o parâmetro acústico 
mais importante da entoação é a frequência fundamental (F0), que desig-
na o número de repetições de ciclos de uma onda periódica, percebido 
pelos interlocutores como altura de voz, isto é, em variações melódicas 
em um tom mais grave ou agudo (Cf. MADUREIRA, 1999). Para conhecer as 
realizações fonéticas das afirmativas e interrogativas nessas localidades, 
foram selecionados do corpus do projeto Atlas Linguístico do Brasil (pro-
jeto ALiB), 16 informantes: quatro por município, distribuídos equitativa-
mente por duas faixas etárias - 18 a 30 anos e 50 a 65 anos, até o 5ºano de 
escolaridade. Os dados para análise foram retirados, especificamente, do 
questionário de prosódia. Devido à complexidade da pesquisa prosódica, 
privilegiou-se, neste estudo, verificar o comportamento entoacional dos 
falantes mineiros apenas no questionário prosódico do ALiB, ao invés de 
observar a entrevista como um todo. O programa computacional PRAAT 
foi utilizado para segmentar os valores da F0 nas sílabas, e um script, ce-
dido pelo Dr. Plínio Barbosa, foi usado para extrair automaticamente os 
valores da F0. Posteriormente, realizou-se uma média desses valores para 
a descrição da curva entoacional e a interpretação dos dados teve como 
suporte teórico o modelo autossegmental e métrico (Pierrehumbert, 1980).



84.

Sessões de comunicação
Fonética e Fonologia

Rosario del Pilar de La Cruz Vila; & Alexsandro Rodrigues Meireles
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12. ANÁLISE FONÉTICO-FONOLÓGICA DO SOM RETROFLEXO 
DESVOZEADO [tʂ] NO QUÉCHUA DE MOYA-PERU.

Palavras-chave: som retroflexo desvozeado [tʂ]; quéchua de Moya-
Peru; Praat.

  O presente trabalho objetivou analisar as características acús-
ticas apresentadas pelo som retroflexo desvozeado [tʂ] no quéchua de 
Moya-Peru, no qual, por meio de um estudo acústico, demonstrou-se 
a presença e determinou-se o status sincrônico do som retroflexo no 
distrito de Moya. Da pesquisa, participaram oito informantes bilíngues 
(quéchua-castelhano) com domínio de sua língua materna quéchua. O 
corpus foi obtido por meio de gravações: primeiro, fez-se a gravação de 
palavras com pares mínimos a partir de imagens que tinham o som afri-
cado retroflexo [tʂ] e não retroflexo [tʃ] com cada informante - cada par 
mínimo (oito palavras) foi falado por três vezes. Segundo, mostrou-se no-
vamente imagens ao entrevistado, porém contendo palavras portadoras 
só do som retroflexo desvozeado [tʂ] a ser analisado, no qual se pediu 
que reconhecesse e falasse a frase-veículo por cinco vezes, repetindo o 
nome da imagem mostrada. Os dados obtidos foram submetidos à análi-
se acústica através do programa Praat. A pesquisa apresenta evidências 
linguísticas que explicam a presença do som retroflexo desvozeado [tʂ] 
no sistema fonético-fonológica da variedade de quéchua de Moya (qué-
chua chanka) e mostra que não se trata de um empréstimo do quéchua 
wanka, mas de um som que se preservou do protoquechua (língua mãe) 
na fala dos moradores de Moya, diferentemente das comunidades pró-
ximas, nas quais o som retroflexo desvozeado [tʂ] foi suprimido. Pelas 
características descritas, o distrito de Moya é considerado uma zona de 
transição dialetal entre o quéchua wanka e o quéchua chanka. Os re-
sultados encontrados acerca da presença do som retroflexo desvozeado 
[tʂ] no distrito de Moya poderão contribuir para pesquisas futuras, tendo 
em vista que ainda não foram feitas investigações de análise acústica 
do som retroflexo desvozeado [tʂ] no quéchua de Moya. Além disso, a 
pesquisa será uma valiosa contribuição para o conhecimento da língua e 
cultura da comunidade quéchua de Moya-Peru.
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13. AQUISIÇÃO DE ENCONTROS CONSONANTAIS NO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO: ANÁLISE ACÚSTICO-ARTICULATÓRIA.

Palavras-chave: Aquisição fonológica; encontros consonantais; 
análise acústico-articulatória.

  Este trabalho tem por objetivo investigar o processo de aquisi-
ção de encontros consonantais tautossilábicos em produções de duas 
crianças falantes do português brasileiro (PB), uma de 3:6 e outra de 5:0 
(anos:meses). A aquisição da estrutura CCV é tema bastante investiga-
do na literatura, mas é ainda bastante recente a inclusão de metodolo-
gias como a análise acústica e a análise articulatória, esta por meio de 
imagens de ultrassom. Busca-se, assim, dar continuidade aos estudos 
em aquisição que utilizam essas metodologias. Os objetivos específicos 
desta pesquisa são: i) analisar, nos dados acústicos, o papel da dura-
ção segmental no estabelecimento de distinções entre CCV e CV na fala 
das crianças analisadas, ii) analisar, nos dados articulatórios, padrões 
de coordenação gestual referentes à produção de CCV e iii) estabelecer 
possíveis correlações entre dados acústicos e dados articulatórios. Para 
tanto, foram realizadas coletas da fala das crianças em duas etapas – 
uma de interação espontânea, gravada em áudio, e outra de produção 
de pares mínimos CCV-CV, em áudio e ultrassom. Os dados foram sub-
metidos à análise acústica; as produções de  pares mínimos, também 
coletadas em ultrassom, passaram por análise articulatória. Quanto aos 
resultados da análise acústica, observou-se, em muitas das produções, 
que as durações relativa e absoluta de vogais ou obstruintes iniciais fo-
ram maiores em CCV do que em CV. Os dados articulatórios, por sua vez, 
mostraram correlações com alguns dados acústicos. Por meio da análise 
empreendida, conclui-se que a criança recorre a diferentes estratégias 
no percurso da aquisição, percurso esse que ganha novas descrições à 
luz das análises acústica e articulatória.
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Viviany de Paula Gambarini
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14. ANÁLISE ACÚSTICA E VARIACIONISTA DAS VOGAIS MÉDIAS 
PRETÔNICAS DE VITÓRIA E MONTANHA, ES.

Palavras-chave: Vogais médias pretônicas; Variação linguística; 
Análise acústica; Análise variacionista; Dialeto capixaba.

  Este estudo tem como objetivo comparar as vogais médias pre-
tônicas de Vitória, capital do Espírito Santo, e de Montanha, localizada 
ao Norte do estado, a partir de pressupostos teóricos e metodológicos 
da Fonética Acústica e da Sociolinguística Variacionista. Para isso, foram 
selecionados oito informantes de cada cidade, estratificados segundo  
sexo/gênero e faixa etária. O corpus foi obtido da apresentação de fi-
guras inseridas na frase-veículo “Digo ______ baixinho”, repetidas cinco 
vezes por falante. Através do plug-in Akustyk, no programa Praat, extra-
ímos os valores do primeiro e segundo formantes (F1 e F2) das vogais 
de cada cidade e verificamos, por meio da linguagem de programação 
R, as possíveis diferenças estatísticas entre elas. Foi realizada, ainda, 
a análise variacionista dos dados com auxílio do GoldVarb X. Como re-
sultados, observamos que, em relação aos valores de F1 e F2, as vogais 
de Vitória e Montanha diferenciaram-se estatisticamente. Montanha 
apresentou pretônicas mais baixas, além de um espaço acústico mais 
periférico, com pretônicas anteriores, [i], [e] e [ε], mais anteriorizadas 
e pretônicas posteriores, [ɔ], [o] e [u],  mais posteriorizadas que as de 
Vitória. Quanto à análise de cunho variacionista, os fatores que favo-
receram a realização da pretônica [ε], em Vitória, foram a vogal tônica, 
sendo [ɔ] a maior favorecedora, e o sexo/gênero, sendo as mulheres as 
que favoreceram. A vogal tônica [ɔ] e as mulheres também favoreceram 
a realização da pretônica [ɔ] em Vitória. Em Montanha, os fatores que 
favoreceram a realização da pretônica [ε] foram a faixa etária dos 31-50 
anos, as palavras cujas estruturas tinham uma pretônica + uma tônica 
+ uma postônica, como em p[ε]teca, e a primeira repetição do grupo de 
palavras gravado. Favoreceram, ainda, a realização do [ɔ] pretônico de 
Montanha a vogal tônica [ɔ], a faixa etária dos 31-50 anos e a primeira 
repetição do grupo de palavras gravado.
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15. A LENIÇÃO DO TEPE ALVEOLAR INTERVOCÁLICO POR 
FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO.

Palavras-chave: Tepe intervocálico; lenição; gradiência; Teoria de 
Exemplares.

  Esta pesquisa parte de um estudo em andamento que busca des-
crever o fenômeno de lenição do tepe [ɾ] em ambiente intervocálico no 
Português Brasileiro (PB), como ocorre, por exemplo, em para [ˈpa.ɾə] ~ 
[pa] (FONTES MARTINS, 2001). Considerando que no PB a lenição do tepe é 
opcional, em princípio, objetiva-se avaliar quais condições favorecem ou 
inibem o fenômeno. Serão realizadas duas análises de dados: a categó-
rica e a acústica. A análise categórica analisará estatisticamente as vari-
áveis (1) tonicidade, (2) vogais adjacentes ao tepe, (3) número de sílabas, 
(4) item lexical, (5) frequência lexical, (6) região e estado do país, (7) sexo 
e (8) idade. A análise acústica avaliará,qualitativamente, como a lenição 
segmental do tepe ocorre de maneira gradiente. Analisaremos a duração 
total do tepe e das vogais adjacentes em casos de ocorrência do tepe, 
de cancelamento do tepe e de gradiência na lenição. O objetivo é avaliar 
se a perda segmental do tepe implica em perda temporal da palavra. 
Reflexões sobre as consequências da perda segmental para a represen-
tação fonológica são discutidas. As análises serão pautadas nos pressu-
postos da Fonologia de Laboratório (PIERREHUMBERT; BECKMAN; LADD, 
2000) e da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 1997; JOHNSON; MULLENIX, 
1997; PIERREHUMBERT, 2001). A análise acústica dos dados foi realizada 
através do programa Praat (BOERSMA, WEENINK, 2015). Em seguida, os 
dados foram submetidos ao programa estatístico R (R CORE TEAM, 2013) 
para serem quantificados. Neste estudo preliminar serão discutidos re-
sultados para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil partir do 
corpus intitulado “O Brasil em 2012” (CNPq 484590/2013-8).
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Danúbia Aline Silva Sampaio; & Jairo Venício Carvalhais Oliveira
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1. TEORIA DA ESTRUTURA RETÓRIA (RST) E MULTIMODALIDADE 
NA CAPA DE REVISTA: RELAÇÕES RETÓRICAS ENTRE MODOS 
SEMIÓTICOS DISTINTOS.

Palavras-chave: RST; relações retóricas; multimodalidade; capa de 
revista.

  A Teoria da Estrutura Retórica (RST) é uma teoria linguística que 
apresenta como objeto de estudo a organização dos textos, identificando 
e caracterizando as relações semânticas que emergem entre suas partes, 
conforme Mann e Thompson, 1988; Matthiessen e Thompson, 1988; Mann 
et al., 1992. As diferentes porções de texto – tanto na perspectiva da micro-
estrutura quanto macroestrutura textual - estão conectadas entre si por 
meio do entrelaçamento de relações retóricas – ou relações semânticas -, 
as quais são essenciais para efetivar propósitos e garantir que intenções 
comunicativas dos produtores de texto sejam alcançadas. De acordo com 
a Multimodalidade (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), quando se unem dife-
rentes linguagens ou modos semióticos - formas culturais utilizadas para 
gerar e materializar significados, como imagem, escrita, cor, som ou gesto 
-, considerando que cada um desses modos exerce uma determinada fun-
ção no processo de construção de sentidos, alcança-se a melhor forma de 
comunicar aquilo que se deseja. Cada modo semiótico, com suas peculiari-
dades e recursos, gera um significado diferente que, associado aos outros, 
constrói e amplia a rede de sentidos dos diferentes textos multimodais. 
Assim, à luz da interface entre RST e Gramática do Design Visual (GDV), de 
Kress e van Leeuwen (2006), o presente trabalho apresenta a análise das 
relações retóricas que emergem, considerando texto e imagem, em capas 
de revistas brasileiras que tratam do tema da maioridade penal. A análise 
evidencia que, por do entrelaçamento das diferentes relações retóricas, 
as capas de revistas defendem seus pontos de vistas e ratificam seu po-
der como formadoras de opinião. Para a investigação, foi selecionado um 
exemplar de cada uma das quatro revistas de informação geral do Brasil: 
Veja, Época, Isto É e Carta Capital.
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Gesieny Laurett Neves Damasceno; & Gabriela do Couto Baroni
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2. A INTERFACE VARIAÇÃO E FUNCIONALIDADE: BREVES 
APONTAMENTOS NA FALA CAPIXABA.

Palavras-chave: Variação linguística; Funcionalidade; Fala capixaba.

  O trabalho desenvolvido trata brevemente sobre alguns casos de 
variação linguística identificados na fala capixaba. Objetivou-se, essencial-
mente, perceber em que situações essa variação poderia apresentar-se como 
funcional, contribuindo para a efetivação do ato comunicativo, ou não. Como 
aporte teórico, foram tomados alguns conceitos e abordagens encontrados 
nos estudos variacionistas (LABOV, 1994; 2008; NARO, 1998; PAIVA, 1998), e nos 
estudos da teoria funcionalista (GIVÓN, 1995; NEVES, 2001). Apesar de compre-
ender posições bastante diversificadas no que tange ao estudo da língua, o 
modelo funcionalista de análise linguística caracteriza-se, de modo geral, por 
priorizar a função que as formas exercem em dados contextos discursivos e 
por buscar estabelecer possíveis motivações funcionais para determinadas 
realizações linguísticas. Assim como a teoria variacionista, a concepção funcio-
nalista de análise linguística concebe a mudança e a variação como processos 
intrínsecos às línguas (GÖRSKI; TAVARES, 2017). Quanto ao corpus utilizado, 
foram selecionadas quatro entrevistas tipicamente labovianas, especialmen-
te coletadas para compor o Projeto “Português falado na cidade de Vitória” 
(PORTVIX), que, além de contribuir para a ampliação do rol de banco de dados 
sociolinguísticos existentes no Brasil, tenciona revelar as diversas normas lin-
guísticas existentes na cidade (YACOVENCO, 2002; 2012). Para fins de análise, 
foram considerados tanto aspectos fonético-fonológicos (como os casos de 
ditongação e monotongação) quanto aspectos morfossintáticos (como o uso 
variável das desinências verbais -0 (zero) e -mos com as formas pronominais a 
gente e nós, e a escolha entre a ordem canônica sujeito/verbo e a chamada va-
riante inversa verbo/sujeito). Os resultados encontrados endossam a premissa 
de que a variação linguística, via de regra, configura-se como funcional e não 
acontece de maneira aleatória, pois, conforme foi possível perceber, a variante 
escolhida, conscientemente ou não, pode, em determinados contextos, con-
tribuir para uma melhor compreensão da mensagem (situação verificada, por 
exemplo, nas variantes pertencentes ao nível morfossintático).
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Laynara Viana Tavares; Fernanda Abreu Gualhano; Bruna Martins 
de Oliveira; & Anna Carolina Ferreira Carrara Rodrigues
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3. NOMENCLATURAS GRAMATICAIS EQUIVOCADAS: UMA 
ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO A LUZ.

Palavras-chave: Gramática Descritiva; nomenclaturas 
gramaticais; linguagem.

  A pesquisa tem objetivo discutir acerca da língua em uma visão 
descritiva, com enfoque no uso equivocado de algumas nomenclaturas, 
as quais aparecem constantemente em livros didáticos, como em sala 
de aula. Para o desenvolvimento desse, utilizou-se de um levantamento 
bibliográfico e análise documental. Em uma primeira vertente, obser-
vamos sobre o uso linguístico na Gramática Descritiva a partir do livro 
“Sofrendo a Gramática: Ensaios sobre a linguagem” do Marcos Perini. 
Posteriormente, analisamos duas questões e concepções em um livro 
didático, o qual o resultado foi negativo a correlacionando com o que 
Perini defende, visto que a classificação gramatical apresentada no livro 
didático é incoerente sobre o ponto de vista das novas teorias que cons-
tituem os estudos linguísticos. No livro “Sofrendo a Gramática: Ensaios 
sobre a linguagem” o autor discute, principalmente, o uso equivocado 
de algumas nomenclaturas gramaticais e descreve a desconstrução de 
certos conceitos que foram formados acerca da língua, como por exem-
plo, a ideia que a língua é fixa. Cabe, contudo, investigar se esse ensino 
da gramática tradicional, herdada dos filósofos gregos, ainda se adapta 
ao nosso tempo, isto é, se ainda é possível o ensino de uma gramática 
fixa, que tem como intuito dar uma única classificação a determinada 
palavra na língua, o que contrapõem ao mundo contemporâneo e ágil 
nas diversas transformações, inclusive, linguísticas, como a que estamos 
vivendo. Portanto, fica claro que o professor deve propor-se ter um livro 
didático como apoio pedagógico em suas aulas, mas abrindo sempre 
a possibilidade para reflexão a respeito do conteúdo exposto no livro, 
não seguindo apenas o conteúdo do livro de maneira que ele se torne 
seu único instrumento de trabalho. Assente-se nas concepções, princi-
palmente, de (PERINI,1997;2006); (BAKHTIN,2003); (NEVES,2003); (GARCEZ, 
2001); (FARACO, 1995); (GIL,1999) e (LAKATOS E MARCONI, 2001).
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Maria Risolina de Fátima Ribeiro Correia; & Angela Maria Alves Lemos
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

4. A SOBREPOSIÇÃO DE RELAÇÕES RETÓRICAS EM GÊNEROS 
TEXTUAIS DIVERSOS: UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA.

Palavras-chave: Funcionalismo; texto; plausibilidade; relações 
retóricas.

  O Funcionalismo é uma corrente linguística que concebe a língua 
como um instrumento de interação social, priorizando o estudo das es-
truturas gramaticais relacionadas aos diferentes contextos comunicativos. 
Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo discutir as proposições 
relacionais que emergem entre as porções textuais e, sobretudo, demons-
trar a sobreposição de relações retóricas em diferentes gêneros textuais. 
O aporte teórico é balizado pelo Funcionalismo Linguístico, desenvolvido 
por pesquisadores da costa-oeste norte-americana nas décadas de 80 e 
90, como Willian Mann e Sandra Thompson, dentre outros. Destacam-se 
os estudos de Mann & Thompson (1984) e Matthiessen e Thompson (1988), 
no que se refere à Teoria da Estrutura Retórica, teoria descritiva que, com 
foco na coerência, busca identificar a estrutura hierárquica do texto, ao 
descrever as relações que emergem entre as porções que o compõem. 
Ressaltam-se, também, os postulados de Cecília E. Ford (1986) referentes 
à sobreposição de relações retóricas entre as mesmas porções textuais, 
de maneira que uma delas suscita a emergência de outra. Dessa forma, a 
autora caracteriza a primeira como relação semântica e a segunda como 
relação pragmática. Nesta pesquisa, o conceito de texto, se alia aos dizeres 
de Antunes (2010), ao propor que, em uma situação de comunicação, o que 
se fala ou se escreve, mesmo estando fora dos padrões considerados eru-
ditos, são sempre textos. A concepção de gêneros textuais está vinculada 
à proposta de Marcuschi (2002, p. 23) que os define como “textos empiri-
camente realizados cumprindo funções em situações comunicativas”. Para 
tanto, pretende-se desenvolver a análise de quatro textos pertencentes a 
gêneros textuais diversos, como: aviso, notícia, anúncio e texto informati-
vo, com a finalidade de identificar as proposições relacionais que emergem 
entre as porções, além de situações em que uma relação retórica pode ser 
interpretada como operando simultaneamente com outra na vinculação 
do mesmo par de porções textuais.
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Milena Lopes Daltio; & Lúcia Helena Peyroton da Rocha
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

5. A TRANSITIVIDADE NAS CHARGES: UMA NOVA PROPOSTA DE 
ENSINO A PARTIR DA LINGUÍSTICA CENTRADA NO USO.

Palavras-chave: Transitividade; Linguística centrada no uso; Charge; 
Parâmetros de Transitividade. 

  Estudar a língua por meio de uma teoria que privilegia as suas re-
ais situações de uso é, além de compreender as suas funções discursivas 
e pragmáticas, entendê-la como parte da constituição do ser humano, 
uma vez que as interações sociais apenas são possíveis pois a linguagem 
está em função da sociedade. É, por acreditar nessa perspectiva, que 
surge a necessidade em estudarmos a transitividade de acordo com a 
teoria da Linguística Centrada no Uso (HOPPER; THOMPSON, 1980; GIVÓN, 
1995; inter alia), já que, embora bastante discutida nas salas de aula, a 
abordagem desse fenômeno é sempre subsidiada pela proposta tradicio-
nalista do ensino do português que ainda vigora no ensino básico. Sendo 
assim, observar a transitividade à luz da Linguística Centrada no Uso 
(LCU), nos permitirá, através da aplicação dos dez parâmetros de transi-
tividade propostos por Hopper e Thompson (1980), considerar todos os 
aspectos discursivo-pragmáticos, que, para o Funcionalismo Linguístico, 
são indispensáveis enquanto investigação da linguagem, e não apenas o 
comportamento dos verbos e seus complementos, como contemplaram 
os gramáticos tradicionais. O corpus dessa pesquisa será constituído de 
charges coletadas no ambiente online, sobretudo no Blog de Amarildo, 
chargista capixaba. O estudo se justifica tanto pela escolha do corpus 
quanto da teoria. Do corpus, porque que tem: (i) publicação diária; (ii) te-
máticas variadas em que o cotidiano é tratado com ironia e humor, o que 
permite ao chargista evidenciar os fatos, valendo-se de várias estruturas 
da língua em seu uso real. A teoria é bastante apropriada, uma vez que 
permite-nos observar como a língua é manifestada nas diversas charges. 
Esperamos com este estudo, juntamente com os demais realizados no 
Núcleo de Pesquisas em Linguagens, promover uma melhoria no ensino 
da transitividade, em escolas públicas.
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Nélly Blanco e Silva; & Lúcia Helena Peyroton da Rocha
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

6. JULGAMENTO DA CHAPA DILMA-TEMER: UMA ANÁLISE 
FUNCIONALISTA DAS CHARGES SOBRE O TEMA EM 
CHARGEONLINE.COM.BR.

Palavras-chave: Julgamento da chapa Dilma-Temer; Charge; 
Funcionalismo; Transitividade.

  O funcionalismo investiga os fatos da língua com base no con-
texto linguístico e na situação extralinguística. Dentro dessa perspecti-
va, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação em consequência 
das vicissitudes do discurso, ao qual se molda. Há uma forte vinculação 
entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem em razão 
das estratégias de organização da informação empregadas pelos falan-
tes no momento da interação discursiva (FURTADO DA CUNHA, 2008). 
Respaldado pelo funcionalismo centrado no uso (GIVÓN, 2001; HOPPER; 
THOMPSON, 1980; THOMPSON, 1980; THOMPSON; HOPPER, 2001), o ob-
jetivo deste trabalho é analisar charges, publicadas no site do  char-
geonline, de 29 de maio a 10 de junho de 2017, que versavam sobre o 
julgamento da chapa Dilma-Temer. Essas charges foram coletadas sem-
pre às 21h. O período escolhido para a seleção das charges é o início 
da semana da votação, marcada para o dia seis de junho, até o dia 
posterior ao final da votação, dia 10 do mesmo mês. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) encerrou na sexta-feira (09/06) o julgamento da chapa 
Dilma-Temer e a Corte rejeitou, por quatro votos a três, o pedido de 
cassação da chapa eleita em 2014. O processo julgava o abuso de poder 
político e econômico durante a campanha. No que tange o aspecto des-
critivo-metodológico, aplicaremos os dez Parâmetros de Transitividade 
propostos por Hopper e Thompson (1980), com vistas a investigar como 
os traços componentes do sistema de transitividade se articulam nas 
charges. Nesse sentido, serão observadas tanto as propriedades sintá-
ticas e semânticas dos elementos envolvidos na transitividade quanto 
as propriedades pragmáticas e discursivas que atuam nas escolhas 
efetuadas. Trata-se, portanto, de uma análise qualitativa dos dados. 
Considerando a complexidade da transitividade e a importância do 
texto chargístico, esperamos que este trabalho possa contribuir para o 
ensino da transitividade no ensino básico.
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Raquel Frontelmo
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

7. ESTUDOS DE VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO EM CONTEXTO DE USO.

Palavras-chave: Verbos de Ação-Processo; Funcionalismo Centrado 
no Uso; Transitividade; Atos de Fala.

  Pretende-se com este trabalho estudar os verbos de ação-pro-
cesso em contexto de uso. Esses verbos caracterizam-se, por indicar 
ao mesmo tempo um fazer por parte do sujeito e um acontecer em 
relação ao objeto (cf. (1) João abriu a porta com chave falsa; (2) Uma 
chave falsa abriu a porta; (3) O vento abriu a porta. IGNÁCIO, 2002, P. 
117). Para tanto, recorremos ao Funcionalismo Linguístico Centrado no 
Uso, às noções da Gramática de Valências (BORBA, 1996) e à noção 
de Atos de Fala (AUSTIN, 1962). O corpus será constituído de textos 
escritos coletados da Web. A análise é de natureza qualitativa e serão 
aplicados os dez Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson 
(1980).  De acordo com esses autores, a transitividade é concebida 
não como uma propriedade categórica do verbo, como defendem as 
gramáticas tradicionais, mas como uma propriedade contínua, gra-
diente, da oração como um todo. Esperamos como resultado: (i) Uma 
maior compreensão do fenômeno da transitividade e também do 
funcionamento dos verbos, objeto desta pesquisa; (ii) Compreender a 
teoria dos Atos de Fala em contexto real de comunicação; (iii) Analisar 
e descrever o comportamento morfossintático, semântico, discursivo 
e pragmático desses verbos; (iv) Contribuir para a melhoria do ensino 
de língua portuguesa, no que tange ao complexo fenômeno da transi-
tividade e o entendimento perlocucionário de sentenças. 
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Marcus Vinícius Pereira das Dores
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

1. DESAFIOS DA EDIÇÃO DE TEXTOS: ANÁLISE FILOLÓGICA E 
TERMINOLÓGICA DE UM MANUSCRITO

Palavras-chave: Manuscrito; Linguística Histórica; Edição de textos; 
Terminologia.

  Neste trabalho pretendemos discutir os principais desafios 
encontrados pelos linguistas e pesquisadores de diferentes áre-
as (Educação, Direito, História etc.) que precisam lidar com a edição 
de textos antigos para a composição dos seus corpora de pesquisa. 
Evidenciaremos dois pontos que julgamos pertinentes: as necessidades 
de se fazer uma edição de texto com base em critérios filológicos e de 
se observarem os termos/vocábulos, muitas vezes desconhecidos pelo 
editor, empregados em documentos de esferas sociais específicas. O 
documento escolhido para subsidiar essas reflexões, parte do nosso 
corpus de pesquisa de mestrado, sob orientação da Profa. Dra. Aléxia 
Teles Duchowny, é o Primeiro Livro de Inventário de bens da Catedral 
da Arquidiocese de Mariana – MG (1749), pertencente ao fundo docu-
mental do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM). 
Destacaremos, nesta apresentação, à luz de Oliveira &amp; Isquerdo 
(2001, p.9), que dizem que “o léxico representa a janela através da qual 
uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que esse nível de língua 
é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e 
costumes de uma comunidade [...]”, a validade desse documento so-
bretudo para pesquisas na área dos Estudos Terminológicos, visto que 
esse manuscrito registra os termos muito específicos da esfera social 
eclesiástica. Em nossa pesquisa, buscamos também contribuir para a 
criação de um corpus cientificamente preparado; e desenvolver um 
trabalho de preservação da memória da sociedade que o manuscrito 
registra e de preservação do seu suporte material, que, com o passar do 
tempo, sofre diversas interferências causadoras de deterioração.
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Adriana Gomes Bandeira; & Prof. Dr. Luciano Novaes Vidon
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

1. PANORAMA ATUAL SOBRE LIBRAS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO.

Palavras-chave: Libras; Educação; Comunidade surda.

  A Libras - Língua brasileira de sinais, é uma das línguas oficiais 
no nosso país desde 2002 com a Lei 10.436. A partir dessa lei, tudo o 
que temos disponíveis sobre essa língua deve-se ao movimento de 
um grupo de sujeitos surdos e ouvintes engajados em prol da comu-
nidade surda e lutando por suas demandas como: reconhecimento 
da Libras como língua, da acessibilidade à educação, ao mercado de 
trabalho, à informação, dentre outras coisas que antes muitas ve-
zes lhes eram negados. Acompanhando as mudanças ocorridas nes-
se cenário nacional, o estado do Espírito Santo hoje promove uma 
educação inclusiva onde alunos surdos matriculados em salas de 
aulas regulares tem o apoio de profissionais habilitados em Libras. 
Garante a formação desses profissionais através de cursos técnicos 
e superior de tradutores intérpretes de Libras, além de professores 
de Libras e professores bilíngues (Português-Libras). Oferecem nas 
instituições de ensino superior a disciplina de Libras nas licencia-
turas, Pedagogia e Fonoaudiologia, e na nossa universidade federal 
- UFES, além da disciplina de Libras nos cursos acima citados, há 
o curso de Letras-Libras bacharelado desde 2014. Apesar de tantos 
avanços a nível estadual e nacional, ainda existem outras demandas 
a serem atendidas como o ensino de Libras na Educação básica e de 
um ensino que de fato atenda às necessidades da comunidade surda 
com uma perspectiva bilíngue e não apenas inclusiva. Este trabalho 
tem por objetivo apresentar esse panorama atual e discutir o que 
ainda precisa ser feito e o que precisa ser melhorado para atender à 
comunidade surda capixaba e nacional.
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Adriana Rodrigues de Abreu
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/Rio

2. NARRATIVAS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
FLUTUAÇÕES IDENTITÁRIAS E MOVIMENTOS AVALIATIVOS

Palavras-chave: Narrativas; professores; identidades; avaliação.

  Este trabalho busca investigar narrativas de experiências pessoais 
produzidas por professores de diferentes disciplinas da Educação Básica, 
tendo por objetivo analisar a coconstrução das identidades profissionais 
dos participantes, sobretudo as flutuações identitárias que surgem em seus 
discursos. Além disso, esta pesquisa visa analisar que movimentos ava-
liativos são realizados pelos participantes e em que medida essas avalia-
ções constituem suas identidades profissionais. O alicerce teórico conjuga 
abordagens estruturais (LABOV e WALETZKY,1967 e LABOV, 1972) e intera-
cionais (MOITA LOPES, 2001; BASTOS, 2004, 2005; DE FINA, 2008; DE FINA e 
GEORGAKOPOULOU, 2008) para análise da narrativa, assim como entrelaça 
estudos sociológicos (BAUMAN, 2005; HALL, 2005; GIDDENS, 1999, 2002) com 
a perspectiva socioconstrucionista de identidade (BUCHOLTZ e HALL, 2003, 
2005; MOITA LOPES, 2002, 2003). Para alcançar os objetivos propostos, a pers-
pectiva metodológica qualitativa e interpretativa (DENZIN e LINCOLN, 2006) 
foi utilizada, aliada aos estudos da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 
2008), com foco em uma interação produzida em um Grupo de Discussão re-
alizado com os professores participantes. Resultados parciais indicam que: 
(i) os participantes assumem múltiplas identidades profissionais coletivas 
em distintos momentos da interação, o que constitui o processo de flutu-
ação/oscilação identitária; (ii) os elementos avaliativos são constitutivos 
do processo de construção das identidades profissionais dos professores; 
(iii) os professores, através de processos discursivos, reorganizaram suas 
experiências profissionais, bem como reconfiguraram suas identidades por 
meio de avaliações; (iv) os docentes, ao se reconstruírem identitariamente, 
projetam identidades para outros participantes, especialmente, aqueles di-
retamente envolvidos no processo educacional, a saber: alunos e pais; (v) 
os participantes, muitas vezes, se eximem de suas responsabilidades profis-
sionais e transferem essas responsabilidades para terceiros, mitigando suas 
agentividades na ação de ensinar. 
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Alana Ximenes Silva Santos
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Viana

3. DESMISTIFICANDO O ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA 
INSTRUMENTAL: “INSTRUMENTO PARA QUÊ?”.

Palavras-chave: Esp; educação profissional; inglês instrumental.

  O olhar sobre a educação profissional no Brasil tem avançado 
e evoluído constantemente nos últimos anos, despertando interesse 
crescente de pesquisadores da área de Linguística Aplicada. As discipli-
nas do núcleo profissionalizante buscam o aprimoramento pedagógico 
de seus docentes, uma diminuição do estereótipo de seus discentes e 
uma maior integração com  a formação básica. Percebe-se no entanto 
que, particularmente, no Ensino de Língua Estrangeira Instrumental nos 
cursos técnicos e de tecnologia,  a evolução tem estado estagnada em 
um foco à leitura e interpretação de textos e manuais. A razão disso, 
possivelmente, advém de uma ideia errônea quanto ao Ensino de Língua 
Estrangeira para fins Específicos – ELFE (AUGUSTO NAVARRO, 2008). Desse 
modo, a instrumentação da língua fica  fadada a leitura e interpretação 
na maioria das ementas de tais cursos. Sem diminuir a importância da 
língua inglesa para tais objetivos, pode-se questionar: o aluno de um cur-
so técnico nunca fará uma entrevista de emprego em inglês? Preencherá 
um currículo? Conversará ao telefone? Onde esse aluno desenvolverá a 
competência necessária para a realização de tais funções comunicativas, 
considerando as demandas de comunicação contemporâneas? Terá esse 
aluno que ir para os cursos livres de idioma porque o “inglês de colégio” 
foi ineficaz (MICCOLI, 2010)?  Portanto, pautado num paradigma de ELFE 
com foco na comunicação (GUIMARAES, R. M; BARÇANTE, M; SILVA, V. C, 
2014) esse trabalho procura, através de uma breve intervenção realizada 
nas aulas de inglês instrumental  do  Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES) – campus Viana, desmistificar o ensino de língua estrangeira ins-
trumental e mostrar experiências promissoras, que são fruto de inves-
tigação das necessidades do aluno em relação ao uso da língua. Serão 
apresentadas sugestões, oriundas das práticas em sala de aula, assim 
como questionamentos acerca do papel dos IFs em relação ao ELFE. 
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Alciene Carvalho Silva
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

4. O ARTIGO DE OPINIÃO E AS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO 
TEXTUAL APRESENTADAS NO LDP: NOVAS PERSPECTIVAS DE 
ENSINO? 

Palavras-chave: Gêneros jornalísticos; artigo de opinião; livro 
didático; produção textual. 

  Resumo: O livro didático de Língua Portuguesa tem apresentado 
nas suas propostas de ensino-aprendizagem uma diversidade de gêne-
ros discursivos.   Pode-se atribui esse fato ao próprio desenvolvimento 
da linguística, especialmente as teorias da enunciação e dos gêneros 
discursivos. Mas, é  a partir da publicação dos PCNs que o livro didático 
começa a oferecer atividades de ensino-aprendizagem com enfoque 
nos gêneros discursivos, vale resaltar que o documento menciona a 
necessidade da escola oferecer ao aluno uma gama de textos perten-
centes a diversas esferas de atividade social. Este trabalho se propõe 
a analisar atividades de produção textual, cujo enfoque  é o gênero 
discursivo artigo de opinião, da esfera discursiva jornalística, presente 
nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, 
selecionados pelo PNLD de 2014. O corpus escolhido é uma coleção de 
livro didático de língua portuguesa – Vontade de Saber Português, das 
autoras Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto. A partir das ativida-
des de produção textual, visa-se: observar se as atividades propostas 
possibilitam ao aluno desenvolver as habilidades de escrita, levando-o 
a escrever textos coesos e coerentes; analisar os aspectos linguístico-
-discursivo dos enunciados; verificar se propõe reflexões sobre o uso 
da língua e da linguagem, despertando a criticidade no aluno e, tam-
bém analisar se as atividades propostas vislumbram a produção textual 
servindo a um propósito comunicacional ou são direcionadas para que 
o aluno reproduza o discurso apresentado no livro didático; Para tal, 
recorremos ao suporte teórico de autores como: Bakhtin (2010), Bunzen 
(2008), Dionisio e Bezerra (2005), Maingueneau  (2013; 2015), entre ou-
tros. Busca-se analisar se essas atividades colaboram para a formação 
de  escritores competentes e,  ainda, se possibilitam que o aluno com-
preenda esse gênero em seu contexto social.
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Alcione Aparecida de Azevedo
Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim

5. A CRÔNICA NA SALA DE AULA: UM ESTUDO SOBRE OS GÊNEROS 
DO DISCURSO.

Palavras-chave: Crônica. Leitura; Gêneros discursivos.

  Este trabalho busca analisar as contribuições do gênero crônica 
para a formação do leitor crítico no contexto do ensino fundamental, 
nas séries finais de escolarização, a partir da teoria bakhtiniana dos 
gêneros discursivos em sua visão mais ampla no contexto educacional, 
para além das banalizações e apropriações equivocadas ainda presen-
tes no discurso pedagógico. Pretende-se situar o gênero em questão 
nas atividades escolares cujo foco seja o trabalho com a linguagem, 
seja nas práticas de escrita, seja nas práticas de leitura, espaços in-
terlocutórios ainda pouco explorados no chão da sala de aula sob a 
ótica discursiva da linguagem, na qual autor, texto e leitor interagem 
nos processos de interpretação e de atribuição aos sentidos do texto. 
Metodologicamente, a análise proposta será realizada a partir de uma 
pesquisa bibliográfica, na qual serão trazidos à baila alguns dos au-
tores representativos do campo da linguagem e do ensino da Língua 
Portuguesa. Espera-se, por meio do diálogo entre o referencial teórico 
proposto, o conhecimento do gênero “crônica” em sua abrangência, 
para além dos seus aspectos estruturais, as questões práticas sobre a 
leitura na sala de aula e os seus desdobramentos na formação do alu-
no-leitor, apontar caminhos alternativos para o ensino da linguagem e 
da leitura na escola, apoiados em uma concepção de linguagem social 
e historicamente situada, em que os gêneros literários possam ser 
um referencial importante também nas atividades de linguagem que 
destaquem uma gama de assuntos e construções linguísticas ricas e 
variados suportes que poderão contribuir para a difusão e a aceitação 
da crônica em diferentes níveis de leitura, verificando-se um desafio 
para a formação do leitor.
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Aline Maioli Moyses
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

6. O LIVRO DIDÁTICO NUMA RELAÇÃO DIALÓGICA: AS 
ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO E  COMPREENSÃO TEXTUAL 
COMO PRÁTICAS DISCURSIVAS.

Palavras-chave: Livro didático; Gênero textual; Compreensão de texto.

  O livro didático vem-se constituindo, há algum tempo, um ins-
trumento de estudo utilizado pelo professor e pelo aluno na sala de 
aula. Desde a implantação do PNLD, em 1996, das Diretrizes Curriculares 
Nacionais e dos Indicadores, o critério de criação e seleção dos livros 
didáticos tem se mostrado cada vez mais cuidadoso. Todavia, ter um 
bom material é importante, mas não é o suficiente. A partir disso, fa-
z-se relevante problematizar o critério de seleção e o uso dos livros 
didáticos nas salas de aula. O livro didático é o instrumento usado pelo 
professor e pelo aluno? Nos cursos de licenciatura, o docente é prepa-
rado para o manuseio desses compêndios? O objetivo deste trabalho 
é verificar como as atividades de interpretação e compreensão textu-
al presentes nos livros didáticos “Português Linguagens”, de William 
Cereja e Thereza Cochar, do ensino fundamental de Vitória, contribuem 
para práticas discursivas dos alunos enquanto sujeitos da sociedade. 
Esses livros refletem as propostas e os temas abordados pelo manual? 
Como essas atividades influenciam nas práticas discursivas dos alunos, 
enquanto cidadãos/sujeitos presentes na sociedade? Para o desen-
volvimento desta pesquisa, será feito uma análise dos exercícios do 
manual, a fim de verificar as possíveis lacunas que as atividades de in-
terpretação e compreensão textual podem gerar, deixando de estimular 
as práticas discursivas e a construção de diferentes sentidos. Uma das 
etapas da pesquisa também será a inclusão das representações dos 
alunos em formação da graduação, o modo como eles percebem o livro 
didático. Acredita-se que os resultados da pesquisa podem contribuir 
para a construção de um pensamento crítico por parte do educando e 
também do professor, com relação às atividades propostas pelo livro 
didático, assim como podem auxiliar os novos professores de língua 
portuguesa que irão ingressar na sala de aula e ter o livro como uma 
fonte de conteúdo educativo.
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Aline Xavier Pinheiro Santiago
Cultura Inglesa Belo Horizonte; & UFMG

7. IMPROVISATIONAL TYPES OF DRAMA IN THE LEARNING 
ENVIRONMENT.

Palavras-chave: Drama; Improvisation; Critical Literacy.

  The use of drama in education is a great opportunity to trans-
form the artificial world of the classroom into a meaningful environ-
ment, where authentic use of language takes place providing an endless 
amount of opportunities for students’ personal growth. It involves the 
emotions which make situations and ideas more memorable, there-
fore assisting in lasting learning. The focus of my presentation is not 
about the performance of scripted plays, it is about improvised scenes 
in fictional contexts in which students are guided to explore real life 
situations faced by people within a distanced and safe environment. 
This session will outline how dramatization can be useful to improve 
learner’s interpersonal and communicative skills, promote critical li-
teracy as well as to bolster interaction patterns. The emphasis is on 
the personal growth of the individual through creative self expression 
and the search for personal meaning. It is an opportunity for students 
to draw connections between the text and their reality allowing them 
to better understand issues of power relations, cultural and linguistic 
practices. They will be able to foster consciousness once they find 
themselves into the scene, therefore, connecting drama to the aims 
of critical literacy. It is also a fact that many ESL students  often blo-
ck learning because of shyness but, as they have the chance to hide 
themselves behind a character, they will be more open to take risks 
and let the second language flow. During my presentation participants 
will have the opportunity to share their experiences and learn new 
techniques on how to make improvisationally-oriented drama fun and 
effective with the purpose of facilitating students’ critical thinking.
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Allissa Perdigão Braga; & Sérgio Raimundo Elias da Silva
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

8. TRADUÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: AMIGA OU 
INIMIGA?

Palavras-chave: Tradução; inglês; ensino-aprendizagem de LE; 
formação de professores de LE; Linguística Aplicada.

  Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir o uso da 
tradução na sala de aula como uma ferramenta que pode (ou não) au-
xiliar a aprendizagem de uma língua estrangeira (LE). Trata-se de uma 
pesquisa de cunho teórico-reflexiva, respaldada em pesquisas que tra-
tam do assunto na atualidade, a partir da ótica da Linguística Aplicada. 
Busca-se, sobretudo, aperfeiçoar a formação didático-pedagógica de 
docentes em formação inicial e continuada, instigando práticas profis-
sionais mais reflexivas, que sejam teoricamente respaldadas e que não 
delineiem uma visão prescritiva do ensino, em busca da produção de um 
pensamento próprio, autônomo e crítico-reflexivo tanto de professores 
quanto de alunos em formação docente. Desenvolve-se a partir do le-
vantamento, organização, discussão e sistematização teórica das desco-
bertas já alcançadas por pesquisadores que se dedicam ao assunto, com 
foco na organização e disponibilização de dados, e estudos relevantes 
nessa área. Leva-se em consideração tanto o processo de ensino-apren-
dizagem quanto a formação inicial e continuada de professores, as van-
tagens e desvantagens da aplicabilidade da tradução na sala de aula de 
inglês, bem como seu papel em diferentes metodologias de ensino de LE. 
Observa-se que há diferentes percepções quanto à sua utilização, e que 
não há um consenso sobre suas garantias de aplicação na sala de aula 
de ensino de inglês. As pesquisas revelam também, que a percepção dos 
professores é diversificada (a tradução ora é vista como inimiga ora como 
aliada), não havendo um consenso entre os pesquisadores sobre seu uso 
nas práticas didático-pedagógicas. Para alguns professores, apresenta-
-se sob um cunho dinâmico e cooperativo, ou se caracteriza como uma 
prática complexa e minuciosa para outros.
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Ana Cláudia Milani Ramos; & Dra. Cláudia Lúcia Landgraf Valério
Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT

9. LETRAMENTO CRÍTICO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 
IDENTIDADES E PERCEPÇÕES NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
PROFESSORES.

Palavras-chave: Letramento Crítico; Formação Contínua; Ensino de LI.

  A formação crítica dos cidadãos tem a linguagem como fator 
fundamental, pois através dela os indivíduos podem atuar nas di-
ferentes práticas sociais, de modo a posicionar-se enquanto sujeito 
crítico, ocasionando, com isso, o seu empoderamento frente aos dis-
cursos, interesses, ideologias e forças opressoras. Nessa perspectiva, 
a noção de letramento crítico surge para conscientizar os sujeitos 
sobre o seu papel social e sobre as relações entre discurso e poder. A 
língua pode ser usada para desafiar as coisas como elas são, tornando 
o letramento desafiador pelo seu cunho crítico e político, onde os 
significados dominantes podem ser mantidos ou desafiados e muda-
dos. Assim como os termos, as pesquisas acerca de letramento crítico 
(LC) são ainda novas e escassas, partindo dessa perspectiva, unimos 
o letramento crítico com o ensino de Língua Inglesa (LI), uma vez que, 
esta é tomada como língua franca e extremante importante para o 
desenvolvimento de valores culturais, políticos, sociais e filosóficos 
dos aprendizes. Todavia são inegáveis os desafios encontrados para 
seu ensino, nesse sentido vale salientar que o LC não conduz apenas 
os alunos para uma ampla visão crítica, ele também exige dos profes-
sores de LI a busca de tais habilidades e capacidades. Dessa maneira, 
o objetivo desse trabalho é levantar reflexões sobre o LC, pois ele é 
de fundamental importância na preparação do professor para a uti-
lização tal ferramenta teórica de ensino nas aulas de LI e engloba 
o contexto social, cultural e identitário tanto dos alunos, quanto do 
professores. Em suma, acreditamos serem necessárias a exposição do 
papel do letramento crítico em seus diversos âmbitos.
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Ana Lígia Barbosa de Carvalho e Silva
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

10. A PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS: UM CONCEITO REVISITADO.

Palavras-chave: Proficiência em línguas; competência comunicativa; 
capacidade linguística comunicativa; competência performativa.

  A proficiência em línguas é um tema bastante problematizado na 
Linguística Aplicada sob as mais diversas perspectivas. Desde as rodas de 
discussão sobre Aquisição de L2/LE/LA, ou sobre ensino/aprendizagem/
avaliação de línguas, a proficiência aparece como um conceito bastante 
abrangente, instigante e complexo. O objetivo deste estudo é, por meio de 
uma revisão bibliográfica, identificar, em textos acadêmicos, os aspectos 
que caracterizam a proficiência em línguas, dado que diferentes estudiosos 
nem sempre se referem a ela sob a mesma denominação. Hymes (1972), por 
exemplo, cunhou o termo “competência comunicativa”, a fim de sustentar 
que o que torna alguém competente em uma língua, não é o mero conhe-
cimento de regras gramaticais, mas sim a habilidade para se utilizar tais 
regras em um dado contexto social. Já Bachman (1990) prefere a expressão 
“Capacidade Linguística Comunicativa”, que abarca tanto a competência 
linguística como a competência estratégica e mecanismos psicofisiológicos. 
Assim como Hymes (1972), Bachman reconhece que a capacidade de uso 
comunicativo da língua envolve tanto o conhecimento da língua como a 
habilidade de usar tal competência de modo contextualizado e apropriado. 
Scaramucci (2000), em um artigo seminal sobre o tema, faz distinção entre 
a proficiência vista de modo absoluto, não técnico, ou relativo, voltada para 
as situações de uso da língua. Em uma perspectiva mais contemporânea, 
pós-colonialista, Canagarajah (2013) propõe o que chama de competência 
performativa, dando ares novos ao tradicional conceito de competência/
proficiência em línguas. Em sua visão, para que a comunicação logre suces-
so em zonas de contato, é necessária uma competência que pressuponha 
pluralidade de normas e recursos semióticos, além do uso de estratégias de 
negociação e práticas recíprocas (CANAGARAJAH, 2013). Os resultados des-
te estudo poderão suscitar novas pesquisas em Linguística Aplicada, por 
exemplo, questionando a proficiência almejada para adultos no contexto de 
uso de línguas para fins específicos, acadêmicos ou profissionais.
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Ana Sara Manhabusque Galvão; Claudia Jotto Kawachi Furlan;
& Mayke Stéfferson Ribeiro Dutra
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

11. RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE 
EXTENSÃO “LÍNGUAS E CULTURAS NA ESCOLA”.

Palavras-chave: Educação infantil; ensino de língua inglesa; 
formação de professores.

  O objetivo da apresentação é trazer um relato da experiência 
prática na participação no projeto de extensão “Línguas e Culturas na 
Escola” realizado no Centro de Educação Infantil – CEI Criarte (UFES). 
No presente projeto, o trabalho com línguas estrangeiras é realizado 
com crianças de dois a cinco anos (e o foco específico deste relato 
será o Grupo 4), contando com a participação de professores volun-
tários do curso de graduação de Letras. O objetivo é levar noções da 
língua inglesa participando, também, da rotina das crianças na Criarte 
durante um dia da semana, em um dos turnos propostos. O contato 
com a língua inglesa nessa faixa etária é bastante frutífero, pois as 
crianças demonstram curiosidade para aprender e conhecer línguas e 
culturas, além de apresentarem motivação e interesse para participar 
das atividades propostas. Entretanto, é preciso considerar os desa-
fios que se referem às abordagens necessárias para que o processo de 
ensino-aprendizagem ocorra da forma mais benéfica para a criança, 
levando em consideração todas as particularidades e as necessidades 
que ocorrem em cada fase de desenvolvimento. Nesse sentido, as ativi-
dades trazidas procuram observar esses pontos e devem ser relevantes 
para a interação das crianças, proporcionando uma oportunidade de 
estar em contato com a língua estrangeira de forma lúdica, divertida e 
criativa. Dessa forma, com foco nas crianças da faixa etária de quatro 
e cinco anos, o presente trabalho visa relatar como essa experiência 
tem sido desenvolvida, a participação das crianças, as formas de abor-
dagem da língua inglesa, as reflexões sobre a formação do professor e 
como neste contexto surgem dificuldades práticas e, também, respos-
tas muito positivas ao projeto que tem sido desenvolvido. 
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Anderson Simão Duarte; & Edna Lopes Hardoim
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMG

12. METÁFORAS CRIATIVAS: UM OLHAR EXOTÓPICO PARA O 
APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA PELO ESTUDANTE 
VISUAL (SURDO) COMO L2.

Palavras-chave: Metáforas Criativas; Língua Portuguesa; Escrita; 
Visual. Surdo.

  A presente pesquisa teve como sujeitos estudantes visuais (sur-
dos) oriundos da Rede Pública de Ensino de Cuiabá e Várzea Grande, 
Mato Grosso, e alunos em formação inicial no Curso de Letras Libras da 
Universidade Federal de Mato Grosso, participantes de um processo de 
aprendizagem de Língua Portuguesa como segunda língua (L2). A proposta 
de um olhar exotópico da palavra SURDO e/ou VISUAL, numa perspectiva 
de formação docente, permeou todos os caminhos deste estudo, com 
referências desde Aristóteles aos contextos contemporâneos. O estudo 
fiou-se nas Metáforas Criativas, estratégia linguística utilizada pelo estu-
dante visual em decorrência de seus saberes e experiências sociais, para 
a aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita. A pesquisa 
é qualitativa, tendo como base teórica Bakhtin, Vigotski, González Rey e 
Couto. O objetivo cerne deste estudo foi o exequível processo linguístico 
dos estudantes visuais na construção grafocêntrica dos saberes, a partir 
de um olhar humanista e exotópico, refletido nas ações pedagógicas e 
metodológicas, que concebe a capacidade de aprendizagem do sujeito 
visual como Eficiente e não como Deficiente. Valendo-se de instrumentos 
pedagógicos, ora convencionais, ora inovadores, o percurso metodológico 
desta pesquisa compreendeu aulas, oficinas, entre outras atividades, no 
período de 2013 a 2015, em curso de extensão realizado na UFMT. Tomou-
se como fonte geradora de dados também a produção escrita dos partici-
pantes visuais no decorrer das ações teóricas e práticas compartilhadas 
nas aulas. Obteve-se, como resultado, após avaliação dessa experiência 
de ensino, o uso da escrita da Língua Portuguesa como segunda língua 
pelo estudante visual de forma eficaz e coerente dentro das normas da 
respectiva gramática. Conclui-se que se faz urgente o entendimento edu-
cacional de que o estudante visual tem uma lógica em seu aprender, que 
é própria e única, e o educador deve, como aprendiz, após uma avaliação 
reflexiva, compreender este processo. 
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André Freitas Miranda
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES/GEBAKH

13. O CONTO NA SALA DE AULA: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA 
RELAÇÃO DIALÓGICO-AFETIVA.

Palavras-chave: Gênero Conto; Escrita criativa; Enunciado concreto; 
Dialogismo; Afetividade.

  A experiência gera aprendizagem. Acreditando nessa premissa, 
nos aventuramos a trilhar uma sequência didática dialógica que, para 
além de proporcionar o contato com um determinado gênero do discur-
so, o “Conto”, tenha como objetivo primeiro a vivência desse gênero de 
modo significativo e, logo, dialógico; o que significa pensar em propos-
tas de atividades que não se prendam a transmitir/transferir um dado 
conceito de gênero, mas, ao contrário, busque tornar a aula um evento 
significativo tanto para o professor quanto para o aluno, na qual as 
experiências se tornem, efetivamente, a própria aprendizagem e pro-
porcionem a compreensão do aspecto criativo (e afetivo) da linguagem. 
No intuito de tornar o trabalho bastante profícuo, amparamo-nos, en-
tre outros postulados teóricos da teoria de Bakhtin (2009/2011/2014), 
na noção de enunciado concreto, a qual nos permite enxergar a aula 
como acontecimento (GERALDI, 2010), que deve ser, antes de tudo, locus 
de vivência, aprendizagem e diálogos construtores de sentido dentro 
e fora do contexto escolar. O trabalho foi desenvolvido com alunos de 
6º ano e envolveram atividades elaboradas pelo professor e o primeiro 
capítulo do livro didático usado nas escolas municipais de Vila Velha 
na disciplina de Língua Portuguesa em 2017, “Português Linguagens”, de 
William Cereja e Thereza Cochar (2015). A proposta do livro didático é 
fazer com que os alunos conheçam noções de conto a partir de releitu-
ras de contos maravilhosos como “O Patinho Feio”, o qual é aludido no 
livro como “O Patinho Bonito”. As atividades do livro juntamente com 
as levadas pelo professor culminaram na produção de contos transfor-
mados em livros escritos, ilustrados e confeccionados pelos próprios 
alunos. Com este trabalho, os discentes não apenas conheceram o que 
pode ser um “conto”, mas puderam perceber outros [novos] contornos 
do que é escrever, com criatividade, histórias que lhes fazem sentido e 
lhes podem ser próximas.
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Andréia Mello Rangel
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14. AGENTES DA APRENDIZAGEM TRABALHANDO PARA 
ENTENDER AS PRÁTICAS DE LEITURA DOS APRENDIZES: UMA 
CONSTRUÇÃO DE ENTENDIMENTOS POR MEIO DO DIÁLOGO 
EXPLORATÓRIO E DA REFLEXÃO.
Palavras-chave: Leitura; Prática Exploratória; Atividade Pedagógica 
com Potencial Exploratório; Discurso.

  Apoiada nos princípios balizadores da Prática Exploratória 
(ALLWRIGHT, 2009), apresento um recorte da minha pesquisa de mestrado, 
na qual busquei, ao construir um movimento de aprendizagem colabora-
tiva com os meus alunos, trabalhar para entender as práticas de leitura 
dos aprendizes, os quais constituíram uma turma do nono ano do ensino 
fundamental de uma escola estadual do Rio de Janeiro. Nesse estudo, os 
dados foram gerados a partir de um processo de ensino e aprendizagem 
que considerou as múltiplas epistemes coexistentes dentro do ambiente 
escolar, de modo que não apenas os conhecimentos hegemônicos, legi-
timados pelos currículos escolares, tivessem espaço dentro da sala de 
aula. Assim, foi considerada uma das possíveis análises sobre as contri-
buições da Linguística Aplicada para a sociedade – uma crítica sobre o 
apagamento, no espaço escolar, das questões que inscrevem e constroem 
discursivamente alunos e professores, como aspectos relativos à sócio-
-história, classe social, gênero, etnia e sexualidade dos indivíduos (MOITA 
LOPES, 1996). Esse estudo se alinha à teoria postulada por Vygotsky (2003), 
na medida em que destaca a importância da interação dos sujeitos no 
processo de ensino-aprendizagem. Na busca de envolver os aprendizes 
na ação do “trabalhar para entender”, formulei, com o auxílio dos meus 
alunos, atividades inspiradas na abordagem para o ensino, a pesquisa e 
a reflexão da Prática Exploratória. Essas atividades se constituíram como 
APPE – Atividades Pedagógicas com Potencial Exploratório (ALLWRIGHT, 
2005). Dessa forma, contemplaram tudo o que envolveu o processo edu-
cacional nessa pesquisa: a escola, minha condição de professora, os meus 
alunos e nossas vivências, de modo que não somente o trabalho com a 
língua (TRAVAGLIA, 2009) e com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011) fos-
se contemplado. Assim, esse estudo se configura como uma possibilidade 
de reflexão sobre uma política de trabalho não apenas para a leitura, mas 
com as práticas de leitura de aprendizes e professora.
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Annabell Santos Belarmino; & Aline Maioli Moyses
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

15. O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM: REFLEXÃO E ANÁLISE.

Palavras-chave: Linguística aplicada; ensino de língua materna; 
graduação.

  A língua materna é fundamental para comunicarmos e nos de-
senvolvermos dentro de uma sociedade. Desde pequenos estamos em 
contato constante com a língua, e pela escola adquirimos mais co-
nhecimento linguístico. No período de graduação, alguns cursos não 
oferecem a disciplina de Língua Portuguesa para seus alunos. É bem 
verdade que são poucos os cursos de graduação que preservam dis-
ciplinas voltadas para a língua materna. Por isso, vimos que é indis-
pensável pesquisas que visem mostrar a necessidade e a importância 
da disciplina de Língua Portuguesa em diferentes áreas nos cursos de 
graduação, propondo alternativas para o ensino de Língua Portuguesa 
voltado a práticas de leitura, interpretação textual e produção de tex-
tos. Assim, esta pesquisa se baseia no estudo sobre Língua Portuguesa 
para analisar como alunos de outras áreas veem a importância da 
Língua Portuguesa na sua prática diária, assim como a demanda e as 
mudanças possíveis para os diversos cursos na Universidade em re-
lação à língua materna. Nesses contextos, é pertinente discutir sobre 
as práticas de ensino de língua portuguesa e, de certa forma, os mitos 
que se relacionam a esses processos. Diante dessas temáticas, é rele-
vante questionar: Qual o papel da escola em relação à língua mater-
na? A pesquisa teve como objetivo analisar como os alunos de outras 
áreas compreendem o ensino de LP, a investigação do ensino da LM 
em cursos superiores de outras áreas e no ensino regular. A aplica-
ção do questionário aconteceu na turma de graduandos do curso de 
Enfermagem, da Universidade Federal do Espírito Santo, que estavam 
se preparando para a prova do Enade 2016. Os resultados obtidos com 
esta pesquisa permitiram compreender como os alunos de graduação, 
de áreas diferentes, enxergam a Língua Portuguesa e sua importância 
na sociedade e nas práticas discursivas.
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Annabell Santos Belarmino
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16. ORALIDADE E ARGUMENTAÇÃO: PRÁTICAS DE ENSINO.

Palavras-chave: Gênero discursivo; Oralidade; Argumentação.

  A tradição escolar costuma engessar os gêneros que são estuda-
dos ao longo da vida estudantil, ademais ignora os mais comuns do co-
tidiano, colocando em visibilidade os gêneros escolares, que geralmente 
são os pertencentes à modalidade escrita. Durante muito tempo a escola 
contemplou em demasia os gêneros referentes ao tipo narrativo e os gê-
neros literários, estando alheia a outras tipologias e, consequentemente, 
competências linguísticas. Este trabalho busca investigar aspectos da 
atividade argumentativa, a partir da prática da oralidade no contexto 
escolar.  Propõe-se também a elaboração de um modelo didático que 
envolva eventos de letramentos objetivando a compreensão e sistema-
tização da argumentação oral. Por isso, para elaboração das atividades 
aplicadas em sala, foi utilizada a concepção de Dolz e Schneuwly (2004) 
denominado Sequência Didática (SD), que é uma organização de ativi-
dades pedagógicas com vistas ao domínio de um determinado gênero 
textual de forma que proporcione o aprendizado do uso da língua em 
diversas situações comunicativas. Para tanto, faz-se uma pesquisa-ação 
em uma turma de 9º ano (Ensino fundamental – 9 anos), a escolha do 
público desta pesquisa se deve a necessidade de ampliação da compe-
tência argumentativa, principalmente porque essa competência é con-
templada no PCN (1998), mas pouco esclarecida e utilizada no ensino 
fundamental. A partir dessas considerações, acredita ser de grande re-
levância a contribuição da fala no contexto de sala de aula, por meio de 
um gênero oral - debate regrado, a fim de contribuir com a construção da 
argumentação dentro do espaço escolar, em um contexto próximo a rea-
lidade. Por fim, a oralidade e a argumentação são atividades cotidianas 
nos espaços escolares, mas poucas vezes são utilizadas como objetos de 
ensino, além de que há poucas pesquisas que abordam veementemente 
essas duas competências linguísticas em conjunto.
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17. CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS-ESPANHOL 
NOS INSTITUTOS FEDERAIS: ANÁLISE DE IMAGENS DE PROFESSOR 
MEDIANTE PROJETOS PEDAGÓGICOS.

Palavras-chave: Licenciatura; Institutos Federais; concepção de 
linguagem.

  Este trabalho pretende analisar a oferta de cursos de Licenciatura 
em Letras (Português/Espanhol) em quatro Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil (São João del Rei-MG, Taguatinga-
DF, Restinga-RS e Avaré-SP), instituições equiparadas às Universidades 
Federais a partir de 2008, e as imagens de docência mediante análise 
crítica das concepções de linguagem dos projetos pedagógicos dos 
cursos em questão.  Esta pesquisa é fruto de um projeto de pós-dou-
toramento em Educação cujo interesse está em investigar os cursos de 
Licenciatura em Letras existentes nos Institutos Federais (BRASIL, 2008) 
e aprovados após a implantação dos mesmos. Historicamente, os cursos 
de Licenciatura em Letras nos Institutos Federais surgem em 2006 num 
cenário institucional sem atuação e vivência na formação de professo-
res da área de Linguagens. Por outro lado, pesquisas recentes (OTRANTO, 
2015; SILVA JÚNIOR, 2016) apontam a adequação e inovação de tais proje-
tos no atendimento de políticas e reformas educacionais, opondo-se aos 
currículos positivistas de Universidades pioneiras na formação inicial 
de professores de Letras. Para esta comunicação, adota-se a pesquisa 
bibliográfica e documental (SEVERINO, 2000) com o intuito de atualizar 
as políticas de oferta de cursos de Licenciaturas e de revisitar as dis-
cussões da última reforma de orientação curricular (BRASIL, 2015). Como 
fundamentação teórica, este trabalho dialoga com os estudos sobre for-
mação inicial de professores e concepções de linguagem na Linguística 
Aplicada, em particular, as reflexões de Celani (2002), Eres Fernández 
(2004) e Gimenez (2004). Entre os resultados esperados se vislumbra a 
necessidade de provocar novas discussões sobre a oferta de cursos de 
Licenciatura ministrados pelos Institutos Federais, a ênfase na formação 
de professores de Linguagens pelo viés dos estudos sócio-interacionais 
e discursivos e   o atendimento dos projetos pedagógicos a novas de-
mandas e contextos do educador linguístico.  
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Breno Santos Rodrigues Pereira; & Cláudia Jotto Kawachi Furlan
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18. COGNIÇÃO DE PROFESSORES E ABORDAGEM DE ASPECTOS 
CULTURAIS EM MATERIAIS DIDÁTICOS DE INGLÊS NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

Palavras-chave: Cognição docente; Cultura; Estereótipos; Programa 
Idiomas sem Fronteiras; Ensino-aprendizagem de inglês.

  Resumo: Apresentaremos neste trabalho nossa pesquisa de 
Iniciação Científica acerca de reflexões sobre questões culturais e este-
reótipos nos cursos do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) - inglês na 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Considerando a estreita 
relação entre língua e cultura, Bolognini (1998) aponta como primordial 
que educadores de línguas estrangeiras pensem sobre tal ligação, uma 
vez que não podemos separar língua e cultura, demonstrando, portanto, 
a importância de se explorar as questões culturais envolvidas no ensino-
-aprendizagem de uma língua. O trabalho discutido nesta apresentação 
objetiva investigar a cognição dos professores (BORG, 2006) do NucLi UFES 
sobre questões culturais e de estereótipos, a fim de melhor entender as 
abordagens culturais recorrentes nos cursos e analisar como tais temas 
são apresentados nos materiais didáticos utilizados nas aulas. Trata-se 
de uma pesquisa de natureza qualitativa e interpretativista, uma vez que 
o foco incide na compreensão da perspectiva dos participantes acerca 
do tema investigado. Os instrumentos e procedimentos escolhidos para 
registro dos dados foram: questionário e entrevista com os participantes, 
bem como análise do material didático elaborado pelos participantes. 
Com base na análise dos dados, percebemos que, embora os participan-
tes afirmem entender língua e cultura como indissociáveis, os mesmos 
têm dificuldade em pensar atividades que não se limitem à apresentação 
de curiosidades culturais e que promovam a competência intercultural 
(KRAMSCH, 2013) dos alunos, estimulando-os a orientarem-se na cultura 
do Outro. Dessa forma, identificamos a importância de se refletir sobre 
aspectos culturais em materiais didáticos, considerando a relevância do 
tema para o ensino-aprendizagem de uma língua. Esperamos que este 
trabalho contribua para a reflexão de profissionais da educação em rela-
ção às abordagens culturais em materiais didáticos de língua estrangei-
ra, além de incitar futuras investigações na área.
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Bruno de Azevedo
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19. PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS SOBRE A RELAÇÃO 
DA LEITURA E LÉXICO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA EM NÍVEL 
UNIVERSITÁRIO.

Palavras-chave: Leitura; Léxico; Percepção; Alunos; Professores.

  A compreensão leitora e conhecimento lexical têm uma relação 
íntima. Leitores necessitam de conhecimento das palavras para cons-
truir significados de textos escritos, bem como a leitura tem potencial 
de ampliação do repertório vocabular. Além disso, há uma vasta lite-
ratura mostrando evidências que leitura é fonte de palavras novas, 
e que conhecimento lexical auxilia na compreensão leitora (LAUFER, 
1992, 2001, 2003, 2017; JOE, 1995; STAHL &amp; NAGY, 2006, TUMOLO, 
2007). Além do mais, pesquisas tem evidenciado quais atividades são 
mais eficazes para aquisição de palavras novas (LAUFER, 2001; 2005; 
2017A; 2017B; LAUFER &amp; HULSTIJN, 2001; HULSTIJN &amp; LAUFER, 
2001; LAUFER &amp; ROZOVSKI-ROITBLAT, 2015; RASSAEI, 2017; ZOU; 
2017). Contudo, os estudos não têm mencionado dois protagonistas 
atuantes no par leitura-léxico: professores e alunos. Em outras pa-
lavras, há uma brecha na literatura sobre como professores e alunos 
veem a relação leitura-léxico, e como estes podem atuar para que 
tanto a leitura possa ser fruto de aquisição lexical, como aprender 
palavras novas pode auxiliar no melhor aproveitamento do conteú-
do de textos, a saber, elaboração de inferências, monitoramento da 
compreensão (GAGNÉ ET AL., 1993). Ademais, é importante que profes-
sores e alunos estejam cientes de quais atividades podem colaborar 
para aprendizagem de vocabulário. Levando isso em consideração, o 
objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de 
um estudo que procurou investigar qual a percepção de professores 
e alunos do curso de Letras-Inglês da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Dessa forma, os dados foram coletados através de entrevis-
tas com professores do curso de Letras-Inglês da UFSC e questionários 
com os alunos de Letras-Inglês de diversas fases.
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Célia Elisa Alves de Magalhães; & Maria das Graças Dias Pereira
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20. NARRATIVAS EM REUNIÃO PEDAGÓGICA: CONSTRUÇÃO 
CONJUNTA DA PRÁTICA DOCENTE.

Palavras-chave: Narrativa; conarração; prática docente; reunião 
pedagógica.

  Inserido na área da Linguística Aplicada das Profissões (Sarangi, 
2012), este estudo reflete sobre a construção da prática docente em 
uma reunião pedagógica no contexto escolar, por meio de um olhar 
para a narrativização de experiências do cotidiano dos professores, 
reelaboradas de forma colaborativa na interação. A pesquisa é de na-
tureza qualitativa e interpretativa (Denzin e Lincoln, 2006) de cunho 
autoetnográfico e vale-se de estudos canônicos (Labov, 1972) e inte-
racionais (Garcez, 2001; Riessman, 2008; De Fina, 2009) para a análise 
da conarração (Ochs e Taylor, 1993; Jacoby e Ochs, 1995; Ochs e Capps, 
2001), focalizando a sequencialidade (Garcez, 2001; Norrick, 2000, 2005; 
Pereira e Cortez, 2011) no cenário coletivo e partilhado pelos docentes, 
com inserção de narrativas sobre o fazer pedagógico (Nóbrega, 2009). 
Neste estudo, as práticas são concebidas como “modos de fazer coisas, 
modos de falar, crenças, relações de poder” (Eckert e MacConnell-Ginet, 
2010, p. 102), constituídas nas interações entre participantes em eventos 
comunicativos (Holmes e Meyerhof, 1999, p. 175). Os excertos seleciona-
dos são parte de uma gravação em áudio de uma reunião entre profes-
sores de inglês, realizada em uma escola particular de Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio do Rio de Janeiro. A reunião tem como proposta a 
discussão sobre a padronização de notas em testes simulados de inglês 
para a indicação de alunos à realização de exames internacionais de 
proficiência na referida língua. Os resultados sugerem que, no contexto 
em questão, o engajamento dos docentes em narrativas de experiên-
cias vividas no fazer pedagógico possibilita a expressão de percepções 
que são ressignificadas à luz de entendimentos construídos no nível da 
(co)narração interacional e das narrativas inseridas. Os entendimentos 
emergentes na interação norteiam ações do fazer docente futuro.
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21. REVELAÇÕES DE MOMENTOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DE INGLÊS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Palavras-chave: Formação de professores de língua inglesa; 
formação inicial; formação contínua.

  A apresentação de dados oriundos de dois estudos realizados no 
Espírito Santo no tocante à formação de professores de Língua Inglesa é 
o objetivo da presente sessão. Ambos estudos almejaram identificar ca-
racterísticas da formação profissional sendo oferecida, com o intuito de 
conseguir indicar caminhos para uma formação professional, seja inicial 
ou contínua, mais alinhada com as demandas do cotidiano capixaba. O 
primeiro estudo caracterizou-se como uma pesquisa de levantamento de 
dados conduzida por meio de questionários aplicados aos estudantes 
finalistas do curso de Letras/Inglês, professores, coordenações desses 
cursos, e administrações de quatro instituições de ensino superior no 
estado. Foram traçados os perfis dos participantes e foi realizado o cru-
zamento das opiniões desses três grupos acerca do curso de Letras com 
habilitação em Língua Inglesa que era oferecido. O segundo estudo, um 
estudo de caso, relatou as necessidades formativas dos professores da 
rede municipal pública de ensino da capital do estado com o propósito 
de examinar em que medida o processo formativo oferecido pela insti-
tuição empregadora atendia às necessidades e os desejos dos docentes. 
A análise de necessidades foi conduzida por meio de questionário com 
os professores participantes e de entrevista com os gestores do proces-
so formativo oferecido pela instituição. Dessa análise foi proposta uma 
sequência de sessões de formação contínua que contemplou uma maior 
sintonia entre os objetivos da instituição empregadora e os anseios dos 
docentes. Os trabalhos acima mencionados revelaram que a formação 
de professores de língua inglesa no Espírito Santo, tanto no tocante à 
formação inicial quanto à contínua, é de qualidade, realizada com res-
ponsabilidade, seriedade e comprometimento. Entretanto, em ambos 
estudos, foram revelados aspectos que podem ser aprimorados, tendo 
em horizonte uma oferta de formação ainda mais ombreada com as sin-
gularidades dos professores e do cenário capixabas.
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22. O PIBID ATUANDO NA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS.

Palavras-chave: Ensino; Letramento; Protagonismo do aluno; PIBID.

  Este trabalho tem por objetivo analisar o impacto que os 
subprojetos Português e Espanhol do Programa Institucional de bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Juiz de Fora 
provocam nas escolas públicas parceiras. Para tanto, apresentam-se 
dois projetos bem-sucedidos que foram criados com a finalidade de 
desenvolver a formação integral e o protagonismo dos alunos, de modo 
que possam usar a língua materna e a língua estrangeira alvo em situ-
ações concretas de comunicação. Os projetos foram intitulados “Show 
de Talentos” e “Dia da família” e os alunos participantes faziam parte 
do Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Nesses eventos, houve apresentação musical e teatral, leitura de 
poemas, contação de histórias, piadas e exposição de maquetes. Os 
trabalhos foram desenvolvidos de forma coletiva, propiciando aos alu-
nos o uso da Língua Portuguesa e da Língua Espanhola em situações 
baseadas em práticas de uso, e não em conteúdos isolados. Os resul-
tados indicam que o ensino da língua baseado em habilidades para a 
interação social via linguagem ampliam a noção de letramento para o 
campo da imagem, da música, do cinema, enfim, de outras semioses, 
que não somente a escrita, e ainda, de letramentos críticos, requeridos 
para o trato ético dos discursos, com vistas a uma formação integral 
do aluno. Dessa forma, acreditamos que os trabalhos ajudaram “a des-
pertar o protagonismo e a organização dos estudantes e a tornar a es-
cola um espaço de participação, discussão e lutas por direitos sociais, 
oportunizando a vivência de práticas de escrita voltadas para a ação e 
mudança social.” (MARQUES, 2016, p. 123).
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23. O DESPERTAR PARA O OUTRO: APONTAMENTOS GERAIS SOBRE O 
SISTEMA DE ESCRITA DE SINAIS VISOGRAFIA.

Palavras-chave: Escrita de sinais; Alfabetização; VisoGrafia.

  A Escrita de Língua Sinais (ELS) não é um recurso recente. O 
primeiro sistema de ELS foi criado por Roch Ambroise Auguste Bébian. 
A partir de então, vários sistemas de ELS foram criados ao redor do 
mundo. No Brasil, temos três sistemas circulantes: o SignWriting (SW), 
a ELiS e o SEL, estes dois últimos, criados por pesquisadoras brasilei-
ras. Dadas as experiências de ensino- aprendizagem de SW e de ELiS, 
o primeiro não se fixa por ser considerado denso e pesado e o último, 
abstrato. Portanto, propomos a criação de um novo sistema de ELS 
com baixo número de caracteres, de fácil aprendizagem, codificação 
(escrita) e descodificação (leitura). O objetivo desta pesquisa é criar, 
aplicar e convencionar um sistema de ELS leve e prático numa aborda-
gem teórica e verificação prática, além de difundir o novo sistema na 
comunidade acadêmica. Faremos apontamentos sobre a estrutura do 
sistema de ELS VisoGrafia e relatos sobre as aplicações em cursos de 
extensão e disciplinas de escrita de sinais em cursos de Licenciatura 
em Letras-libras, apoiados pela abordagem estruturalista de Sausurre 
e do dialogismo e interação de Bakhtin. Abordaremos ainda, as ques-
tões pertinentes a importância da ELS na alfabetização do visual (sur-
do), com base nas pesquisas de Stumpf, Nobre, Barreto e Barreto; o 
registro escrito e a organização dos gêneros textuais sinalizados com 
fundamentação em Benassi, Duarte e Padilha; a formação e atuação 
de professores de escrita de sinais, fundamentados em Silva, Leite, 
Benassi e Padilha. Esperamos contribuir teoricamente por meio da 
verificação prática com a comunidade acadêmica, oferecendo um 
sistema de ELS leve e prático que favoreça a inserção do visual nos 
gêneros e cultura escrita.
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24. UM NOVO OLHAR PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
TEXTOS QUE CONJUGAM LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL.

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Tecnologias; Linguística Aplicada; 
Ensino-Aprendizagem; Charge.

  

A observação feita ao longo de anos de trabalho com o ensino funda-
mental II sobre a por meio da utilização de uma sequência didática com 
o gênero charge; b) identificar o grau de envolvimento dos alunos no 
processo de aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa a partir do 
uso dos recursos tecnológicos; c) estabelecer uma nova metodologia 
para o trabalho com charges. Quanto à metodologia é uma pesquisa-
-ação embasada em Rojo (2012), Xavier (2013), Denzin (2006), Thiollent 
(1997;1985), Dolz, Noverraz e Scheneuwly (2004) aprendizagem dos alu-
nos em relação à charge evidenciou que os educandos encontram di-
ficuldades na produção desse gênero textual, isso instigou a presente 
pesquisa. Com o advento das novas tecnologias e, devido à facilidade 
que os alunos têm de manipulá-las, defendemos que as novas tecno-
logias, neste caso, sites de internet (pixton, toondoo, sptripgenerator) 
poderiam auxiliá-los na execução da tarefa de produção do referido 
gênero. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar como o uso da tec-
nologia influencia na prática de produção de charges por parte dos 
alunos participantes da pesquisa. Os objetivos específicos foram de tal 
modo definidos: a) analisar em que medida o uso de tecnologia melho-
ra o desempenho dos alunos investigados (2001), Gil (2010), Coscarelli 
(2016), Leal (2007), Amaral e Amaral (2008), Lessa (2007), Silva (2004), 
Leal e Melo (2007), Araújo Jr. (2008). Essa pesquisa será importante para 
a área de linguística aplicada, pois usará as teorias dessa área para dar 
suporte para o trabalho docente no ensino fundamental II com o intuito 
de melhorar a produção de texto dos educandos.
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25. QUESTÕES DE PODER, POLÍTICA E IDEOLOGIA 
MATERIALIZADAS POR INTERMÉDIO DA LINGUAGEM NO 
“PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO”.

Palavras-chave: Análise do Discurso; Bakhtin; Escola sem Partido; 
Ideologia; Linguagem.

  Neste trabalho procura-se discutir o quanto a linguagem está 
atravessada por questões de poder, políticas e ideologia presentes na 
materialidade discursiva do Projeto de Lei n° 193/2016 em tramitação 
no Senado, o qual defende a inclusão do Programa Escola sem Partido 
nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para tanto, este estu-
do se enuncia sob as luzes dos pressupostos teórico/metodológicos 
e ideológicos de Mikhail Bakhtin que nos possibilitam uma análise 
aprofundada sobre enunciados, discursos e ideologias como práticas 
sociais. Como movimento de análise, extrai-se algumas citações do 
projeto que evidenciam relações de poderes e suas dimensões políti-
cas e ideológicas manifestadas por meio da linguagem nele utilizada. 
Uma das argumentações do projeto é que este se coloca a favor da 
“neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado”. Neste sentido, 
infere-se que um dos principais conflitos gerados com a iniciativa do 
citado projeto foi o choque entre as inclinações político-ideológicas 
do professor com as dos dominantes, argumentando os últimos em 
prol de uma “neutralidade ideológica” que os favoreça. Bakhtin pos-
tula que o conflito de interesses se torna lugar de luta entre as vozes 
sociais e acredita-se que sem o dialogismo no ambiente escolar não 
existe semeadura de senso crítico no aluno, posto que apenas através 
deste senso crítico é possível que o aluno forme sua opinião de forma 
autônoma. Dessa maneira, conclui-se que o objetivo de se combater 
a doutrinação ideológica é, na realidade, uma tentativa de silenciar 
as vozes contrárias, tendo em vista que é nesta zona de tensão, de 
combate entre os diferentes índices de valores morais e religiosos, de 
diferentes classes sociais, que é consolidada a ideologia.
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26. O PRINCÍPIO IDIOMÁTICO E O PRINCÍPIO DA ESCOLHA 
ABERTA NA PRODUÇÃO ESCRITA  DE ALUNOS BRASILEIROS EM 
INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA.

Palavras-chave: Princípio da Escolha Aberta; Princípio Idiomático.

  Esta pesquisa tem como objetivo principal detectar indícios 
do princípio idiomático e do princípio da escolha aberta na produ-
ção escrita de alunos brasileiros em inglês como língua estrangeira. 
A base teórica desta investigação é a Linguística de Corpus, uma área 
que proporciona a pesquisa, o estudo e a exploração da língua em 
uso e que se baseia na visão probabilística da linguagem. Sinclair 
(1991, 2004) considera a linguagem como sistema probabilístico a par-
tir de dois princípios complementares: o idiomático e o da escolha 
aberta. O princípio idiomático diz respeito ao uso de sequências de 
palavras que são, pelo menos em parte, pré-fabricadas e adequadas 
para o contexto no qual se inserem. Já o princípio da escolha aberta 
diz respeito ao uso de sequências de palavras que seguem o modelo 
abertura-e- enchimento, combinadas a partir de regras gramaticais. A 
metodologia consistiu da coleta de um corpus de escrita de aprendizes 
brasileiros de inglês e do subsequente exame de todas as sequências 
de palavras de cada um dos textos do corpus, comparando-as com 
um corpus de referência representativo da língua em questão, o in-
glês. Esse procedimento, conhecido por rastreamento de colocações, 
foi introduzido por Berber Sardinha (2014). A análise dos resultados 
indicou que os dois princípios coexistem nos textos analisados, como 
aventado por Sinclair (1991). Também revelou que há nas redações dos 
aprendizes nuances nos dois princípios propostos por Sinclair (1991), 
que denominamos princípio idiomático tipo I e II, e princípio da es-
colha aberta tipo I e II. A pesquisa pretende dar uma contribuição 
original à Linguística Aplicada, assim como à Linguística de Corpus de 
Aprendiz, à medida que foi realizada uma investigação descritiva da 
linguagem do aprendiz baseada em corpora e observado variantes dos 
princípios nos textos dos aprendizes que não se encontram em textos 
de falantes nativos letrados da língua.
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27. ORTOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II: DIFICULDADES 
PERSISTENTES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.

Palavras-chave: Ortografia; ensino fundamental II; hipercorreção.

  A ortografia é considerada como parte essencial da alfabetiza-
ção, perdendo o seu lugar de foco com o passar dos anos escolares. 
Entretanto, tem sido constatada a persistência de dificuldades orto-
gráficas no anos subsequentes à alfabetização, o que leva à necessida-
de de se debruçar sobre os dados dos alunos do Ensino Fundamental 
II (6o ao 9o ano) e de se refletir sobre as práticas adotadas pelos pro-
fessores na abordagem de tais dificuldades. Considerando essa neces-
sidade, o presente trabalho reflete, a partir da análise de textos, sobre 
as dificuldades ortográficas persistentes, com foco para os casos que 
envolvem processos de hipercorreção. Os dados para esta pesquisa 
constam da produção de textos de alunos do Ensino Fundamental II de 
uma escola pública de Belo Horizonte. A análise do corpus foi realizada 
a partir de uma perspectiva qualitativa, observando a construção de 
hipóteses por trás das escritas variáveis e a reflexão sobre as dificul-
dades persistentes. Considerou-se também a importância do conheci-
mento fonológico e ortográfico para compreensão das hipóteses dos 
adolescentes diante dos desafios impostos pela ortografia (ABAURRE, 
1992; CAGLIARI,1989, 2002). Os dados evidenciaram, conforme apontam 
Nunes, Bryant e Bindman (1995), que a ortografia não é meramente 
reprodução de formas ou regras. O aluno está constantemente ree-
laborando suas hipóteses, construindo analogias e relacionando o 
conhecimento ortográfico ao conhecimento fonológico de maneira 
dinâmica. Diante desse quadro e da necessidade de superação das 
dificuldades ortográficas, é fundamental que se repensem as práticas 
pedagógicas, levando-se em conta a necessidade de uma atividade re-
flexiva constante e continua ao longo dos anos.
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Débora Luciana Corrêa; & Márcia Cristina Bento Zanoteli
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28. COMUNIDADES IMAGINADAS COMO ELEMENTO MOTIVADOR 
PARA A APRENDIZAGEM DE INGLÊS: DESAFIANDO O APRENDIZ 
A REFLETIR SOBRE O IMAGINADO.

Palavras-chave: Comunidades imaginadas; aprendizagem de inglês; 
experiências; motivação.

  Baseado no conceito de comunidades imaginadas como con-
juntos de pessoas não imediatamente disponíveis com as quais nos 
associamos através da imaginação (ANDERSON, 1992; NORTON, 2001; 
KANNO e NORTON, 2003), este trabalho pretende apresentar evidências 
da afiliação de um grupo de cinco alunos do 9o ano de uma escola 
da rede particular de ensino da cidade de Sete Lagoas/MG, às comu-
nidades nas quais a capacidade de comunicar-se na língua inglesa é 
condição para que se reconheçam e sejam reconhecidos como mem-
bros. Compreendemos nossos alunos aprendizes de língua inglesa 
como seres sociais, a partir de uma abordagem teórica que reconhece 
a aprendizagem como resultado da participação em atividades social 
e culturalmente organizadas (LANTOLF; THORNE, 2007). Reconhecemos 
que a caracterização do imaginado seja um desafio para jovens apren-
dizes. Acreditamos que a ajuda do professor-pesquisador no processo 
de reflexão sobre suas visões de futuro é essencial para que os alunos 
consigam articular as experiências vividas no plano da imaginação. 
Através de uma abordagem qualitativo-interpretativista de análise dos 
dados procedentes de um questionário e uma entrevista semiestrutu-
rada, procuramos discutir as possibilidades pedagógicas apresentadas 
pelas experiências de aprendizagem originárias do envolvimento dos 
alunos (MICCOLI, 2010) com suas comunidades imaginadas. Dar voz aos 
aprendizes e aos recursos materiais e imateriais que trazem para a sala 
de aula é caminhar para a personalização do ensino defendida pela 
pedagogia do pós-método (KUMARAVADIVELU, 2001). Concluímos anali-
sando como a oportunidade do aluno refletir sobre a experiência de vi-
sualização de si mesmo como usuário da língua inglesa pode afetar sua 
trajetória, implicando o desenvolvimento de autonomia e  um maior 
investimento em seu processo de aprendizagem (RYAN, 2006). 
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Déborah Caroline Cardoso Pereira Rorato
Universidade Estadual de Londrina  - UEL

29. FORMAÇÃO CRÍTICO-COLABORATIVA DE PROFESSORES DE 
INGLÊS PARA CRIANÇAS.

Palavras-chave: Ensino de inglês para crianças; formação docente; 
trabalho crítico-colaborativo.

  Ensinar inglês para crianças tem se tornado uma tendência 
mundial (TONELLI, 2013). As razões encontradas por pesquisadores da 
área estão relacionadas à globalização, possível acesso à universida-
de, poder econômico e social (BENEDETTI; SANTOS, 2009; TONELLI, 2013; 
BACARIN, 2013). No entanto, além de promover o ensino de língua in-
glesa para crianças, buscamos uma educação que ultrapasse os letra-
mentos tradicionais (ROJO; MOITA-LOPES, 2004; LOPES, 2014), almejando 
a diminuição das desigualdades socioeconômicas, mas respeitando as 
inúmeras diferenças que naturalmente permeiam nossa sociedade. 
Ancorados em um ensino de inglês significativo (TONELLI, 2013)e crítico 
para crianças, participamos de um projeto de formação docente realiza-
do na Universidade Estadual de Paraná (Unespar), campus Apucarana. 
O grupo foi formado por quatro professores em formação inicial e uma 
professora formadora, e estava amparado em perspectivas crítico-co-
laborativas (LIBERALI; FUGA, 2014; MATEUS, 2011) para a realização de 
propostas didáticas de ensino de inglês desenvolvidas com os alunos 
da rede municipal de ensino, onde os acadêmicoscumpriam estágio 
não-obrigatório. Os encontros que envolviam discussões sobre teorias 
e práticas docentes originaram este estudo, que tem como objetivo 
investigar como (e se) conceitos espontâneos e científicos são co-pro-
duzidos neste grupo de formação inicial de professores de inglês para 
crianças. Para isso, faço uso das contribuições de Vygotsky no que diz 
respeito a construção conceitual(SMAGORINSKY, 2008; 2013), bem como 
da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH; FAIRCLOUGH, 2012).Ao in-
vestigar o desenvolvimento de conceitos sociais, sendo eles científicos, 
espontâneos e/ou práticos, busco não somente entender a dinâmica de 
aprendizagem desses professores, mas também como a construção de 
conceitos pode contribuir para diminuir (ou fortalecer) as desigualda-
des sociais, raciais e econômicas.
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Diana Rodrigues Sarcinelli dos Santos
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES/CAPES

30. FUNCIONALISMO + LETRAMENTOS = UM CASO 
(TRANSITIVIDADE) A SER PENSADO.

Palavras-chave: Funcionalismo; Letramentos; Transitividade; Ensino. 

  Considerando a relevância do conceito de Letramentos (SOARES, 
1998; KLEIMAN, 2000, 2007; JANKS, 2016; JORDÃO, 2016) para o ensino 
e aprendizagem de língua materna e o modo como a língua(gem) é 
estudada pelo Funcionalismo linguístico (HOPPER; THOMPSON, 1980; 
FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003), este trabalho tem como 
propósito apresentar interfaces entre a teoria do Funcionalismo e a 
dos Letramentos, de forma que sejam mostrados os pontos de contato 
existentes entre as teorias e qual a relevância de reunir essas aborda-
gens para o ensino da transitividade “verbal” no contexto do ensino 
médio. Muitos são o profissionais da educação básica que resistem a 
novas abordagens de ensino de línguas, talvez por desconhecerem tais 
teorias, ou até mesmo pela rigidez curricular, e não fazem uso de sua 
agência com vistas ao letramento de seus alunos. Um exemplo é como o 
fenômeno da transitividade verbal vem sendo tratado nas escolas, sob 
a égide de uma concepção formalista de língua que toma como unidade 
de estudo a palavra e a frase de modo descontextualizado, e, muitas 
vezes, baseado em “decorebas”, embora os documentos governamen-
tais que servem de base para o ensino (PCN’S e OCEM) preconizem uma 
reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. Por isso, o ensino 
e a aprendizagem da transitividade verbal nas escolas parecem estra-
nhos aos alunos, distante de suas práticas sociais e, portanto, difícil 
de serem apreendido, o que torna o estudo da Língua Portuguesa algo 
maçante e sem aplicação prática na visão dos alunos. Sendo assim, 
em que medida o ensino e aprendizagem da transitividade contribui-
rão para o letramento do meu aluno? Qual a função da transitividade 
na vida social dele? Nesse sentido, também será proposta uma prática 
pedagógica para o ensino da transitividade que contemple a interface 
entre essas epistemologias como base teórica.
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Elisa Mattos de Sá
Universidade Nova de Lisboa - NOVA

31. O INGLÊS COMO LÍNGUA INTERNACIONAL E A NOÇÃO 
DE WORLD ENGLISHES: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES 
BRASILEIROS E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE IDIOMAS.

Palavras-chave: Língua internacional; World Englishes; Professores 
de inglês; Política de língua.

  Este trabalho apresenta uma análise das percepções de profes-
sores brasileiros quanto ao inglês como língua internacional, buscando 
compreender a extensão dos conhecimentos e da prática desses profis-
sionais em relação a outras variedades do idioma e quanto ao conceito 
de World Englishes (Jenkins, 2015; Kirkpatrick, 2010). Considerando que 
escolhas linguísticas não acontecem em um vácuo social (Cooper, 1989), 
entendemos o crescimento mundial do uso do inglês como resultado de 
uma série de políticas de língua desenvolvidas em associação a ações 
de domínio econômico e político dos Estados Unidos e da Inglaterra, 
como argumenta Phillipson (2003). No nível microssocial de planeja-
mento linguístico (Cooper, 1989), o ensino de língua contribui para a 
difusão das variantes linguísticas padrão desses países e para a disse-
minação indireta de seus respectivos hábitos culturais, seja pelo con-
teúdo dos materiais didáticos, ou através da instrução dos professores, 
como parte de uma gestão in vivo (Calvet, 2002). Com base em Siqueira 
(2008), desenvolvemos um questionário contemplando as noções de 
língua internacional e World Englishes, observando, também, o enten-
dimento dos respondentes quanto à influência da dimensão cultural, 
econômica e política do inglês em suas escolhas e práticas profissio-
nais. O questionário foi respondido por 40 professores e revelou que 
87,5% ensinam a variante americana padrão, 45% nunca ouviram falar 
de outras variantes além dessa e da britânica padrão e que 50% não 
conheciam a noção de World Englishes, apesar de 70% acreditarem que 
seus alunos deveriam ter mais contato com outras variantes do idioma. 
Este estudo-piloto também indicou que a maioria dos professores não 
vê uma relação entre o ensino do inglês e o fortalecimento econômico 
e político de países de língua inglesa. Entendemos esses resultados 
como indícios da necessidade de uma formação mais crítica do profes-
sor de inglês, como argumentado em Rajagopalan (2005).
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Elisangela Renata Tomaz Denardin; & Bianca Bruna Alves
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32. CHARGE E O LETRAMENTO DOS ALUNOS NO PROCESSO 
FINAL DA ALFABETIZAÇÃO DO FUNDAMENTAL I. UM 
GÊNERO MULTIMODAL QUE PERMITE A LEITURA ALÉM DA 
DECODIFICAÇÃO.

Palavras-chave: Charge; Leitura; Letramento.

  Este projeto tem o propósito de trabalhar com o gênero charge, 
a fim de motivar os alunos para a leitura e letramento desse texto mul-
timodal.De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, (1998) a 
leitura é o processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo de com-
preensão e interpretação do texto, a partir dos seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 
a linguagem. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estraté-
gias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não 
é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita 
controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de difi-
culdades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos validar 
no texto suposições feitas.  Os alunos devem ter conhecimento de que a 
Charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma 
crítica por meio do humor. As charges destacam-se pela criatividade e 
abordagem de temas da atualidade. Geralmente, abordam diversos te-
mas, tais como assuntos do cotidiano, política, futebol, economia, ciên-
cia, relacionamentos, artes, consumo. Ao longo do desenvolvimento do 
processo investigativo, o gênero charge que será trabalhado tem como 
objetivo desenvolver o senso crítico, as leituras intertextuais, explícitas e 
implícitas, o conhecimento da estrutura do gênero proposto, os aspectos 
linguísticos relevantes e o aprimoramento da escrita. O processo preten-
de investigar o nível de letramento dos alunos do 5º ano, e de que forma 
a charge poderá contribuir para o aumento da compreensão e leitura.
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Emerson Tadeu Cotrim Assunção; & Lara Torres Tavares Castello
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33. O LETRAMENTO ACADÊMICO E/EM PRODUÇÃO COLETIVA DE UM 
ARTIGO CIENTÍFICO.

Palavras-chave: Letramento; Letramento Acadêmico; Artigo 
Científico; Construção de Autoria.

  As pesquisas que tematizam o letramento acadêmico sinalizam para 
a necessidade de se considerar a Universidade como lugar de mobilização 
de conhecimentos pertinentes à construção de saberes, tendo em vista 
habilidades de discursivização requeridas em comunidades discursivas 
específicas (MATENCIO, 2002; KLEIMAN, 2002; MARINHO, 2010; FIAD, 2013). Na 
esteira desse pensamento, apresentamos uma análise discursiva de uma 
sessão de orientação de um docente a um grupo para a elaboração de um 
artigo acadêmico, no interior da disciplina Seminário Interdisciplinar de 
Pesquisa (SIP) IV, de um curso de graduação em Letras, de uma Universidade 
estadual baiana, disponível no banco de dados do Grupo de Pesquisa em 
Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade GELAT-CNPQ-UNEB. Essa disci-
plina é uma aposta curricular que tem em sua ementa a evocação de uma 
tematização explícita dos mecanismos de produção-recepção de práticas 
acadêmicas escritas e oral e é, assim entendemos, um evento situado de 
letramentos (STREET, 2014). Em cada semestre, há a priorização de certos 
gêneros escritos, trazendo sempre o gênero oral seminário. Para o efeti-
vo sentido na/da produção acadêmica, é preciso que os sujeitos realizem 
agenciamentos discursivos, negociação de sentidos e construção de auto-
ria (MATENCIO, 2006), índices que evidenciam o letramento acadêmico dos 
sujeitos. Os dados do estudo, que aqui registramos, foram gerados a partir 
do enquadre metodológico da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009; MINAYO, 
2012). Como corpus, trazemos: i) transcrição da seção de orientação de um 
professor-orientador ao grupo para a elaboração do artigo e ii) excertos 
do artigo produzido pelos sujeitos da pesquisa. As análises apontam para 
a necessidade das sessões de orientação tematizarem a apropriação da 
macroestrutura do gênero textual acadêmico artigo científico e evidenciam 
desafios do trabalho com a construção do gênero relativos a aspectos 
linguístico-textuais e sociointeracionais, especialmente na construção da 
autoria do efetivamente enunciado.
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Eric Costa; & Elisa Mattos de Sá
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34. DA LÍNGUA À INTEGRAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DE 
LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE 
ACOLHIMENTO NO BRASIL.

Palavras-chave: PLAc; Livros Didáticos; Avaliação.

  Este trabalho apresenta uma análise de livros didáticos de 
Português como Língua de Acolhimento (PLAc) fundamentada nos 
pressupostos da abordagem comunicativa para ensino de língua 
(RICHARDS, 2006), em uma visão interacionista de linguagem (BAKHTIN, 
2003; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992) e nas especificidades de PLAc 
(GROSSO, 2010; BARBOSA E RUANO 2016; SÃO BERNARDO, 2016). Visto 
que o Brasil tem exercido um papel relevante no cenário geopolítico no 
que se refere ao refúgio (AMADO, 2013), a aprendizagem da língua mos-
tra-se como uma necessidade imediata para a integração à sociedade 
e os cursos de PLAc são fundamentais nesse processo (AMADO, 2011, 
2013, 2016). Além de materiais desenvolvidos nos próprios centros de 
ensino, há hoje dois livros didáticos especificamente elaborados para 
o PLAc, amplamente utilizados e disponíveis online: Oliveira (2015) 
e Rocha, Candido e Reinoldes (2015). Este trabalho apresenta uma 
análise de conteúdo desses manuais, considerando a concepção de 
linguagem, as quatro habilidades comunicativas (escrita, fala, escuta 
e leitura), os aspectos linguístico, textual e discursivo e a dimensão de 
memória, cidadania e direitos sociais. Baseamos nossa investigação 
inicial em fichas de avaliação de livros didáticos de língua estrangeira 
(BORELLA & SCHROEDER, 2013; SILVA, PARREIRAS E FERNANDES, 2015), 
buscando adaptá-las para o contexto de PLAc. Nossa análise revelou 
que um dos manuais apresenta uma abordagem somente parcial de 
PLAc e que o outro, além de ter sido confeccionado com base em uma 
visão comunicativa de ensino, organiza-se em torno de uma série de 
temas e gêneros discursivos que possibilitam não apenas o desenvol-
vimento linguístico contextualizado mas também promovem noções 
de cidadania e integração social ao novo país, ao mesmo tempo valo-
rizando a cultura de legado dos refugiados.
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Fernanda Abreu Gualhano; & Anna Carolina Ferreira Carrara 
Rodrigues
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35. DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS DE LEITURA E ESCRITA 
NOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS COM 
FOCO NO ENEM.
Palavras-chave: Linguística Aplicada; Práticas de Leitura e Escrita; 
Ensino Médio.

  Este trabalho, inserido no projeto “Uma perspectiva social na 
aquisição de competências e habilidades de leitura e escrita: os alu-
nos do Ensino Médio da Rede Pública e os desafios impostos pelo 
ENEM” (CARRARA, 2017) (PAEx 01/2017) desenvolvido na UEMG - Unidade 
Carangola, tem como intuito discutir a relevância do professor de Língua 
Portuguesa para o desenvolvimento de competências de leitura/inter-
pretação em alunos do Ensino Médio de Escolas Públicas. Desse modo, 
propõe-se oficinas de redação para alunos do Ensino Médio da Rede 
Pública do Município de Carangola, o que, de fato, torna uma tentativa 
de inclusão desses alunos no meio acadêmico, o qual também reflete 
no resultado do ENEM de 2016, ano em que só 77 candidatos tiveram 
nota máxima na redação e uma pessoa conseguiu somar mais de 800 
pontos na prova de Linguagens (dados do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais - Inep). Os estudantes serão, então, capaci-
tados em leitura, interpretação e escrita para a realização do ENEM. A 
relevância deste debate evidencia-se quando se percebe que a lingua-
gem dá forma a nosso mundo e a nossa vida sociocultural e ao mes-
mo tempo reflete a maneira como as pessoas se relacionam, pensam 
o mundo, aquilo que acreditam, seus preconceitos. Tudo é moldado 
através da linguagem que, em termos estritos, é a manifestação viva da 
nossa língua (sistema de regras). A pesquisa baseia-se, principalmente, 
nas concepções de ensino de leitura/escrita e em uma perspectiva so-
cial da linguagem e escola desenvolvidas por Koch e Elias (2011), Olson 
(1997), Travaglia (2004), Soares (2017) e Miranda (2006).
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Fernanda Aurelino Inocêncio; Danilo Laranjeira de Jesus; Lucimeire 
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36. POR UMA FORMAÇÃO CRÍTICO-COLABORATIVA: 
REPRESENTAÇÕES DOS BOLSISTAS ID’S E SUPERVISORES NA 
VISÃO DOS EDUCANDOS NO PIBID.
Palavras-chave: Formação; Língua inglesa; PIBID; Ensino 
colaborativo; Prática pedagógica.

  O senso crítico e reflexivo do graduando quanto a sua própria 
formação e a qualidade de seu trabalho são alguns dos objetivos da nova 
modalidade de ensino da educação brasileira no século XXI. Atrelado 
a isso, o governo desenvolve programas educacionais que tentam su-
prir algumas lacunas na formação superior, o que reflete diretamente 
na qualidade da educação básica. Um desses programas é o Programa 
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) que possibilita a apropria-
ção e compreensão de experiências adquiridas na trajetória acadêmica 
e profissional dos alunos bolsistas (ID’s), professores de língua inglesa 
em formação, a respeito dos saberes e práticas pedagógicas. Este estudo 
busca avaliar as perspectivas acerca do desenvolvimento do subprojeto, 
no que diz respeito à presença de dois professores em sala de aula, atra-
vés de uma pesquisa qualitativa, sob a ótica dos estudantes das turmas 
atendidas. Com base em autores que trabalham as práticas colaborativas 
como linha de pesquisa (MAGALHÃES e FIDALGO, 2010; MATEUS, 2011) e a 
proposta de prática pedagógica construída na autonomia dos educandos 
(FREIRE, 1996). Para tanto, foi aplicado um questionário de quatro ques-
tões objetivas que visava compreender a efetividade das ações didáticas 
nas aulas de inglês que os estudantes estão vivenciando no ambiente 
escolar. A análise dos dados mostrou que a presença dos Iniciantes à 
Docência (ID’s) do PIBID tem contribuído positivamente para a melhoria 
do ensino, pois cerca de 75% dos alunos afirmaram que o trabalho co-
laborativo tem facilitado o aprendizado. Contudo, há de se considerar 
que esse processo colaborativo pode ser aperfeiçoado, pois os dados 
também apontam que a abordagem colaborativa ainda apresenta algu-
mas limitações. A pesquisa oferece uma reflexão acerca de melhorias das 
práticas pedagógicas desenvolvidas tanto nas IES quanto nas escolas da 
educação básica, e permite a (re)construção da identidade dos ID’s en-
quanto futuros professores de língua inglesa.
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37. “IDENTIDADES DE RESISTÊNCIA”: QUESTÕES IDENTITÁRIAS E 
IDEOLÓGICAS EM UM CONTEXTO DE CONTATO ENTRE O PORTUGUÊS 
BRASILEIRO E A LIBRAS.

Palavras-chave: globalização; questões identitárias; cultura surda.

  Com a intensificação da globalização, as relações sociais foram 
ampliadas e transformadas, renovando os padrões de atividade global, 
de organização comunitária e de cultura. Assim, intensificaram-se as re-
lações interpessoais em diversas instâncias (econômica, social, cultural 
etc.), diluindo fronteiras e aproximando indivíduos, línguas e culturas 
(KUMARAVADIVELU, 2006; GUISAN, 2009; BLOMMAERT, 2010). Além disso, 
observa-se uma mudança em termos populacionais nas cidades, provo-
cada pelas migrações transnacionais e pelos novos fluxos de migrantes 
em circulação, constituindo um cenário de superdiversidade étnica, ra-
cial, urbana e linguística (VERTOVEC, 2007; BLOMMAERT, 2010).  Nesse am-
biente plural, parece existir uma necessidade intensa de pertencimento 
a um grupo, de constituição da própria identidade a partir da identifi-
cação com uma coletividade, de demarcação de espaço, que pode ser 
vista de forma muito forte nas redes sociais (principalmente em época 
de crise política), mas que está presente em diversos contextos. Assim, 
as identidades de resistência da qual nos fala Castells (2011) parecem 
estar em evidência, uma vez que os indivíduos têm buscado formas de 
resistência coletiva diante da opressão, especialmente quando estão em 
posições / condições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação. Considerando estas questões, este estudo visa, por meio de 
uma abordagem qualitativa, analisar os discursos presentes em conflitos 
instalados por estudantes surdos do Curso de Letras/Libras, destacando 
os aspectos ideológicos e identitários que perpassam tais discursos bem 
como a maneira como refletem as relações de poder presentes na so-
ciedade, principalmente, no que tange as minorias que, ao usar a língua 
como capital simbólico (BOURDIEU, 1991), podem refutar ou reproduzir 
discursos já disseminados socialmente. 
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Florência Vieira Pacheco Andrade; & Fábia Magali Santos Vieira
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

38. DA ALFABETIZAÇÃO AO LETRAMENTO: LEITURA E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Multiletramento; 
Multimodalidade; Produção textual.

  As práticas de letramento, multiletramento e o uso dos gêneros di-
gitais integrados ao cotidiano escolar podem promover a leitura e a escrita, 
além de favorecer a construção de comportamentos linguísticos que ga-
rantam ao aluno exercer o uso cotidiano da língua com eficiência. Por isso, 
buscamos discutir alguns fenômenos da linguagem humana, bem como 
conceitos sobre alfabetização, letramento e multiletramento. Conceitos perti-
nentes ao desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que se entende que os 
processos de aprendizagem na escola são construídos por meio do estudo 
e das interações entre as pessoas envolvidas. Desse modo, a proposta de 
trabalho, desenvolvida no âmbito do PROFLETRAS / UNIMONTES, utilizará a 
perspectiva da alfabetização e letramento, do multiletramento e da multi-
modalidade, por articular diferentes modalidades de linguagem. O objetivo é 
alfabetizar letrando, através de atividades que visem desenvolver as habili-
dades de escrita, utilizando o texto multimodal. A pesquisa intervenção terá 
abordagem metodológica de natureza aplicada, classificada como explicativa 
e com procedimento técnico pesquisa ação e participante. Como proposta de 
intervenção: Produção de atividades de escrita, voltadas para o desenvolvi-
mento da consciência fonológica e da escrita ortográfica; Planejar, executar 
e avaliar um Projeto Educacional de Intervenção - PEI, contribuindo para a 
superação das dificuldades de alfabetização e letramento; utilização de blog 
como ambiente de ensino-aprendizagem, favorecendo o letramento digital; 
e, reflexão sobre os usos e as funções da escrita nas práticas do cotidiano 
do aluno. Fazem parte do quadro teórico Soares (2003, 2004, 2014), Kleiman 
(2005, 2008), alfabetização e letramento; Rojo (2009, 2012), multiletramentos; 
Antunes (2003), Marcuschi (2008), Bakhtin (1999), linguagem, gêneros textuais 
e digitais; Ribeiro (2016) e Coscarelli (2016), gêneros digitais. A pesquisa está 
em andamento, mas a análise dos resultados da execução da proposta edu-
cacional proporcionará o ensino da LP interativa e poderá elevar os níveis de 
alfabetização e letramento utilizando os gêneros digitais.
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Gabriel Silva Nascimento; & Eliezer Willian Simões Xavier
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

39. PRÁTICAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA SURDOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Palavras-chave: Surdos; Língua Portuguesa; metodologia.

  A partir da publicação da Lei 10.436/02 houve o reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais como língua natural da Comunidade Surda brasi-
leira o que propiciou novas discussões de acesso e permanência de alunos 
Surdos nos diversos sistemas educacionais bem como a presença de tradu-
tores e intérpretes de Libras. No entanto, a questão do domínio da Língua 
Portuguesa escrita se destaca como uma problemática constante tanto na 
aprendizagem quanto autonomia dos alunos surdos que avançam ao longo 
da educação básica numa relação de dependência constante de tradutores 
para produção e leitura de textos escritos. Diante disso, o presente traba-
lho pretende discutir as práticas metodológicas empregadas no ensino da 
Língua Portuguesa escrita para Surdos em escolas regulares do município 
de Vitória dialogando com autores como Silva (2008) e Quadros (2002) no 
que tange a formação de professores para essa finalidade, práticas meto-
dológicas de ensino como segunda língua e especificidades dos surdos em 
contraste com a legislação brasileira vigente. Como metodologia, utilizamos 
da pesquisa descritiva valendo-se do estudo de campo como procedimento 
para coleta de dados através de entrevistas estruturadas com professores 
de Língua Portuguesa que atuam em salas com alunos Surdos. Analisando 
os dados identificamos a ausência de uma padronização no que tange ao 
ensino da língua escrita para Surdos em que predomina uma metodologia 
de modalidade oral-auditiva voltada para os ouvintes usuários naturais 
da Língua Portuguesa e que se distancia dos canais de aprendizagem para 
surdos cuja aprendizagem se dá visualmente. Tais práticas evidenciam a 
ausência de formação específica para esses professores inclusive durante 
a graduação visto que a disciplina Língua Portuguesa como segunda língua 
ou Língua Portuguesa para estrangeiros com pouca frequência aparece nas 
grades curriculares dos cursos de Letras locais o que torna urgente a ne-
cessidade de repensar a formação para o atendimento dessas demandas 
presentes na legislação atual.
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Gabriela Brito Barbosa
PUC-Rio; SEEDUC-RJ; & SME-RJ

40. ENTENDENDO O “NÃO ENTENDER” DOS ESTUDANTES: 
LINGUÍSTICA APLICADA, PRÁTICA EXPLORATÓRIA E LETRAMENTO 
EM SALA DE AULA DE LE NO ENSINO MÉDIO.

Palavras-chave: Letramento; Prática Exploratória; Linguística 
Aplicada.

  Dados do Pisa de 2012 revelam que o Brasil ficou com a 55ª posi-
ção no ranking de leitura, abaixo do Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. 
Além disso, os dados demonstraram que quase metade dos estudantes 
brasileiros não alcançou o nível de leitura esperado para a sua faixa 
etária e que não são capazes de deduzir informações de um texto nem 
de compreender certas nuances da linguagem. Tudo isso nos faz refletir 
sobre a necessidade de maior fomento de estudos sobre a prática do 
letramento escolar. Em nove anos de magistério, venho observando o 
fraco desempenho dos meus alunos em atividades de leitura, tanto em 
LM como em LE. Tais observações cotidianas juntamente com leituras 
de notícias que mostram a realidade cruel do analfabetismo funcio-
nal no Brasil, tornaram-se um grande puzzle para mim, a ponto de me 
motivarem a cursar o mestrado em Estudos da Linguagem na PUC-Rio. 
A presente comunicação é parte de minha dissertação de mestrado, 
que ainda se encontra em andamento. Ela tem por objetivos abordar 
os conceitos de letramento, a partir das ideias de Soares (1998) e Rojo 
(2009) e descrever um projeto pedagógico realizado por mim, juntamen-
te com mais dois docentes em uma turma de 1º ano do Ensino Médio 
de um colégio estadual localizado no Rio de Janeiro. Tal projeto visou 
o desenvolvimento do letramento através de textos multimodais, sob 
a perspectiva de gêneros textuais como formas de vida e ações sociais 
(Miller, 1984 e Bazerman, 2006). Concluiu-se que a turma conseguiu as-
sociar os conteúdos aprendidos na escola com suas vivências cotidia-
nas, demonstrando, pois, que são capazes de aprender melhor através 
de projetos interdisciplinares (que proporcionam maior relevância e 
significância da aprendizagem) do que através de aulas expositivas.
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Gabriela Vieira Pena; & Ana Maria Ferreira Barcelos
Universidade Federal de Viçosa - UFV

41. O EU E O OUTRO: PERTENCIMENTO EMOCIONAL E EMOÇÕES DE 
UMA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA EM FORMAÇÃO INICIAL.

Palavras-chave: Emoção; Autoestudo; Formação de Professores.

  Tendo em vista o processo de aprendizagem de línguas enquan-
to experiência não apenas cognitiva e social, mas também emocional, 
pode-se afirmar que as interações entre aprendiz, colegas e professo-
res em sala de aula exercem papel fundamental na forma como condu-
zimos e nos sentimos o/no processo de aprender uma segunda língua.  
Apesar de os estudos sobre emoções serem considerados recentes no 
campo da linguística aplicada (BARCELOS, 2015), alguns desses estu-
dos já apontam a importância de compreender as emoções dos alunos 
(GARDENER, 20XX; MURPHEY, PROBER & GONZALES, 2010; OXFORD, 2015) 
como forma de auxiliar em seu processo de aprendizagem de línguas. 
Este trabalho apresenta um recorte dos resultados de um autoestudo 
que teve por objetivo investigar a trajetória de aprendizagem e ensino 
de inglês de uma professora em formação inicial no curso de Letras de 
uma universidade federal da zona da mata de Minas Gerais. O autoes-
tudo (ZEICHNER, 1999; HAMILTON & PINNEGAR, 2000; SAMARAS, 2011) é 
um tipo de pesquisa qualitativa baseada nas experiências pessoais e 
profissionais de um professor em formação inicial. A fundamentação 
teórica tem foco nos estudos sobre emoções (MURPHEY, PROBER & 
GONZALES, 2010; OXFORD, 2015; SÓ, 2005; GARDNER & LAMBERT, 1972; 
MASTRELLA, 2002; ARAGÃO, 2007). Os resultados sugerem que a visão 
que a participante tem de si e do outro pode interferir na forma como 
ela se sente no processo de aprender a língua inglesa, despertando 
emoções como medo, insegurança e culpa; mas também emoções como 
confiança e orgulho. Além disso, a presença desse sentimento de (não) 
pertencimento emocional ao grupo de aprendizes guiou a tomada de 
decisões da futura professora em sua trajetória de aprendizagem.
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Geilson Silva Costa; Denny Henrique Cunha; & Renata Resstel
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

42. O USO DE IMAGENS NO LIVRO DIDÁTICO DE LEM: ABOUT 
WOR(L)D READERS AND COPYCATS.

Palavras-chave: Material didático;Leitura de imagens;Letramento crítico.

  Em tempos de globalização, saber um segundo idioma tem se 
tornado fundamental não só para se comunicar, mas também para se 
tornar um cidadão do mundo, conhecedor de outras culturas, podendo 
ampliar seus horizontes quanto à visão que se tem delas. No entanto, 
entendemos que o ensino de língua estrangeira não deve trazer consigo 
a cultura dos países onde ela é falada como forma de sobreposição 
à nativa. O livro didático tem sido o maior material de apoio para o 
professor nessa empreitada e, ao contrário de suas versões iniciais 
no Brasil, não se prende a apenas palavras, mas também a imagens, e  
segundo o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, visa priorizar 
o letramento multimodal de forma a trazer ao aluno temas socialmen-
te relevantes enfatizando questões sociais, individuais e culturais do 
mundo moderno. O presente artigo visa analisar como esse letramento 
multimodal tem se dado e de forma que a cultura do aluno tem sido 
incluída nas questões apresentadas pelo material didático e caminha-
do para se tornar um cidadão crítico através da abordagem apresen-
tada. Para tal, adotamos como corpus a coleção HIGH UP da editora 
Macmillan, distribuída pelo PNLD 2015 nas escolas públicas de ensino 
médio e analisaremos à luz de teóricos sobre a leitura de imagens como 
forma representação cultural ( JOLY, 2007; SANTAELLA,2012)  aliados  à 
pedagogia crítica de Freire e demais autores que entendem o  letra-
mento como forma de leitura de mundo de forma crítica e transforma-
dora (KALANTZIS & COPE,2012;JANKS,2016;FERRAZ,2012) como tentativa 
de demonstrar a adequação ou não do conteúdo veiculado no material 
com  suas propostas de letramento crítico e cidadão. 
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Gilmara dos Santos Silva; Danilo Laranjeira de Jesus; Tamile do 
Carmo Correia; &Cleideni Alves do Nascimento.
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43. “TIRANDO” O INGLÊS DE LETRA: FACILITANDO O ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DE TIRINHAS.

Palavras-chave: Tirinhas; Minicurso; Língua Inglesa.

  Atualmente a preocupação com as abordagens de ensino tem 
dado mais espaço e considerado o conhecimento prévio dos alunos 
durante a elaboração dos materiais didáticos. Este conhecimento é 
denominado conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mun-
do, armazenado na memória de cada indivíduo a partir de suas vivên-
cias (KOCH, 1995). Cabe ao professor a sensibilidade de explorá-lo, 
escolhendo a melhor abordagem para maximizar o aproveitamento 
do processo de ensino-aprendizagem e compreendendo que na prá-
xis docente não há “fórmulas mágicas”. Partindo deste pressuposto, 
este projeto surgiu da tentativa de analisar a eficácia de um recurso 
pedagógico que trabalhe este tipo de conhecimento; e também com 
o propósito de avaliar se o ensino de Língua Inglesa é facilitado caso 
ocorra de maneira menos centrada na estrutura gramatical, porém 
focando em seu conteúdo. Assim, as “tirinhas”, ferramenta que ma-
terializa a língua em seus diversos usos, foram selecionadas como 
veículo para a execução deste estudo, pois a união dos textos escri-
to e imagético facilita a apreensão do sentido. Para esta análise, foi 
ministrado um minicurso de 10 encontros com alunos dos 8º e 9º do 
Ensino Fundamental II de uma escola da rede municipal de educação 
do município de Teixeira de Freitas, BA. Sendo que antes, durante e 
depois do mesmo foram aplicados questionários para diagnosticar, 
acompanhar e analisar seu progresso. O projeto teve sucesso no que 
se propôs, pois, como comprovado com os dados coletados, a com-
preensão do vocabulário, da gramática e do sentido do texto como 
um todo foi impulsionado por ser as tirinhas um recurso de poucas 
palavras, mas rico em significação. O pilar teórico deste trabalho são 
autores que tratam do sentido, dos níveis de leitura e da forma que 
um texto pode ter; tendo sido referenciado, portanto, em autores 
como: Bazerman, Koch, Cavalcante Filho e Araújo. 
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44. O MODELO IDEOLÓGICO DE LETRAMENTO: A ESCRITA COMO 
TRABALHO NA PERSPECTIVA DO DISCURSO.

Palavras-chave: Letramento; Escrita; Discurso.

  O presente artigo objetiva problematizar os modelos autônomo 
e ideológico de letramento, relacionando-os às práticas de leitura e es-
crita que são realizadas nos diversos espaços de letramento e produção 
de discursos. O modelo autônomo de letramento refere-se, basicamen-
te, às habilidades individuais do sujeito e estão incluídas as atividades 
de processamento da leitura, tanto as que ocorrem de forma consciente 
como as inconscientes na produção de sentidos para o texto. Nesse 
modelo a escrita é tomada como objeto autônomo, capaz de promo-
ver transformações sociais por ela própria. O modelo ideológico de 
letramento proposto por Street (1984) aponta que as práticas de leitura 
e escrita estão vinculadas aos aspectos sociais e culturais e por eles 
são determinadas, o que, em outras palavras, refere-se à amplitude de 
sentidos que a leitura e a escrita assumem em diferentes contextos 
em que ela se faz presente. Nesse sentido, são analisadas quatro con-
cepções de escrita delineadas por Sercundes (2001), Menegassi (2010) e 
Corrêa (2006), sendo enfatizada a abordagem de escrita como trabalho, 
na perspectiva do modelo ideológico de letramento, que se apresenta 
como um processo de interação de atividades e de sujeitos em um mo-
vimento ininterrupto de produção de enunciações, conforme propõe 
Bakhtin e Volochinov (2009). Ressalta-se que o modelo ideológico de 
letramento e da escrita como trabalho evidenciam os aspectos que en-
volvem as relações de poder e o uso da linguagem como instrumento 
de dominação e exclusão social, trazendo para o debate questões cer-
ceadas pela atual situação política do país que despotencializa espaços 
e discursos de resistência às práticas e saberes hegemônicos. 
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Guilherme Brambila
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45. A DEPARTAMENTALIZAÇÃO DA LINGUAGEM PELA BNCC: UM 
ESTUDO DIALÓGICO.

Palavras-chave: BNCC; linguagem; subjetividade; dialogismo.

  Este trabalho traz um estudo crítico das proposições da BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular) a respeito da linguagem, tanto 
como elemento social e discursivo quanto como área curricular na 
esfera escolar, especificamente do Ensino Médio. A investigação parte 
da problemática acerca da proposição de um documento unificado 
ao currículo escolar das escolas brasileiras, o que reconfigura, con-
sequentemente, o olhar sobre a linguagem nessa esfera, notando um 
processo de departamentalização da mesma. Objetiva-se, a partir 
desta análise, i) observar de que formas o documento oficial depar-
tamentalizaa interação pela via da linguagem na esfera escolar eii) 
levantar questionamentos acerca do impacto dessas políticas à ques-
tão da subjetividade na sociedade contemporânea. Esse estudo, que 
toma como base os postulados de Bakhtin (2011 [1979]; 2014 [1929]) e o 
Círculo, bem como os de demais pesquisadores envolvidos com a pro-
blemática da subjetividade e da linguagem na esfera escolar (VIDON, 
2013; SOARES, 2000; MENDES, 2013), ocorre dentro de uma metodologia 
qualitativa de base dialógica e indiciária, em que os enunciados são 
analisadossob um prisma concreto de observação e são considerados 
dentro como potenciais para novas problematizações relacionadas às 
discussões acercadas esferas sociais que os mesmos atingem. Esta 
proposta de trabalho, que traz à tona parte dos resultados de uma 
pesquisa em nível de mestrado realizado na Universidade Federal do 
Espírito Santo, busca contribuir com a comunidade escolar trazendo 
um panorama atualizado das proposições do governo vigente à esfera 
educacional no que diz respeito à linguagem, bem como dialogar com 
a comunidade científica a respeito dos rumos da concepção de lingua-
gem pelo discurso institucional.
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46. LETRAMENTO MUSICAL NO ENSINO DE LÍNGUAS.

Palavras-chave: Letramentos; Ensino de línguas; Música. 

  Nesta comunicação, pretendo, de uma perspectiva contextuali-
zada da Linguística Aplicada, problematizar a relevância do letramento 
musical para o aprimoramento de reflexões concernentes a  questões 
envolvendo linguagem na esfera educacional, mais especificamente no 
que diz respeito à pedagogia dos múltiplos letramentos (ROJO, 2003). 
Faz parte da cultura de sala de aula de línguas, especialmente de lín-
guas estrangeiras, o trabalho com música como recurso didático, sem, 
no entanto, uma reflexividade do/da professor/a e do/a discente sobre 
determinado uso. Na condição de texto, a música se lança às condições 
de práticas discursivas e sociais, para, numa dimensão crítica do discur-
so, mobilizar sentidos constitutivos a partir da produção, distribuição e 
consumo. Por essa razão, entendemos que produzir socialmente conhe-
cimentos musicais em aulas de línguas pode ser uma prática significativa 
para a exploração de multiplicidades de sentidos da e na linguagem. A 
pesquisa qualitativa, de caráter interpretativista, foi realizada a partir 
de uma pesquisa-ação situada e implementada por professores/as em 
formação inicial do curso de Letras em contexto escolar público esta-
dual e buscou compreender o uso e a intervenção planejada do recurso 
didático no contexto de ensino/aprendizagem de línguas em uma turma 
de ensino médio. Os resultados mostram algumas práticas pedagógicas 
produtivas para o letramento musical em língua estrangeira (inglês) com 
base no uso autêntico e reflexivo de textos musicas, para a receptivi-
dade cultural relacionada a modos de produção, circulação e consumo 
de estilos e de gêneros musicais, bem como também na complexidade 
da música enquanto prática interativa promovida intersubjetivamente e 
com o auxílio de diversas tecnologias.       
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47. COLETÂNEA DE TEXTO E AUTORIA: INDÍCIOS DE LEITURA EM 
TEXTOS ARGUMENTATIVOS.

Palavras-chave: Gênero dissertativo;  Coletânea de Textos; 
Posicionamento autoral.

  O ensino de língua portuguesa, a partir de 1998 com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, os PCNs, passou a ser guiado por uma concep-
ção de linguagem pautada nas discussões do Círculo de Bakhtin acerca 
dos Gêneros do Discurso (BAKHTIN, 2003). Com isso, exames e materiais 
didáticos foram reformulados, tendo em vista a noção de enunciado 
concreto, conforme proposto pelos estudos bakhtinianos. Logo, hou-
ve maior ênfase em uma produção textual de forma contextualizada. 
Porém, por conta do destaque de exames como o Enem, o foco das 
“redações” voltou-se para o modelo dissertativo-argumentativo, e com 
isso, cursinhos e escolas passaram a oferecer modelos para a cons-
trução de um texto idealizado, o que ocasionou nessas produções, em 
geral, a predominância da forma e a homogeneização dos discursos 
dos enunciadores. A Prova de Redação fornece para a produção tex-
tual, um ou mais textos motivadores como base para a argumentação, 
a “coletânea de textos”. Tendo em vista o contexto de produção que 
esses enunciados se inserem, este trabalho questiona em que medida 
as coletâneas de texto contribuem para o processo de autoria e leitura 
desses enunciadores e se, de fato, elas auxiliam para uma argumenta-
ção mais dialógica e ideológica. Para a realização da pesquisa, foram 
recolhidos enunciados concretos de estudantes da rede pública e pri-
vada da Grande Vitória. O corpus foi analisado de forma indiciária con-
forme os pressupostos teórico-metodológicos de Ginzburg (1986), além 
de utilizar as considerações do Círculo de Bakhtin e seus comentadores 
contemporâneos. Diante das reflexões da pesquisa, observamos que a 
escrita dos enunciadores se dá de forma mecanizada, sendo que o pro-
cesso de leitura fica restrito à coletânea de textos oferecida, o que gera 
a falta de criticidade nos textos (re)produzidos.
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48. MULTICULTURALIDADE E INGLÊS COMO LÍNGUA 
INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DO ISF – INGLÊS.

Palavras-chave: Idiomas sem Fronteiras. Língua Internacional. 
Multiculturalidade.

  Atualmente, existem várias discussões no campo da Linguística 
Aplicada em torno do ensino/aprendizado da Língua Inglesa que tem 
o caráter Internacional, principalmente porque o ensino deve ser vol-
tado para o aspecto intercultural e desenvolvimento da Competência 
Comunicativa Intercultural (CCI). No Brasil, foram criadas diversas polí-
ticas públicas para o ensino de língua inglesa, entre elas está o Idiomas 
sem Fronteiras (IsF – Inglês), que oferece o ensino de inglês através do My 
English Online (MEO). O objetivo geral da pesquisa é verificar a presença 
ou ausência de aspectos multiculturais no material do nível básico dis-
ponibilizado pelo curso, em consonância com os parâmetros de Byram 
(1991). Além disso, verificou-se também se a presença desses aspectos 
culturais contribuem para o desenvolvimento da CCI. A pesquisa é de 
cunho qualitativo, adotando como metodologia a análise do material 
didático sob a ótica cultural. Ao finalizar as análises, observamos que os 
materiais disponibilizados pelo Isf-inglês têm avançado na tentativa de 
abarcar o aprendizado do inglês como Língua Internacional e suas impli-
cações no ensino aprendizagem, trazendo aspectos de multiculturalida-
de, em acordo com os parâmetros de Byram (1991). Porém, cabe salientar 
que os aspectos culturais apresentaram-se, na maioria das ocorrências, 
de modo superficial e que não desenvolvem a postura crítica do aluno 
e, consequentemente, criando uma defasagem no desenvolvimento da 
CCI. Dessa forma, a pesquisa conclui que, apesar do Programa colaborar 
para a aprendizagem do idioma, em especial com alunos que pretendem 
participar de programas de intercâmbio, é necessário que seus materiais 
sejam revistos, de modo que possibilite ao aluno uma reflexão sobre sua 
cultura e que crie condições para que ele possa interagir num mundo 
intercultural na sociedade do conhecimento.
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49. A PAIXÃO PELO ENSINO DE INGLÊS: A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL.

Palavras-chave: Professor; Inglês; Emoções; Formação; Identidade.

  A formação de professores de línguas, área em crescente expansão 
da Linguística Aplicada, lida com vários desafios. Um deles diz respei-
to a vontade de ser professor e a identidade de professores de línguas. 
Apesar do nosso país formar profissionais nessa área, estudos sugerem 
que alguns alunos ao se formarem em Letras, por exemplo, não querem 
dar aulas e buscam empregos em outros setores (GATTI, 2010; GIMENEZ, 
2013). Entretanto, diante da pouca atratividade na carreira docente, alguns 
estudos (SALUM, 2007; ANDRADE) também sugerem que ainda existem alu-
nos que desejam ser professores e já manifestam esta vontade durante 
o estágio inicial de sua formação. Dessa forma, este trabalho, recorte de 
um pesquisa longitudinal em andamento, tem como objetivo investigar 
como se constitui a paixão pelo ensino e as identidades profissionais de 
um grupo de oito professores em formação inicial de uma universidade 
no interior de Minas Gerais. O referencial teórico baseia-se nos estudos 
sobre paixão pelo ensino (DAY, 2004; CARBONNEAU, VALLERAND, FERNET 
& GUAY, 2008; MARTÍ, 2013), e identidade ensino/aprendizagem de língua 
estrangeira (RAJAGOPALAN, 1998; FERNANDES, 2006; SALUM, 2007; LEMKE, 
20080; SOUZA, 2011; STEIN, 2013). Como instrumentos de coleta de dados 
utilizamos uma narrativa escrita, uma narrativa visual e duas entrevistas. 
Os resultados parciais sugerem que esses participantes, apesar de de-
monstrarem uma visão negativa em relação ao status dessa profissão no 
contexto de ensino brasileiro, manifestam o desejo de serem bons profes-
sores e já se engajam em práticas docentes. Eles também demonstram ter 
consciência da importância dessa experiência para o desenvolvimento de 
sua identidade profissional. Além disso, os relatos sugerem que a paixão 
pelo ensino dos mesmos é constituída por suas emoções, satisfação em 
ensinar e o gosto pelo o inglês. Concluímos com implicações sobre a iden-
tidade e a paixão na formação de professores de línguas.
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Jane Miranda Alves; & Nildo Gomes Gonçalves
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50. A COMPLEXIDADE MULTISSEMIÓTICA COMO MARCADOR 
DA IDENTIDADE CULTURAL NAS OBRAS DO ARTISTA PLÁSTICO 
ÉDER DE OLIVEIRA.

Palavras-chave: Multissemiose. Identidade cultural. Autor/
Personagem.

  O artigo visa mostrar de que forma multissemiose e identidade 
cultural se inter-relacionam nas obras do artista plástico Éder Oliveira. 
A análise ocorre a partir de quatro obras desse artista expostas nas 
ruas de Belém do Pará. Neste sentido, objetivamos: i) identificar os 
elementos imagéticos presentes, tais como o olhar, a cor, o tamanho, 
movimentos corporais dêiticos; ii) compreender como se estabelece 
a relação autor/personagem; iii) mostrar de que forma os elementos 
singulares presentes nessas obras perpassam pela identidade cultural. 
Para tanto, recorremos à Semiótica Social (Kress, 1996, 2010), A Gramática 
do Desenho Visual (Kress e Van Leuwen, 1996), os estudos sobre a ima-
gem (Santaella, 2012), à teoria Enunciativa- Discursiva (Bakhtin, 2003) e 
aos Estudos Culturais (Kramisch, 1998). Para Kress e Van Leuwen (1996), 
o componente visual de um texto não é dependente do texto verbal, 
já que por vezes é estruturado e organizado de forma independente. 
Para Santaella (2012), as imagens se compõem como um artefato bidi-
mensional que tem uma aparência similar a algo que está fora dela e, 
portanto, funcionam como duplos. Segundo a autora, as imagens estão 
inseridas na ideia de imagens fixas, que apresentam aspectos de um 
mundo visível por meio de relações de semelhança. Desta forma, as 
obras aqui analisadas estabelecem uma relação de alteridade (Bakhtin, 
2003) com o público, na medida que estes reconhecem, (re)constroem 
significativamente uma dada realidade. Para a Karmisch (1998), a cons-
trução da cultura ocorre também por meio de trocas comunicativas, 
nos detalhes minunciosos do olhar, postura, gestos e expressões faciais 
que aqui retratam aspectos típicos da realidade social urbana. Sendo 
assim, O fio condutor parece estar na relação entre a sensibilidade ar-
tístico-social, seu aspecto cultural (origem, etnia, daltonismo, relação 
homem-natureza) e a forma como os elementos imagéticos resignificam 
as personagens amazônidas retratadas por Éder Oliveira.
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Jéssica Máximo Garcia
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

51. LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: PRÁTICAS DE 
LEITURA EM TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.

Palavras-chave: Gêneros midiáticos; divulgação científica; leitura.

  Esta apresentação objetiva evidenciar como os textos de divulgação 
científica, considerados nesta pesquisa como gêneros midiáticos (BALTAR, 
2010), são trabalhados pelos Livros Didáticos de Língua Portuguesa dos 
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) aprovados pelo PNLD-
2014. Recentemente ainda há poucas pesquisas sobre como o trabalho com 
os textos de divulgação científica, presente nos livros didáticos aprovados 
pelo PNLD, contribuem para o ensino-aprendizagem e desenvolvimento de 
diversas capacidades nos alunos a partir do trabalho com a leitura.  Trata-
se de uma investigação de mestrado em andamento na linha de pesquisa 
Linguagens em novos contextos. Seu principal objetivo é verificar como as 
abordagens pedagógicas voltadas para o trabalho com a leitura de textos 
de divulgação científica podem proporcionar o desenvolvimento de com-
petências e habilidades relativas às práticas de linguagem. Para alcançar 
o que propomos, utilizamos a sinopse, ferramenta analítica proposta por 
Schneuwly, Cordeiro e Dolz (2005), que ajuda a identificar atividades su-
bordinadas e parciais, a progressão dessas atividades, os objetivos, etc. 
Além disso, baseamo-nos nas prescrições do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD, 2014) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998). 
Pautamos nossos estudos em Bunzen (2005 e 2009) no que diz respeito ao 
Livro Didático enquanto um objeto cultural, complexo e multifacetado e 
em Batista (2001) sobre as políticas públicas de Livros Didáticos. Levamos 
em consideração também as questões sobre Múltiplas Linguagens na 
escola (ROJO, 2012; BUNZEN & MENDONÇA, 2013; MARCUSCHI, Beth 2013; 
DIONISIO, 2013, 2011 e 2008), assim como os estudos de mídias na educa-
ção (CONSANI, 2012; BALTAR 2010, 2008; BARBOSA, 2005; CITELLI, 2000) e 
Kleiman (2001) no que diz respeito à leitura. Os resultados podem trazer 
benefícios para reflexão sobre as relações entre o processo de escolariza-
ção dos gêneros realizado pelos livros didáticos e sobre os limites e possi-
bilidades do material didático impresso.



150.

Sessões de comunicação
Linguística Aplicada
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52. DIFICULDADES ALFABÉTICAS E ORTOGRÁFICAS ESPECÍFICAS 
DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: APRENDIZES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II EM PERSPECTIVA.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Linguística Aplicada; 
Processos fonológicos.

  Pesquisa realizada no âmbito do Mestrado Profissional em Letras, 
motivada pela observação empírica de que muitos aprendizes chegam no 
Ensino Fundamental II (EFII) sem as habilidades de escrita, previstas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, ou seja, não conseguem produzir com 
autonomia, textos simples. Teve como objetivo geral apresentar resultados 
de investigação sistematizada sobre a produção textual de uma amostra de 
aprendizes desse nível de ensino, de uma escola pública de Minas Gerais, 
com a finalidade de responder quais as principais dificuldades de escrita 
evidenciadas por eles. O método eleito foi o etnográfico com a inserção do 
pesquisador no contexto investigado e os dados coletados o mais próximo 
da realidade. O objeto de análise foram produções escritas pelos sujeitos 
da pesquisa, obtidas com o desenvolvimento de uma sequência didática, 
embasada em Dolz (2004), que resultou em uma produção do gênero carta 
e resultados de testes de escrita com diferentes complexidades. Os dados 
foram descritos quantitativamente e analisados qualitativamente. Os ob-
jetivos específicos foram descrever dificuldades alfabéticas e ortográficas 
específicas do processo de alfabetização, presentes nos textos coletados e 
apontar a necessidade de práticas docentes para superação das dificulda-
des dos aprendizes. O aporte teórico foi baseado nos estudos da Linguística 
Aplicada tal como proposta por Kleiman (1998), nas teorias de aquisição 
da escrita e dos processos fonológicos conforme Ferreiro (1985), Cagliari 
(1995), Seara (2015), entre outros. A análise das produções evidenciou que 
os aprendizes apresentam dificuldades linguísticas de escrita alfabética e 
ortográfica que deveriam ter sido superadas na alfabetização, assinalando a 
existência de lacunas no Ensino Fundamental I e a necessidade de retoma-
da do processo de alfabetização, no EFII, o que requer a competentização 
do corpo docente. Concluiu-se que a escola deverá elaborar propostas de 
intervenção com vistas a preparar os professores para consolidar a alfabeti-
zação e dar continuidade ao processo de letramento.
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53. A EDUCAÇÃO DE USUÁRIOS DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
SOB UMA PERSPECTIVA TRANSLINGUISTICA.

Palavras-chave: Bilinguismo; Translinguismo; Multilinguismo; 
Letras; Educação bilingue.

  Com o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por 
meio da Lei 10.436/2002 e regulamentada através do Decreto 5626/2005, 
desenvolveram-se no Brasil propostas educacionais para usuários de 
Libras sobretudo sob dois vieses. O da inclusão e o do bilinguismo. 
Na inclusão, o ensino da Língua de Sinais é um processo em constante 
discussão, devido ao seu uso instrumental nas instituições. Essa língua 
assume um papel secundário na pura tradução/interpretação dos con-
teúdos ministrados em Língua Portuguesa. No bilinguismo, por outro 
lado, a Libras toma o espaço principal nas interlocuções e nos pro-
cessos de ensino/aprendizagem na sala de aula. Este trabalho toma 
por base a perspectiva translinguística apontada nos estudos sobre 
pedagogias e práticas pedagógicas em salas multilíngues de Garcia e 
Sylvan (2011). Essas autoras apontam as possibilidades e limitações de 
abordagens denominadas, “monolinguistas”, “bilinguistas” e “bilinguis-
tas dinâmicas” diante dos variados “relevos”, ou seja, obstáculos en-
contrados na multiplicidade de possíveis acontecimentos surgidos no 
seio das interações em sala de aula. Também serão adotadas as ideias 
de Quadros (2005) que aponta os benefícios cognitivos e culturais ad-
vindos da adoção de uma abordagem multilinguística na educação de 
pessoas surdas. Essa proposta tem por objetivo lançar um olhar crítico 
sobre os vieses da inclusão e do bilinguismo indicando possibilidades 
de desconstrução no que tange os seus princípios embasadores como, 
por exemplo, a noção de língua enquanto “sistema estanque” que in-
viabiliza trocas entre sistemas. Com esse movimento, busca-se produzir 
possibilidades cada vez mais dialógicas e enriquecedoras para surdos 
e ouvintes usuários de Língua Brasileira de Sinais. 
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54. O TRABALHO DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO COMO 
PRÁTICA DE CUIDADO DE SI.

Palavras-chave: Tradutores-Intérpretes; Línguas; Intelectual 
específico; Cuidado de si.

  Os tradutores-intérpretes de Língua Brasileira de Sinais são pro-
fissionais que se tornaram necessários neste século XXI, fundamentais 
para a efetivação da inclusão do sujeito surdo.  O presente trabalho é um 
recorte de uma dissertação de mestrado na área da educação que vem 
dialogar com a área da linguística, pois, a atuação desse profissional 
torna-se, portanto, imperativa, ganhando força de tal forma que, junto 
aos novos saberes constituídos em diferentes perspectivas e disciplinas 
sobre as Línguas de Sinais, tem emergido saberes teóricos sobre esses 
profissionais, garantindo o status profissional. Nesse contexto, desta-
ca-se como pergunta central: Quando o sujeito Tradutor-intérprete se 
subjetiva como intelectual específico e constitui no cuidado de si, a 
ética em suas práticas?  Faz-se uma reflexão necessária quanto à atu-
ação desses e outros tradutores-intérpretes de línguas naturais, orais 
ou de sinais, no atual momento, sendo usadas como base as noções de 
intelectual específico e êthos, ferramentas teórico-metodológicas de 
inspiração foucaultiana.  Discute-se como o profissional se posiciona 
como sujeito das relações sociais preestabelecidas e procura ressig-
nificar suas relações por meio de uma atitude de modernidade, que 
consiste na compreensão de quem é, da criação de novas modalidades 
de ser e de viver de outro modo, podendo assim transformar o padrão 
imposto.  Ampliando tal reflexão, traz-se a diferenciação entre éthos 
e êthos. Tendo em vista que a prática do cuidado de si é essencial no 
trabalho desses profissionais discute-se como ele contribui como in-
telectual específico, a fim de produzir as condições de possibilidades 
de práticas no trabalho de tradução-interpretação nos espaços que é 
requerida sua atuação.
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55. O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA EM SUPLEMENTOS DE 
TRABALHO NA SÉRIE VAGA-LUME.

Palavras-chave: Suplemento de trabalho; Maria José Dupré; Série 
Vaga-Lume;  Ensino de leitura e Escrita; Formação do leitor.

  Este estudo de caráter bibliográfico-documental e matriz his-
tórico-cultural dedica-se a compreender estratégias de leitura e de 
ensino em correlação com práticas de formação de jovens leitores in-
diciadas em objetos de leitura literária publicados para jovens leito-
res nas últimas décadas do século XX, a partir do estudo de diferentes 
edições das obras Éramos Seis e A ilha perdida, de Maria José Dupré, 
no contexto da série editorial Vaga-Lume. A série em questão foi im-
portante no cenário brasileiro na formação de diferentes gerações de 
leitores e na viabilização de inúmeros processos de ensino-aprendiza-
gem da leitura literária, participando, de maneira substancial, no deli-
neamento da ideia de práticas de leitura e escrita, nas últimas décadas 
do século XX, por meio de suas altíssimas tiragens e de sua extensa 
circulação dentro e fora das escolas. Dadas as discussões sobre os 
diferentes tipos, regimes e modalidades de leitura em correlação com 
os objetos culturais diversos e as observações da Linguística Aplicada 
ao ensino de língua com ênfase na aquisição e desenvolvimento da 
escrita, a investigação em questão explora práticas de leitura e escrita 
indiciadas em suplementos de trabalho de obras literárias adotadas 
no espaço escolar de aprendizagem formal no tempo, modo e espaço 
em que estas foram escritas, publicadas e circularam de modo mais 
evidente. Abarca para produção dos dados a materialidade do objeto 
livro e dos impressos a ele atinentes. Para isso, adota-se um referen-
cial teórico pertinente à História Cultural e, em particular, aos estu-
dos bakhtinianos e de outros autores de orientação epistemológica 
compatível. Nesse sentido, vislumbram-se resultados que apontem 
em direção à importância da materialidade dos textos nos processos 
de ensino de leitura e escrita e, mais especificamente, destacando as 
atividades práticas situadas na obras em questão, inscritas nas últi-
mas décadas do século XX no Brasil.
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Juliane D’Almas
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56. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS DE LÍNGUA 
INGLESA E EMPODERAMENTO: IMPACTO(S) DO LETRAMENTO 
CRÍTICO EM SUAS VIDAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS.

Palavras-chave: Letramento Crítico; Formação Continuada; 
Empoderamento.

  Inserida na área da Linguística Aplica e no campo da educação 
de professores, o tema desta pesquisa foi o desenvolvimento de pro-
fessoras em processo de formação continuada. O estudo teve como 
objetivo principal conhecer possíveis sentidos do desenvolvimento das 
docentes participantes como reflexo de seu pensamento crítico. O con-
texto desta pesquisa foi um programa de formação continuada do qual 
as professoras participaram nos anos de 2007 e 2008, cujo conteúdo 
abordado foi o desenvolvimento de pensamento crítico. Durante essa 
intervenção pedagógica, as docentes tiveram contato com perspectivas 
de ensino de língua estrangeira, principalmente com a perspectiva do 
letramento crítico, elaboraram material baseado nessa abordagem e 
utilizaram-no em sala de aula. Alguns anos após tal formação continu-
ada, elas participaram de minha pesquisa, ao responderem perguntas 
de uma entrevista semiestruturada sobre as possíveis mudanças gera-
das pelo processo de aprendizagem de conteúdos críticos. Portanto, a 
pergunta de pesquisa que guiou esta investigação foi a seguinte: Que 
sentido(s) de desenvolvimento pessoal e profissional os relatos das 
participantes me permitiram interpretar como reflexo de seu letramen-
to crítico? A análise das entrevistas foi feita com base na Grounded 
Theory e para compor o pano de fundo da pesquisa em foco foram 
utilizados referenciais do Letramento Crítico originário da educação e 
da Teoria Social do Discurso, poder, empoderamento, emancipação e 
agência. Ao final da investigação conclui que o desenvolvimento das 
participantes levou ao empoderamento das mesmas, as quais deixaram 
o status da passividade para o exercício de agência após formação con-
tinuada voltada à aprendizagem de letramento crítico.
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57. PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS: O TRABALHO 
COM O GÊNERO CARTA DO LEITOR NO ENSINO MÉDIO.

Palavras-chave: Sequência didática; carta do leitor; produção textual.

  A pesquisa que apresentaremos tem como tema a leitura e 
a produção de carta do leitor em sala de aula e objetivou: verificar 
como o trabalho com esse gênero permite compreender o dialogis-
mo que o constitui, proporcionar o desenvolvimento da reflexão e 
da crítica nos alunos por meio do trabalho com esse gênero, aplicar 
uma sequência didática em uma turma de nível médio de uma escola 
pública estadual, entre outros.  Tendo como base a teoria dialógica 
de Bakhtin e seu Círculo (1999), o modelo de sequência didática pro-
posto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e as considerações de 
outros autores, como Lopes-Rossi (2011), Bezerra (2007), Cruz (2005), 
Morin (2006), Fuzer (2012), buscaremos apresentar os resultados de 
uma pesquisa-ação realizada em uma escola pública do município de 
Serra, localizado no Estado do Espírito Santo, a fim de compreender 
o processo de leitura e produção de carta do leitor em sala de aula. 
O corpus compõe-se de cartas de leitores, produzidas por alunos de 
uma turma de 1º ano do Ensino Médio, no contexto da sequência di-
dática utilizada, com várias atividades visando, sobretudo, à escrita 
e reescrita de cartas de leitores, no sentido de reconhecer se esse 
trabalho pode desenvolver o senso crítico e a reflexão sobre variados 
temas. Os resultados desta pesquisa serão apresentados por meio do 
cotejo entre a primeira produção de um aluno e sua produção final, 
fazendo-se análise interpretativa das duas versões. Além disso, se-
rão também analisados episódios de sala de aula ocorridos durante a 
aplicação da sequência didática.
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58. A RESPONSIVIDADE E FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE 
DOS DISCURSOS DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS.

Palavras-chave: Responsividade docente; Formação de professores; 
Análise do discurso.

  Esta pesquisa está vinculada ao Projeto de Pesquisa intitula-
do “Língua Portuguesa: formação docente e ensino-aprendizagem” 
(2016/2017). Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativo-interpretati-
va e de natureza aplicada, para a qual contamos com a colaboração de 
três professores da educação básica que participaram de projetos rea-
lizados no Campus Universitário de Castanhal – UFPA e que, de alguma 
forma, ofereceram formação continuada. Nesse sentido, nosso trabalho 
busca, como objetivo geral, refletir sobre a responsividade docente 
no processo de ensino e aprendizagem a Língua Portuguesa, durante 
a aplicação de um questionário aos professores sujeitos da pesquisa, 
com o intuito de verificar contribuição dos projetos para a formação 
do professor de LP. Como objetivos específicos, propomo-nos a: a) evi-
denciar a responsividade docente sobre a concepção interacionista de 
linguagem, a partir dos discursos dos professores; b) diagnosticar a 
responsividade docente acerca da proposta dos gêneros discursivos, a 
partir das respostas ao questionário; c) caracterizar a responsividade 
docente a respeito da relação teoria e prática, a partir da formação dis-
cursiva dos docentes. Como aporte teórico, esta pesquisa está pautada 
nos pressupostos do Círculo de Bakhtin, em sua visão sócio-histórica 
da linguagem, além de alguns pesquisadores que seguem esta verten-
te, como Menegassi (2008 e 2009), Ohuschi (2013), Rojo (2005), Faraco 
(2009), Barbosa (2000), dentre outros. Os resultados apontaram para 
uma atitude responsiva silenciosa, na maioria dos discursos produzi-
dos dos sujeitos, o que nos mostrou que os professores ainda se en-
contram em processo de internalização das novas propostas de ensino 
da LP. Isso também aponta para a necessidade de se ter mais projetos 
que contribuam para a formação continuada de professores de LP do 
município de Castanhal.
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Kaio Rangel da Silva Dias; & Janayna Bertollo Cozer Casotti
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

59. REVISÃO E REESCRITA: DIFERENTES CONCEPÇÕES E OS 
IMPACTOS DO PROJETO RELEITORES  NA FORMAÇÃO DO ALUNO 
DE LETRAS.

Palavras-chave: Linguística aplicada; Releitores; Revisão textual.

  Buscamos com este trabalho apresentar, baseados em uma pes-
quisa documental, um breve panorama histórico do projeto Releitores, 
criado no ano de 2005 pela professora Drª Adrete Terezinha Matias 
Grenfell, que viabiliza a alunos do curso de letras da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) a oportunidade de participar de mo-
nitorias e de atuar em revisões textuais. O Projeto , no entanto, é co-
ordenado desde pela professora Drª Janayna Bertollo Cozer Casotti, do 
Departamento de Línguas e Letras, orientadora deste trabalho, e conta 
com a parceria de voluntários e um bolsista. É importante destacar 
que a proposta utilizada pelo projeto, comumente, é mal interpretada. 
Muitos alunos da Universidade buscam o projeto com o intuito de dei-
xar o texto para que seja realizada a correção e retirá-lo quando pronto. 
Contudo, apesar de a correção ser realizada e os ajustes dos textos 
serem efetivados, demanda-se da presença do autor durante todo o 
processo. O Releitores realiza a releitura de textos e proporciona, aos 
autores, possibilidades de reescrita. Destaca-se, porém, a necessidade 
da participação ativa dos autores dos textos e todo o processo é reali-
zado em conjunto, no diálogo entre autor e revisor. Na perspectiva tra-
dicional, concebe-se o processo de revisão como uma etapa posterior à 
escrita de alunos, com o objetivo de identificar erros e transgressões da 
norma culta. Partimos, porém, da concepção de que a revisão textual, 
muito mais do que simplesmente apontar desvios ortográficos, semân-
ticos e sintáticos, pode auxiliar e viabilizar novas perspectivas para a 
reescrita. Neste caso, evidencia-se a efetividade da mediação entre o 
autor e o avaliador do texto. Pautam-se, portanto, neste trabalho, além 
dessa discussão sobre as diferentes concepções de revisão textual, os 
entraves relacionados ao processo de revisão acompanhada e os im-
pactos sociais do projeto na Universidade Federal do Espírito Santo.
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Karen Cristiny de Andrade Correia
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ

60. FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA: A EXPERIÊNCIA COMO 
ELEMENTO CENTRAL.

Palavras-chave: Responsabilidade social; teoria e prática; professor 
de português; Análise do Discurso; identidade.

  Embora hoje exista uma tendência a se pensar que a respon-
sabilidade da escola consiste apenas em instrumentalizar, preparar 
os alunos para o mercado de trabalho e para o vestibular/ENEM, há, 
concomitante a isso, uma cobrança para que os professores assumam 
responsabilidades sociais em relação aos seus alunos para o exercício 
da cidadania. Em meio a tantas responsabilidades atribuídas, pergun-
tamo-nos: como os próprios professores, mais especificamente os de 
língua portuguesa, constituem a própria identidade (GEE, 2000) acerca 
dessas cobranças? E os futuros professores, estudantes de Letras? Com 
base na Análise do Discurso de James Paul Gee (1996, 2005), analisamos 
comparativamente discursos de professores e futuros professores de 
língua portuguesa de São João del-Rei – MG, sobre suas responsabi-
lidades. Atentar-se ao discurso destes últimos é importante porque 
pensamos que a universidade, instituição formadora de docentes, de-
veria propiciar vínculos mais fortes com o ensino básico, o que não 
tem acontecido, culminando em uma formação distante da prática de 
trabalho. Assim, as responsabilidades que se supõe existir não são as 
mesmas encontradas no cotidiano docente. Não foi encontrado um pa-
drão que agrupasse os entrevistados, pois o que define seus Discursos 
são as experiências (BONDÍA, 2002) vividas nas mais diversas esferas. 
Os estágios e os programas de extensão são apontados como oportu-
nidades de aproximar a formação da realidade de trabalho, sendo algo 
que influencia fortemente a identidade profissional. Contudo, são vis-
tos como insuficientes da maneira como estão organizados atualmente. 
Chegamos, portanto, à conclusão de que a universidade precisa propi-
ciar aos alunos oportunidades mais amplas de experienciar a prática 
profissional, já que são as experiências vivenciadas que constituem a 
identidade profissional. Se prática e teoria caminharem juntas, maiores 
as garantias de cumprimento das responsabilidades sociais.



159.

Sessões de comunicação
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Kleiton de Souza Borges
Universidade Federal do Pará - UFPA

61. FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA SOB A PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE.

Palavras-chave: Professor de línguas estrangeiras; Formação 
tecnológica; Teoria da Complexidade; Sistemas complexos.

  Estudos têm se firmado na inter-relação entre a Teoria da 
Complexidade e o ensino e aprendizagem de línguas na Linguística 
Aplicada (LARSEN-FREEMAN, 1997; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008; 
PAIVA, 2010; BORGES; MAGNO E SILVA, 2016). Na literatura, a formação 
tecnológica do professor de língua estrangeira (LE) é norteada como um 
sistema complexo de vários agentes existentes que se inter-relacionam 
(como escola, sala de aula, professor, aluno, materiais didáticos, recursos 
tecnológicos etc.) que podem favorecer a sua formação ou não, apresen-
tando características sensíveis a mudanças diversas (LEFFA, 2003; FREIRE, 
2009; LOPES, 2011; ALVARELI; OLIVEIRA, 2016). O objetivo deste trabalho é 
analisar, através de uma pesquisa de campo em uma universidade fe-
deral do Norte, como o curso de graduação influencia o uso de tecno-
logias nas práticas pedagógicas de professores de LE em sala de aula. 
Para a obtenção dos dados, optou-se pela aplicação de questionário 
com perguntas semiestruturadas, direcionados para seis discentes dos 
cursos de inglês, francês e espanhol da graduação do curso de Letras. Os 
resultados mostram que professores em formação, além de fazerem uso 
de ferramentas tecnológicas, transpõem práticas e reflexões tecnológi-
cas do curso de graduação para dentro da sala de aula. Já os cursos de 
graduação poderiam auxiliar a formação tecnológica destes professores 
por meio de cursos de aperfeiçoamento em que haja compartilhamento 
de ideias e recursos que possam auxiliá-los no fomento de suas práticas 
pedagógicas em sala de aula, estimulando o ensino e a aprendizagem de 
línguas de forma dinâmica. Conclui-se que instituições de ensino ainda 
possuem um longo caminho para a formação tecnológica do professor de 
LE. Este professor complexo pode causar inquietações no sistema de en-
sino, viabilizando novos conhecimentos, competências, desenvolvimen-
to de novas visões críticas, reformulação de pensamentos e promoção de 
aprendizagem mais significativa, dentre outros aspectos.
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Laís Espindula; & Professora Doutora Janayna Bertollo Cozer 
Casotti
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

62. CRÔNICAS DE RUBEM BRAGA: UMA PROPOSTA DE LEITURA, 
ANÁLISE E PRODUÇÃO TEXTUAL.

Palavras-chave: Leitura e Produção de Texto. Crônicas. Sequência 
Didática.

  Compreender o processo de formação de leitores e pensar estra-
tégias que possam contribuir para que os alunos sejam leitores críticos 
é de extrema importância. Entende-se, aqui, que trabalhar a leitura e 
a produção de texto como práticas sociais em constante interação fa-
z-se necessário para alcançar novos patamares no ensino da Língua 
Portuguesa. Sendo assim, este trabalho propõe estratégias para a leitu-
ra e a produção de textos na sala de aula e, a partir de tais estratégias, 
elabora uma sequência didática para o ensino do gênero crônica. Parte-
se da premissa de que o ensino de língua portuguesa, em geral, tem 
sido pouco inovador, muito tradicional e que mudanças nas metodolo-
gias de ensino são necessárias para a obtenção de resultados positivos 
no ensino de língua portuguesa e na educação brasileira. Propõe-se, 
também, trabalhar com crônicas do escritor Rubem Braga por conside-
rá-lo referência neste gênero e por se tratar de um cronista capixaba, o 
que pode facilitar o processo de contextualização do texto. Além disso, 
vê-se neste trabalho a importância de valorizar os textos produzidos no 
Espírito Santo. A sequência didática realizada no decorrer da Iniciação 
Científica edital 2016/2017 busca propor alternativas que auxiliem o 
professor no trabalho com o gênero crônica, através de atividades que 
facilitem o ensino e que considerem a leitura e a produção de texto 
como processos interativos e interdependentes. Assim, este trabalho 
tem como objetivo principal apresentar a sequência didática propos-
ta na expectativa de contribuir positivamente para o ensino de Língua 
Portuguesa e, em especial, para o ensino do gênero crônica.
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Leandro Andrade Lima; & Fernanda Maria Almeida dos Santos
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

63. O USO DO WHATSAPP NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA.

Palavras-chave: Tecnologias; Aplicativo; Aprendizagem; Língua 
Inglesa.

  No ambiente escolar, os alunos têm feito uso de aparelhos de 
comunicação móvel, como os smartphones, dentro e fora da sala de 
aula, seja para navegar na Internet, acessar redes sociais, conversar 
com a família ou com os amigos. Considerando a facilidade comuni-
cativa através do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), esta pesquisa objetiva discutir se a inserção do aplicativo 
WhatsApp na educação contribui como uma estratégia inovadora para 
o processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) na 
educação básica. Analisa-se o processo de ensino-aprendizagem de 
Língua Inglesa (LI) com estudantes do 8º ano do ensino fundamental 
de uma escola da rede estadual localizada na cidade de Amargosa-BA. 
O trabalho fundamenta-se nos estudos de Aragão (2017), Araújo &amp; 
Bottentuit Junior (2015), Castells (1999), Lévy (1999), etc. Além disso, 
utilizamos questionários aplicados com professores e alunos do 8º 
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Santa Bernadete. 
Algumas oficinas também foram realizadas, tendo como propósito 
analisar as contribuições do aplicativo no processo de ensino-apren-
dizagem, sobretudo no que concerne ao desenvolvimento das quatro 
habilidades e ao contato com informações gerais referentes à Língua 
Inglesa. A análise dos dados embasou-se na pesquisa explicativa, 
com abordagem qualitativa. Constatou-se que o WhatsApp apresen-
ta contribuições importantes quando o aplicativo é utilizado como 
um recurso estratégico no ensino de LI. Além disso, ficou evidente 
que o aplicativo possibilita uma maior interação entre os alunos e, 
ao mesmo tempo, permite ampliar as estratégias de aprendizagem de 
leitura, escrita, correção ortográfica e audição. Verifica-se que o uso 
do WhatsApp oferece novas estratégias para o ensino de LI.
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Leila Cruz Magalhães; & Luiz Fernando Matos Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

64. “‘AH É O ÓBVIO’ NÃO SEI, NÃO SEI SE É ”- A INTERAÇÃO 
FICTIVA COMO RECURSO INSTRUCIONAL NA SALA DE AULA.

Palavras-chave: Interação fictiva; discurso docente; instrução.

  A sala de aula é objeto de estudo de diversas áreas do conheci-
mento, especialmente, do campo da Linguística, que busca compreender 
os mais diversos aspectos deste contexto de interação. Entretanto, dentre 
as pesquisas propostas, ainda não se tem abordado determinados fenô-
menos linguísticos, tal como a interação fictiva  . Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho é discutir os resultados preliminares acerca da dissertação 
intitulada “A interação fictiva e a sala de aula”, que analisa a fictividade 
no discurso docente e suas funções dentro dos eventos de fala da sala de 
aula. A perspectiva teórica adotada considera a existência de uma relação 
estreita entre a língua e os outros planos cognitivos e, por isso, elencamos 
os estudos de Pascual (2006a, 2006b, 2014) como o alicerce desta pesquisa. 
A linguista afirma que o fenômeno da interação fictiva está presente em 
nossa organização mental e linguística e, teria se originado a partir do fra-
me de conversação, isto é, os exemplares fictivos estariam relacionados ao 
formato das interações verbais, como se o locutor estivesse forjando um 
diálogo em seu turno de fala. Acerca da metodologia, utilizamos o corpus 
de sala de aula elaborado por Cadilhe(2013), que estudou o papel da in-
teração no processo de ensino-aprendizagem na educação médica. Desse 
modo, ao longo do desenvolvimento de nossa pesquisa estamos reali-
zando a leitura e as oitivas deste corpus, e como resultados preliminares, 
observamos a presença de exemplares fictivos e alguns questionamentos 
acerca do fenômeno surgiram, tais como: Quais eventos estariam relacio-
nados à interação fictiva? Instrucionais? De chamada de atenção?Ele seria 
uma estratégia frequente dentro do discurso docente? Seria importante 
em quais eventos de fala? Dessa maneira, pretendemos responder à estas 
questões e postular novas, de acordo com o desenvolvimento do trabalho.
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Leilane Morais Oliveira
Universidade de São Paulo - USP

65. A ATUAÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO EM RELAÇÃO À 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE SEU IDIOMA OFICIAL EM PAÍSES DA 
AMÉRICA DO SUL.

Palavras-chave: Internacionalização linguística; políticas 
linguísticas; Itamaraty.

  A globalização criou novas demandas e agendas sociais em 
relação às línguas oficiais dos diferentes estados-nações, dada a for-
mação de um ambiente multilíngue e multicultural, no qual pessoas e 
informações circulam com uma facilidade e rapidez sem precedentes. 
Mediante esta realidade, uma tendência de internacionalizações lin-
guísticas teve início e os Estados nacionais, mais do que outrora, se 
ocuparam da gestão de seus idiomas em diferentes partes do globo. 
Estabelecida por meio de ações específicas e condizentes com as dire-
trizes da política externa de cada país, a internacionalização das lín-
guas é, pois, uma parte das políticas linguísticas que está diretamente 
integrada às relações diplomáticas de cada Estado. O governo brasi-
leiro, por meio da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) 
– subordinada ao Ministério das Relações Exteriores –, desenvolve 
alguns planejamentos linguísticos neste sentido, dentre os quais se 
encontram os Centros Culturais Brasileiros (organizações ligadas ao 
ensino e à divulgação da língua portuguesa do Brasil, bem da cultura 
brasileira em solo internacional). O presente trabalho, por conseguin-
te, parte do âmbito das políticas linguísticas de internacionalização 
para apresentar dados relativos ao ensino da língua portuguesa bra-
sileira em Centros Culturais que o Estado nacional mantém na América 
do Sul. O objetivo foi verificar como o governo brasileiro gere a pre-
sença de sua língua oficial na referida região e, de antemão, é possível 
dizer que os dados sugerem que uma considerável heterogeneidade 
caracteriza as ações efetivadas, o que aponta para a necessidade de 
desenvolver planejamentos linguísticos que eventualmente garantam 
um diálogo mais contundente entre os diferentes centros.
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Lenilda de Oliveira Silva; & Renato Pereira Aurélio
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Sedu-ES

66.  AULAS SOBRE GÊNEROS DIGITAIS NO PORTAL DO 
PROFESSOR: ANÁLISE DE ALGUMAS PROPOSTAS PARA O 
ENSINO MÉDIO.

Palavras-chave: TDIC; Gêneros Digitais; Letramento Digital; 
Multiletramentos.

  A incorporação das tecnologias derivadas da informática vem de-
mandando transformações na prática dos educadores. Nesse contexto 
multicultural, ainda existem lacunas teóricas e empíricas, com a intro-
dução desses novos recursos tecnológicos informacionais e comunica-
cionais no seu planejamento. A tecnologia tem reorientado o interesse 
pela leitura em suportes tradicionais como livros, revistas e jornais im-
pressos, pois o uso de computadores, videogames, TV, celulares entre 
outros, reconfigura as formas de acesso, ocasionando novos modos de 
ler e também de escrever. O objetivo deste artigo é analisar as relações 
entre tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), letra-
mento digital e multiletramentos no processo de desenvolvimento das 
habilidades de escrita e leitura, a partir de uma análise de aulas dispo-
níveis no site “Portal do Professor” do Ministério da Educação (MEC). O 
interesse em abordar o assunto surgiu com a produção da monografia 
de conclusão do curso de Especialização Informática na Educação, ofe-
recida pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Assim, realiza-se 
uma abordagem histórica sobre tais temáticas, como forma de com-
preender os conceitos trabalhados. Além da investigação bibliográfica, 
é feita uma análise de caráter qualitativo, combinada com a análise 
de conteúdo sobre o site “Portal do Professor”, do MEC, que aborda o 
uso das tecnologias digitais, visando a investigar os benefícios para os 
processos de leitura e produção textual, através da abordagem de uma 
coleção de aulas que versam sobre o assunto. Como resultados, através 
da análise de 13 aulas que abordam gêneros digitais para turmas do 
Ensino Médio, verificou-se que o uso das tecnologias representa um 
grande potencial para o processo de produção de textos, conforme as 
sugestões encontradas no portal.
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Lílian Aparecida Vimieiro Pascoal
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

67. ELABORAÇÕES DE AVALIAÇÕES DE LÍNGUA INGLESA NO 
CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL

Palavras-chave: Formação inicial; Avaliações; Ensino de línguas; 
Extensão universitária.

  Duas das definições de avaliação no contexto de ensino e 
aprendizagem é a de Haydt (2011), que define a prática como um exer-
cício para verificar se os objetivos propostos foram alcançados, e a de 
Luckesi (1996), como uma ferramenta diagnóstica que tem como alvo 
a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. O instrumento 
avaliativo deve servir, dessa forma, como propiciador de reflexões para 
professores e alunos.  Conforme afirma Miccolli (2006), muitos profes-
sores em exercício têm a elaboração de testes e avaliações do processo 
de ensino e aprendizagem como uma de suas atribuições. Sendo assim, 
dada a importância de se acompanhar os objetivos e a necessidade 
de conhecimento teórico e prático sobre avaliações por parte dos pro-
fessores, a presente proposta busca fazer uma reflexão sobre a impor-
tância de se abordar tais temas na formação inicial. Serão analisados 
dados parciais de uma pesquisa qualitativa. Por considerarmos o papel 
fundamental de ações extensionistas na formação inicial e continu-
ada, e na interação entre universidade e sociedade, os dados foram 
gerados por questionários respondidos por professores em formação 
inicial que são participantes de ações extensionistas em contextos de 
ensino de língua inglesa. Nossa discussão será feita a partir de autores 
de diferentes áreas, como da Educação (HAYDT, 2011; LUCKESI, 1996) e 
da Linguística Aplicada (COOK, 2003; PENNYCOOK, 2001; MATTOS, 2013, 
2014; DUBOC, 2014), além de documentos oficiais que apontam conside-
rações importantes para a formação inicial de professores no cenário 
nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015). 
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Linda Catarina Gualda
FATEC Itapetininga/SP

68. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA: A CRIAÇÃO DE VÍDEOS NAS AULAS DE LÍNGUA 
INGLESA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA E INTERAÇÃO SOCIAL.

Palavras-chave: Recursos Digitais; Novas Tecnologias; Línguas 
Estrangeiras Modernas; Linguística Aplicada.

  Na contemporaneidade o uso das novas tecnologias tem se torna-
do essencial para a interação social e no âmbito escolar percebe-se sua 
relevância em muitos aspectos. O ensino de língua estrangeira vem se mo-
dificando devido ao incremento das novas tecnologias em sala de aula, 
pois estas são os principais instrumentos de acesso ao conhecimento em 
nossos dias. Por isso, é preciso que os educadores estejam conscientes da 
responsabilidade de oferecer ao aluno habilidades necessárias para seu 
desenvolvimento pessoal e profissional (LEVY, 1999). Dentre estas, desta-
ca-se o domínio da tecnologia de informação com a capacidade técnica de 
leitura, interpretação e busca de dados (BEAUGRANDE, 2002), permitindo 
ao aprendiz a oportunidade de usar a língua-alvo com o intuito de tor-
nar-se linguística e culturalmente competente (LOPES, 2014). Tais recursos 
objetivam utilizar a língua em contextos autênticos e significativos, viabi-
lizar uma comunicação dinâmica, flexível e multimidiática, incrementando 
a autonomia do aprendiz. As novas tecnologias ainda contribuem para 
os conhecimentos interculturais, promoção do desenvolvimento de uma 
consciência intercultural, consolidando conceitos de pluralismo, equidade 
e respeito mútuo (SOARES, 2000). Pensando nisso, a comunicação objetiva 
mostrar a importância do vídeo para o aprendizado de Língua Inglesa. O 
estudo foi desenvolvido com alunos do primeiro e segundo ciclos do Curso 
de Comércio Exterior da Fatec Itapetininga/SP em 2016. Além da perspecti-
va teórica, o estudo discute a elaboração dos vídeos pelos próprios alunos, 
o surgimento da ideia, a temática, os recursos utilizados, a importância da 
interatividade, as dificuldades, os momentos de superação e o aprendiza-
do com a experiência. Ao final do estudo, gerou-se uma reflexão a respeito 
da relevância da atividade nas aulas de Língua Inglesa não apenas como 
elemento lúdico e dinâmico, mas também como ferramenta integradora 
e facilitadora de ensino e produção cultural que promove o trabalho em 
equipe, a comunicabilidade, a imaginação e a sensibilidade.
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69. MULTILINGUISMO E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: O CASO DO 
POMERANO E DO INGLÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS EM UMA 
COMUNIDADE POMERANA NO ESPÍRITO SANTO.
Palavras-chave: Multilinguismo; Pomerano; Inglês; Políticas 
Linguísticas; Educação Linguística.

  O Brasil é frequentemente e erroneamente conhecido como um 
país monolíngue (MARTINY & BORSTEL, 2012) possuindo uma imagem 
distorcida (FERRAZ, 2007) quanto à sua diversidade linguística que é 
uma das maiores do mundo (MORELLO, 2015). Somente na década de 80 
o país começa a compreender seu panorama linguístico aceitando suas 
línguas minoritárias (KUSTER, 2015) que devem ser preservadas através 
de suas cooficializações (LEFFA, 1998). Segundo Finardi e Csillagh (2016), 
o multilinguismo se refere ao contexto onde várias línguas coexistem. A 
conscientização do multilinguismo promove reflexões para que as lacu-
nas de socialização e aprendizado sejam sanadas por meio de políticas 
linguísticas. Essa conscientização nos levou a pesquisar o multilinguis-
mo em uma comunidade Pomerana no Espírito Santo visando conhecer 
e entender melhor as políticas linguísticas voltadas para o ensino do 
Português, idioma oficial do país, o ensino do Inglês, língua majoritária 
e internacional (FINARDI, 2014) e que dá acesso ao mundo globalizado 
e do Pomerano, como língua minoritária e de imigração além de ser 
a língua do contexto histórico-familiar que possibilita a socialização 
desse povo em sua comunidade (PERUZZO, 2014). A escola que é “o lu-
gar da discriminação e da falsa homogeneidade linguística e cultural” 
(TRESSMANN, 2009, p.11) foi o contexto escolhido para este estudo que 
entrevistou uma professora de Inglês e uma professora de Pomerano 
dessa comunidade a fim de entender as crenças de ambas sobre o ensi-
no de línguas nessa comunidade. A análise das entrevistas sugere que o 
currículo escolar define uma quantidade de hora/aula insuficiente para 
o ensino dessas línguas, o material didático é insatisfatório e existe 
uma grande necessidade de melhorar a divisão dos níveis de proficiên-
cia dos alunos de Inglês. Por outro lado, segundo as professoras, seus 
alunos não percebem a real importância dessas línguas como melhoria 
de vida acadêmica e social em suas comunidades.
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Luana de Souza Mattos
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70. LEITURA EM (DIS)CURSO: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA A 
ANÁLISE DA OBRA PETER PAN, DE J. M. BARRIE.

Palavras-chave: Leitura; letramento literário; sequência didática; 
Semiolinguística; Peter Pan.

  Este trabalho parte do pressuposto de que a leitura, entendida 
como ato de linguagem, deve ser analisada como prática social e permitir 
a participação do interlocutor para, de fato, formar leitores competentes, 
já que é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se 
desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padroniza-
dos da sociedade letrada. Com base no exposto, a presente proposta de 
trabalho se debruça sobre a análise da obra Peter Pan, de J. M. Barrie, à luz 
da Linguística Aplicada, por meio de uma sequência didática voltada para 
o trabalho com leitura em sala de aula, para alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental, a fim de encontrar mecanismos pertinentes ao trabalho 
de letramento literário e, sobretudo, à formação de leitores críticos. Para 
tal proposta, este estudo valeu-se da Teoria Semiolinguística de Patrick 
Charaudeau, relevante pensador da Análise do Discurso de linha francesa, 
uma vez que o linguista compreende a finalidade do ato de linguagem a 
partir da relação que os protagonistas estabelecem entre si e da relação 
dos mesmos com as circunstâncias de discurso que os reúnem. Dessa ma-
neira, foi possível promover uma proposta transdisciplinar de letramento 
que conceba a leitura como discurso. A análise de Peter Pan, por meio 
do aparato teórico da Semiolinguística, permitiu criar uma proposta de 
leitura literária que proporcione ao aluno à compreensão do contexto de 
produção da obra, a fim de levá-lo ao entendimento de que cada texto 
possui distintos sentidos e que, portanto, precisa assumir seu papel no 
teatro da comunicação, ao se colocar como protagonista da encenação 
que envolve o discurso ao qual remete a história de J. M. Barrie.
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Lucas Flávio Souza Nunes
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71. MULTIMODALIDADE TEXTUAL NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: LIMITES E POTENCIALIDADES NA DIFUSÃO DE 
IDEIAS INOVADORAS.

Palavras-chave: Multiletramentos; multimodalidade; Língua 
Portuguesa.

  Esta pesquisa será desenvolvida no âmbito do grupo de pes-
quisa FORTE – Formação, Linguagens, Tecnologias e Emoções – (CNPQ/
UESC). Nesse sentido, o estudo se articula à área de pesquisa em lin-
guagem e tecnologias e tem como meta maior estimular a criação de 
estratégias de difusão de ideias inovadoras de ensino/aprendizagem 
de Língua Portuguesa antenadas com as práticas sociais de língua/
linguagem. Baseado na pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2009, 
2012, 2013, 2015), pretende-se com este trabalho desenvolver mate-
riais de ensino/aprendizagem informados pela estrutura teórica da 
multimodalidade (RIBEIRO, 2016; KRESS, 2001) em articulação com pro-
postas sobre difusão de ideias inovadoras (ROGERS, 2003). Pesquisas 
demonstram que o uso de textos multimodais se mantém como um 
desafio no ensino/aprendizagem de português e influenciam o en-
sino/aprendizagem de línguas (ARAÚJO e LEFFA, 2016; RIBEIRO, 2016). 
Nessa esteira, notamos demandas para difundir essas práticas de en-
sino/aprendizagem de línguas. O projeto pretende elaborar um estu-
do teórico que iluminará a construção de um caderno pedagógico com 
ações didáticas baseadas em textos multimodais à medida que testa-
mos seus limites e potencialidades à luz de conceitos sobre inovação 
e multiletramentos. Para isso, será feita uma análise dos documentos 
oficiais PCN, OCEM e BNCC/LP, a fim de observar como eles orientam 
o ensino de Língua Portuguesa e se há um diálogo com a perspecti-
va teórica que adotaremos para produção de material didático nesta 
pesquisa. Além disso, faremos um levantamento de estado da arte de 
estudos que tenham trabalhado com multimodalidade textual no en-
sino de Língua Portuguesa. Espera-se como resultado desta pesquisa 
ampliar as discussões acerca de estratégias de ensino/aprendizagem 
baseadas em textos multimodais, destacando seus limites e potencia-
lidades enquanto ideias inovadoras.
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72. A LINGUAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL: AS CONTRIBUIÇÕES 
DA LINGUÍSTICA APLICADA PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL DE 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL..

Palavras-chave: Linguística Aplicada; escrita; textos; trabalhadores; 
construção civil.

  As pesquisas em Linguística Aplicada, em relação ao ensino de lín-
gua materna, priorizam a formação/construção de leitores e produtores de 
textos capazes de se tornarem sujeitos críticos, reflexivos e autônomos na 
sociedade contemporânea. Neste sentido, a produção do conhecimento, 
bem como o uso da linguagem são entendidos como práticas sociais. Sendo 
assim, a proposta deste trabalho fundamenta-se na articulação entre o 
ensino do gênero instrucional e a sua produção como sendo uma das prá-
ticas sociais da linguagem, isto porque estamos constantemente nos comu-
nicando por meio da utilização de gêneros. Por esta razão, nosso objetivo 
é analisar alguns textos instrucionais produzidos por alunos de um curso 
de capacitação para a construção civil oferecido pela UFMG. Para a análise 
desses textos, utilizamos as contribuições da Linguística Aplicada, princi-
palmente as de Moita Lopes (2006, 2013) e de Signorini (1998), e de gênero 
como instrumento de comunicação, conforme Schneuwly & Dolz (1999). O 
processo de construção textual seguiu basicamente três etapas: exempli-
ficação, conceito e caracterização do gênero e, por fim, a sua produção. A 
partir do estudo da receita “Soro caseiro”, a tarefa sugerida aos alunos era 
escrever um texto ensinando o seu vizinho a preparar algum tipo de “massa” 
(cimento para reboco, chapisco, argamassa etc.). Apesar dos gêneros discur-
sivos serem concebidos como formas relativamente estáveis de enunciado 
(BAKHTIN, 2000), observamos que eles podem sofrer transformações provo-
cadas pelos usuários da língua, dentre elas destacamos o que chamamos de 
“marcas de subjetividade”. Em um corpus de aproximadamente cinquenta 
produções, foram constatados vinte textos contendo marcas de subjetivi-
dade: mesclando instrução com narração, emitindo opiniões do tipo “eu 
misturo desta forma” ou “eu faço assim”, invertendo a ordem estrutural do 
gênero, ou seja, apresentando primeiro o modo de preparar e depois os 
componentes ou ingredientes utilizados, mostrando particularidades quan-
to à massa escolhida, ao modo de preparo e às quantidades. 
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73. “SISSY THAT TALK”: A INFLUÊNCIA DOS PROGRAMAS “RU 
PAUL DRAG RACE” E “GIRLS IN THE HOUSE” NAS EXPRESSÕES 
LINGUÍSTICAS DE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS.

Palavras-chave: Repertório Linguístico, LGBTTI, Ideologia, 
Identidade.

  O primeiro objetivo deste estudo piloto é descrever a influência 
dos repertórios linguísticos do reality show norte-americano “RuPaul 
Drag Race”, realizado pela produtora “World of Wonder”, e da série bra-
sileira do youtube “Girls In The House”, criada e produzida pelo youtu-
ber Raony Philips, no repertório linguístico dos adolescentes jovens e 
adultos na comunidade LGBTTI. Para o desenvolvimento deste estudo, 
foram considerados os aspectos ideológicos e identitários (BAUMAN, 
2005; MOITA LOPES, 2002) que permeiam as expressões linguísticas 
desses grupos. Além disso, ao refletir sobre o atual contexto de su-
perdiversidade (VERTOVEC, 2007), de globalização (KUMARAVADIVELU, 
2006) e de contatos linguísticos-culturais muito mais intensos (RYMES, 
2010), notamos que o repertório linguístico que nasce dentro de grupos 
LGBTTIs (e que é disseminado pelos programas), também reconfigura-se 
em grupos de adolescentes e jovens adultos que se identificam com os 
aspectos culturais e ideológicos de grupos LGBTTI, sem necessariamen-
te fazerem parte dessa comunidade. Um segundo objetivo deste estu-
do piloto é descrever e analisar o repertório de adolescentes e jovens 
adultos, por meio de dados retirados do Facebook, especificamente 
de postagens do grupo secreto “GRUPO LDRV” que, atualmente, possui 
mais de quatrocentos mil membros. Posteriormente, foi realizado um 
estudo de caso a partir de uma entrevista com um membro do grupo 
a fim de descrever e analisar, os usos linguísticos adotados pelo indi-
víduo e relacioná-los ao repertório dos programas de televisão e da 
comunidade LGBTTIs. Os resultados apontam que as séries funcionam 
como modelo de uso linguístico para os falantes que, assim, expressam 
suas ideologias e questões identitárias.
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74. SISTEMA MOTIVACIONAL AUTOIDENTITÁRIO DE UM 
APRENDENTE DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM 
ESTUDO SOBRE O AUTOCONCEITO À LUZ DA COMPLEXIDADE

Palavras-chave: Autoconceito; Sistema Motivacional Autoidentitário; 
Paradigma da Complexidade; Português como Língua Estrangeira.

  Estudos recentes da motivação na aprendizagem de línguas sob o 
paradigma da complexidade destacam o caráter dinâmico dos autocon-
ceitos dos aprendentes como falante da língua alvo e na elaboração de 
seus eus futuros. No contexto de ensino e aprendizagem de Português 
como Língua Estrangeira (PLE), na Universidade Federal do Pará, pensado 
a partir de 2006, diante da demanda dos programas de intercâmbio, os 
aprendentes são falantes de mais de uma língua, logo, possivelmente, 
possuem diferentes autoconceitos. No entanto, poucos estudos foram 
desenvolvidos, até agora, para entender as relações entre esses autocon-
ceitos. Nesse contexto, este estudo surgiu do questionamento provocado 
pelo contato da pesquisadora com um dos aprendentes da turma de PLE 
de 2017, no início deste ano. Partindo da teoria do Sistema Motivacional 
Autoidentitário e dos estudos da motivação no paradigma da complexi-
dade, este trabalho tem como objetivo entender como os autoconceitos 
de falante dos diferentes sistemas motivacionais do aprendente intera-
gem entre si na formação de seu autoconceito de falante de português 
como língua estrangeira. Dada a natureza complexa, dinâmica e multi-
dimensional do objeto aqui investigado, lançou-se mão da abordagem 
qualitativa interpretativista. Foi conduzido um estudo de caso ao longo 
de três semanas com um aprendente de PLE, participante do programa 
de intercâmbio PEC-G, na Universidade Federal do Pará (campus Belém). 
Os dados, coletados por meio de uma narrativa de aprendizagem, ques-
tionários abertos e fechados, e a escrita de um diário de aprendizagem, e 
analisados à luz da complexidade, mostram que o sistema motivacional 
do francês emerge como um influenciador em potencial do sistema mo-
tivacional do português. Buscamos, com o presente estudo, contribuir 
para a escassez de investigações sobre a motivação na aprendizagem 
de PLE no contexto local, bem como endossar essa discussão em outros 
contextos de aprendizagem.
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75. ENSINO-APRENDIZADO DE LÍNGUA INGLESA EM COMUNIDADE 
INDÍGENA: UMA EXPERIÊNCIA INTER/TRANSCULTURAL.

Palavras-chave: Cultura; educação; ensino de língua inglesa; indígena.

  Essa apresentação visa relatar sobre uma experiência Inter/
Transcultural, no contexto da educação em Língua Inglesa, do desafio do 
Ensino-Aprendizado desta língua em uma comunidade indígena guarani, 
em Aracruz/ES. Buscando promover a formação de cidadãos críticos e 
capazes de lidar com a diversidade no mundo globalizado por meio de 
uma melhor compreensão sobre a sua própria identidade, cultura local 
em relação à supervalorização do global e evidenciando-se o saber local 
dos participantes e ainda combater a disseminação de estereótipos, . 
Nesta pesquisa etnográfica observou-se aulas de língua inglesa, nego-
ciando o aprendizado entre esta língua e o guarani com apoio da língua 
portuguesa a partir de uma base teórica nos fundamentos da perspectiva 
intercultural, que exige a incorporação da cultura e das relações inter-
culturais para a inclusão e cooperação dos participantes no processo, 
promovendo o respeito à diversidades culturais, o encontro dos alunos 
com a outra cultura sem deixar de ser ele mesmo, conforme citado por 
Mendes (2007). A pedido dos alunos, foi ensinado o inglês para o aten-
dimento dos estrangeiros que visitam a aldeia e a eles venderem seus 
artesanatos. E referente à relação com o Outro, foram discutidos temas 
como culturas, diversidade cultural, línguas, identidades e preconceitos. 
Destas oportunidades resultaram no início da confecção de um glossário 
Português/Inglês/Guarani, dos relatos dos próprios alunos que sofreram 
ou presenciaram atitudes preconceituosas, e o entendimento de que a 
educação é uma ferramenta que pode ser eficaz na tarefa de combater 
essas práticas criminosas e desumanas. Concluímos que neste cenário 
de choque do global com o local, os alunos indígenas, enquanto ensinam 
o guarani e aprendem o inglês, pela mediação do professor, refletem, 
fortalecem sua própria língua, cultura e identidades atravessadas pela 
globalização. Contribuindo à formação de cidadãos críticos capazes de 
reconhecer e combater a disseminação de estereótipos, preconceitos.
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76. RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 
“LÍNGUAS E CULTURAS NA ESCOLA”.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Inglês; Educação infantil; 
Letramento; Aquisição e desenvolvimento de linguagem.

  O Projeto de Extensão: Línguas e Culturas na Escola tem como 
objetivo apresentar línguas estrangeiras e suas culturas a crianças ain-
da não alfabetizadas (neste caso, de 2 a 3 anos de idade), de maneira 
lúdica e criativa a partir das rotinas vivenciadas pelas próprias crianças 
dentro da sala de aula. Esse projeto vem sendo desenvolvido em par-
ceria entre o Centro de Educação Infantil – CEI Criarte, e a Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), contando com a colaboração de profes-
sores voluntários, que são alunos da graduação de Letras, para minis-
trar as aulas de língua inglesa e língua espanhola, sob a supervisão dos 
Professores Coordenadores de cada departamento (Inglês e Espanhol), 
além dos demais supervisores e consultores do Projeto. Por se tratar de 
crianças em plena fase de desenvolvimento da linguagem, acreditamos 
que a introdução de novas línguas e culturas seja relevante e possa 
trazer resultados positivos ao que concerne a aprendizagem de uma 
língua, uma vez que a assimilação da mesma se dará de forma natural. 
O objetivo desta comunicação é apresentar um relato da experiência 
das duas professoras voluntárias que ministram as aulas de inglês para 
crianças do Grupo 2 (de 2 a 3 anos de idade). Nosso intuito é apresentar 
algumas das atividades propostas e refletir sobre o envolvimento e de-
senvolvimento das crianças e sobre nossa própria prática. Sendo assim, 
entendemos que a proposta seja familiarizar e aproximar as crianças 
das diferentes línguas e culturas estrangeiras e toda a sua riqueza de 
conhecimentos, de modo que essa exposição seja um estímulo para o 
aprendizado de outras línguas no futuro, propiciando uma integração 
mais abrangente das crianças num mundo globalizado.
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77. O PAPEL DA FALA-EM-INTERAÇÃO EM EVENTOS DE LETRAMENTO 
INICIAL COM O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA.

Palavras-chave: Análise da conversa etnometodológica; ensino; 
aprendizagem.

  A Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) é uma corrente 
de pesquisa que tem oferecido importantes contribuições ao estudo 
da fala-em-interação em diferentes contextos, sendo notáveis suas 
contribuições no contexto das instituições de ensino.  Nesse sentido, 
o presente trabalho vem se associar a esta política de investigação na 
medida em que pretende observar e analisar alguns eventos de fala-
-em-interação em uma turma de 1º ano do ensino fundamental em 
uma escola pública de um município da Grande Vitória (ES). A partir de 
observações iniciais do cenário, com posterior geração de dados au-
diovisuais, devidamente segmentados e transcritos conforme o modelo 
Jefferson de transcrição, será possível proceder a análises qualitativas 
sobre atividades realizadas por diferentes participantes orientados 
para uma (ou mais) meta(s) institucionalmente orientada(s), entre as 
quais podemos destacar a importância da construção conjunta de co-
nhecimento acerca da língua inglesa, principalmente para o processo 
de alfabetização. As análises qualitativas também poderão revelar de 
que forma os participantes da pesquisa aparecem no cenário proposto 
e organizam suas sequências de falas na interação e mesmo de que 
maneira tais participantes constroem suas categorias de pertencimento 
na/durante a interação. Além disso, a possibilidade de observação da 
fala-em-interação no cenário escolar pode explicitar atitudes que po-
dem concorrer para além da construção de conhecimento acerca da lín-
gua inglesa, mas também para a prática da cidadania e da criticidade. 
Sendo assim, é possível que a singularidade das ações comunicativas 
implementadas no cenário destacado sejam compreendidas de modo a 
oferecer uma visibilidade notável aos membros sociais sobre tais ações 
em relação a essa comunidade de prática.
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78.  MORE ENGLISH:  CRENÇAS, IDENTIDADES E CLASSE SOCIAL 
DE ALUNOS RECÉM IMIGRANTES AOS ESTADOS UNIDOS.

Palavras-chave: Identidades; Crenças; Classe Social; Alunos-
imigrantes.

  Os estudos sobre identidade têm crescido na área de Linguística 
Aplicada, abordando esse conceito como muito importante na aprendi-
zagem de uma língua adicional, seja segunda língua ou língua estran-
geira (NORTON, 2001; LEFFA, 2012; TELLES, 2004). Entretanto, enquanto 
fatores de identidade como gênero, raça e orientação são discutidos, 
o de classe social é raramente considerado (BLOCK, 2012). O conceito 
de classe social de Bourdieu que discute o capital social, cultural e 
econômico é adotado neste estudo (BONAMINO et al, 2010; BOURDIEU, 
1986; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2016) para discutir as identidades de 
alunos imigrantes nos EUA. Além disso, tem sido importante entender 
a relação entre os conceitos de identidade e crenças pois elas reve-
lam uma dimensão dinâmica na aprendizagem e ensino de línguas 
(BARCELOS, 2015). Este estudo analisa as identidades – nitidamente o 
fator de classe social – e crenças de trinta e um (31) alunos de inglês 
como língua adicional recém imigrantes numa escola pública de uma 
cidade grande na Califórnia, Estados Unidos. Esta pesquisa qualita-
tiva utiliza um questionário, narrativa visual, e narrativa escrita para 
entender a relação entre identidades e crenças dos participantes. Os 
resultados demonstram a aprendizagem de inglês expressada como ca-
pital cultural e social e também a relação entre capital cultural e social 
para conseguir um capital econômico no futuro, ou seja, a crença que 
ao aprender inglês lhes dará oportunidades de educação superior e 
trabalhos de renda alta. Foi observado também que os alunos se identi-
ficam fortemente como futuros usuários da língua inglesa em relação à 
crença das oportunidades fornecidos pela aprendizagem dessa língua. 
Implicações para o estudo de inglês, bem como para a formação de 
alunos e professores serão oferecidas ao final.
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Maria Julia Nascimento Sousa Ramos
Colégio Pedro II

79. O PERCURSO DISCIPLINAR DA LÍNGUA ESPANHOLA NO COLÉGIO 
DE APLICAÇÃO DA UFRJ.

Palavras-chave: Políticas linguísticas; Ensino de línguas 
estrangeiras; Ensino de Língua Espanhola; Colégio de Aplicação/
UFRJ; Reformas Educacionais.

  As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) defen-
dem que o ensino de língua estrangeira nas escolas tem o papel de 
contribuir com a formação crítica e autônoma dos aprendizes, possi-
bilitando encontros culturais e promovendo sua educação linguística, 
discursiva e intercultural. Contudo, as recentes modificações na Lei de 
Diretrizes e Bases (1996), estabelecidas pela sanção da lei 13.415/2017 – 
O Novo Ensino Médio, geram incertezas para os professores de línguas 
estrangeiras na Educação Básica, principalmente para os professores 
de língua espanhola, já que a lei 11.161/2005 – conhecida como “A Lei do 
Espanhol” - foi revogada. Costa (2017) entende que o Novo Ensino Médio 
anula, assim, a perspectiva multilinguista que vinha sendo conquistada 
nesse nível de ensino. Diante da atual situação, o foco deste trabalho 
é apresentar o caminho percorrido pelo ensino de línguas estrangeiras 
no Brasil, focalizando especialmente no modo como a língua espanhola 
está presente ou ausente na matriz curricular, a partir de uma reflexão 
sobre as medidas estabelecidas pelas mudanças educacionais brasi-
leiras. Goodson (2008) observa que quando há uma sensação de crise 
no mercado de trabalho, questionam-se os tipos de “conhecimento” 
que se valorizam. Por isso é que o autor entende que as propostas de 
mudança educacional representam uma aliança de interesses e proje-
tos reunidos em um determinado momento. É nesse sentido que este 
trabalho busca entender o modo como o espanhol tem seu caminho 
afetado por esses fatores no Colégio de Aplicação da UFRJ, a fim de 
compreender como as características dessa instituição respondem por 
especificidades na sua trajetória. Por meio das reflexões sobre esse pa-
norama histórico, pretendemos contribuir com a compreensão do atual 
cenário e auxiliar na elaboração de estratégias e argumentos para a 
manutenção dessa disciplina no interior das escolas.
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Mariana Schuchter Soares; & Ana Claudia Peters Salgado
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

80. CONTATOS LINGUÍSTICOS EM JUIZ DE FORA/MG: 
COLONIZAÇÃO, IMIGRAÇÃO E TEMPOS DE DIVERSIDADE.

Palavras-chave: Movimentos migratórios; Juiz de Fora; variedades 
linguísticas; globalização.

  O objetivo deste trabalho é um percurso histórico dos movimen-
tos migratórios em Juiz de Fora/MG, bem como das línguas trazidas pelos 
imigrantes. Destacamos, neste contexto, a vinda de africanos, alemães, 
austríacos, italianos e árabes nos séculos passados, e os novos padrões 
do século XXI, que apontam para a inserção da cidade em uma era de 
globalização e superdiversidade (KUMARAVADIVELU, 2006; BLOMMAERT, 
2010). No século XIX, o padrão migratório era baseado principalmente 
na vinda maciça de indivíduos que serviam como força de trabalho. Os 
africanos, que vinham como escravos para a produção cafeeira, chega-
ram a representar quase 60% da população total da cidade, o que parece 
ter deixado algumas marcas no português local (CUNHA LACERDA, 2009). 
Os alemães e austríacos vieram em busca de trabalho remunerado, e 
representavam, na época, cerca de 20% da população. No entanto, suas 
variedades linguísticas, conforme verificamos, parecem ter se perdido 
em meio a fatores ecológicos determinantes (SOARES, 2013). Contudo, 
se antes os imigrantes se moviam em um grande conjunto, atualmente 
não são mais uma massa que se junta à outra e “domina” ou é “domi-
nada”, mas sim indivíduos que, muitas vezes, buscam suas experiências 
individuais em outros espaços por motivos diversos. Podemos consi-
derar, nesse sentido, que a cidade recebe intercambistas de 45 países 
pela UFJF, bem como envia alunos para o exterior e os recebe de volta, 
influenciados por outras línguas/culturas. Nela, há vários estabeleci-
mentos comerciais de coreanos, chineses, japoneses e sírio-libaneses, 
entre outras nacionalidades. Além disso, as pichações demonstram 
influências de línguas diversas. Assim, os contatos linguísticos pare-
cem estar acontecendo de forma bastante dinâmica. Nosso interesse, 
portanto, é não só olhar para a complexidade desta sociedade urbana, 
mas também para o processo a partir do qual a coletividade juizforana 
se organizou e tem se organizado em termos de língua e cultura.
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Marina Morena dos Santos e Silva
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

81. NARRATIVAS VISUAIS: UMA ANÁLISE MULTIMODAL SOBRE A 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL.

Palavras-chave: Narrativa visual; Desenho; Ensino e Aprendizagem 
de inglês; Multimodalidade.

  Embora a imagem tenha sido utilizada como um meio de expres-
são e comunicação pelo homem desde os tempos pré-históricos e o 
desenvolvimento de novas tecnologias tenha nos levado a nos comuni-
car de forma diferente, uma análise minuciosa de como produzimos e 
percebemos as imagens e de como essas refletem a sociedade em que 
vivemos é, por muitas vezes, negligenciada. Pautando-se nos conceitos, 
principalmente, da Semiótica Social (HODGE; KRESS, 1988; KRESS, 1997, 
2010), da Multimodalidade (KRESS, 1997, 2010) e da Gramática do Design 
Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996]), este trabalho tem como ob-
jetivo principal investigar como a aprendizagem de língua inglesa foi 
representada em narrativas visuais, elaboradas à mão livre, por um 
grupo de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio de uma 
escola da rede particular de ensino, localizada na região metropoli-
tana de Belo Horizonte. Nesta pesquisa, o conceito de representação 
é concebido como um processo cognitivo relacionado às experiências 
passadas e à história cultural, social e psicológica de seu produtor. 
Como metodologia de pesquisa, foi feita uma análise qualitativa de um 
conjunto de 35 desenhos, elaborados por esses aprendizes, que revelou 
que a aprendizagem de língua inglesa, nesse contexto, pode ser vista 
por meio de agrupamentos, tais como: (a) elementos mediadores; (b) 
contextos de aprendizagem; e (c) comunidades de prática e que a aná-
lise desses conjuntos de narrativas evidencia aspectos significativos da 
cognição desses aprendizes. Acredita-se que a análise de dados visuais 
como esses questionam a ideia de representação e repensam a imagem 
como processos de produção de significados, evidenciando a dimensão 
social e política da linguagem e reconhecendo a importância do discur-
so discente no processo de ensino e aprendizagem.
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Marjori Correa Mendes; & Ana Cláudia Peters Salgado
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

82. DESENVOLVIMENTO DE BILINGUALIDADE E PRÁTICAS DE 
TRANSLINGUAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS.

Palavras-chave: Bilingualidade; Translinguação; Espaços Simbólicos; 
Aprendizagem de Línguas.

  O atual momento da globalização (KUMARAVADIVELU, 2006) e sua 
influência na forma como vivenciamos o contato linguístico na atuali-
dade apontam para o fato de que mais do que ser “proficiente” em uma 
língua, os aprendizes de uma língua estrangeira precisam desenvolver 
sua bilingualidade (SALGADO, 2008; SALGADO & DIAS, 2010), tornando-se 
assim capazes de agir linguisticamente dentro dos contextos nos quais 
se inserem através de suas práticas discursivas – isto é, ser capaz de 
linguar ou translinguar (SHOHAMY, 2006; GARCÍA, 2009; CANAGARAJAH, 
2010; JUFFERMANS, 2010) em seus universos interacionais. Neste tra-
balho, procuramos entender como o desenvolvimento de tais habili-
dades influencia na criação de espaços simbólicos (MALINOVSKI, 2016; 
COMBER & MILLS, 2013) dos aprendizes de língua estrangeira inseridos 
em contextos escolares em relação à língua que estão aprendendo. 
Para tanto, será feita a análise de uma entrevista feita com o Aprendiz 
Y, então participante de uma pesquisa- ação que buscava implementar 
uma abordagem metodológica para o trabalho com línguas estrangeiras 
cujo foco do processo era o aprendiz, em uma escola da rede municipal 
de ensino na cidade de Juiz de Fora/MG. O estudo feito aponta para o 
fato de que: 1) o aprendiz demonstra ter consciência contextual e se-
leciona as práticas discursivas esperadas para que a interação ocorra; 
2) o aprendiz se sente confortável para arriscar usos na interação que 
está se desenvolvendo e 3) o aprendiz faz incorporações prosódicas e 
morfológicas da língua padrão ao seu inglês – denominado pelos pes-
quisadora de o inglês de Y -, o que se caracteriza como evidência da 
aquisição de língua. Sendo assim, pode-se dizer que as análises feitas 
indicam que o foco no aprendiz e o uso de práticas de translinguação 
pelos aprendizes contribuem para o desenvolvimento da bilingualida-
de dos mesmos, construindo espaços simbólicos de pertencimento na 
sua relação com a língua dentro do contexto escolar.
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Natalia Mariloli Santos Giarola Castro
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

83. REPRESENTAÇÕES E INCOMPLETUDE DE UMA PROFESSORA DE 
LÍNGUA INGLESA.

Palavras-chave: Representações; Língua Inglesa; Prática docente.

  A Linguística Aplicada (LA) é interdisciplinar, uma vez que pos-
sibilita a comunicação com outras áreas do saber relacionadas aos 
usos sociais da linguagem. Por isso, este estudo aborda questões da 
LA buscando interpretações de dizeres a partir da Análise do Discurso 
atravessada pela psicanálise lacaniana, uma vez que o sujeito é consi-
derado afetado pela linguagem, atravessado pelo inconsciente e vive 
em busca de uma completude que lhe falta. Assim, assumimos que o 
sujeito-professor se constitui na relação com os alunos, outros pro-
fessores e pessoas, visto que a formação do eu se dá a partir do olhar 
do outro. Nesta pesquisa, depreendemos as representações de uma 
professora de Língua Inglesa (LI) sobre si como educadora e seu en-
sino, observando também possíveis deslocamentos identitários. Esta 
participante leciona em uma escola pública da região de Contagem-
MG e participa de um grupo de educação continuada da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Para a formação do corpus, utilizamos diá-
rio de notas da professora, entrevistas semiestruturadas e notas de 
campo. Logo, nossos gestos de interpretação foram organizados por 
temas, surgidos dos dizeres da professora participante, contribuindo 
para chegarmos às representações da educadora. Percebemos que a 
docente representa-se como sujeito incompleto e desejante que bus-
ca um ideal de competência linguística e metodológica. Desse modo, 
a incompletude lhe anima a se comparar com os outros e buscar mais 
conhecimento. Além disso, ela se mostra insatisfeita com o seu pró-
prio conhecimento da LI, com a desvalorização do professor e com a 
indisciplina em sala de aula. Esta pesquisa pode contribuir para pro-
blematizar a formação de professores, uma vez que discutimos ques-
tões que podem levar os professores à confrontar as significações que 
dão a si como professores e falantes de língua estrangeira.
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Natalia Penitente Andrade; & Aline Maria dos Santos Pereira
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

84. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DO 9° ANO: O 
DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE E DA GRAMÁTICA EM UMA 
PERSPECTIVA DE INTERAÇÃO.

Palavras-chave: Livro didático; Gramática; Oralidade; Ensino.

  Diante da importância dos estudos acerca do livro didático, te-
mos como objetivo geral analisar se a oralidade e a gramática norma-
tiva são desenvolvidas no livro didático do 9° ano de forma integrada 
com a leitura, interpretação, produção textual e análise linguística, a 
partir dos gêneros textuais, visando à competência discursiva do aluno; 
como objetivos específicos, verificar se há uma diversidade de gêneros 
orais no livro didático e se as atividades contemplam situações formais 
e informais de uso; bem como, ressaltar a relevância do trabalho com a 
diversidade de gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa; e, por 
fim, propiciar discussões e reflexões sobre a importância da escolha 
do manual didático. O livro analisado foi da coleção Teláris, elaborado 
pelas autoras Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi., 
1. edição de São Paulo, editora Ática, 2012; coleção utilizada pelas es-
colas públicas municipais de Teixeira de Freitas-BA. Para tanto, utiliza-
mos como referencial teórico: Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 
Marcuschi (2010), Geraldi (2011), Irandé Antunes (2003), Travaglia (2001) 
Maria Aparecida Garcia Lopes-Rossi (2006); Barzerman (2005), Bezerra 
(2005); Costa Val (2005) Motta-Roth(2010), dentre outros. A metodologia 
utilizada foi de caráter qualitativo e quantitativo. Constamos que os 
aspectos gramaticais são contextualizados, colaboram com a reflexão 
crítica do aluno bem como, parte do gênero textual para a definição 
sintática, além disso apresenta uma diversidade dos gêneros orais, 
propiciando a competência discursiva nos alunos, também os capítu-
los analisados abordam, em algumas atividades, as situações formais 
e informais da língua, evidenciando as variações linguísticas, e por fim 
observamos a importância de analisar o livro didático, considerando 
que ele é uma ferramenta muito utilizada em sala de aula. 
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Nayara Natalia de Barros
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

85. A LINHA DO TEMPO DO FACEBOOK COMO DEVIR AUTO/
BIOGRÁFICO.

Palavras-chave: Espaço biográfico; autobiografia; curadoria digital; 
narrativização; Facebook.

  É possível capturar uma auto/biografia por meio de materialidades 
textuais publicadas por um indivíduo em uma rede social? Diante desse 
questionamento mais amplo que norteia o desenvolvimento da pesquisa 
de doutorado “Linhas do tempo do Facebook como curadorias de si: uma 
construção autobiográfica” (título provisório), realizada no Programa de Pós-
Graduação em Linguística Aplicada do IEL/UNICAMP, a comunicação propõe 
discutir o lócus de pertencimento das linhas do tempo do Facebook no es-
paço biográfico contemporâneo, tendo como um dos pressupostos teóricos 
principais os estudos da pesquisadora argentina Leonor Arfuch, em especial 
a sua noção de espaço biográfico, que busca abarcar a multiplicidade e a hi-
bridização de textualidades próprias de nossa cultura em seu estado atual. 
Busca-se uma conciliação teórica entre o horizonte analítico proposto pela 
pesquisadora e uma apropriação específica do conceito de curadoria digital 
– a prática, o plano e o projeto específico de transformar todo e qualquer 
tipo de materialidade textual disponível no imenso banco de dados que 
é a internet em artefatos interpretáveis pelo outro – compreendido como 
a atividade que sustenta um modo de subjetivação e autorreferência não 
encontrado em narrativas pessoais ou relatos auto/biográficos canônicos, 
mas construído de modo latente em materialidades textuais diversas (textos 
próprios, memes, fotografias, notícias, gifs etc.). A análise dos dados com-
postos pelas linhas do tempo dos participantes voluntários da investigação 
será realizada sob a luz da articulação teórica mencionada, levando-se em 
consideração o conjunto das materialidades textuais publicado no ano de 
2014 pelos sujeitos pesquisados. A hipótese que procuramos sustentar diz 
respeito ao fato de que os sentidos auto/biográficos, no corpus estudado, 
são produzidos justamente pela confluência de tais publicações, promovi-
das por operações curatoriais. Estas, por sua vez, originam narrativizações 
específicas que têm como seu “produto contingente” um modo de expres-
são – e/ou um devir – auto/biográfico.
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Núbia Lyra Rogério
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

86. “CLICK” EM TECNOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA 
MULTILETRADA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO.

Palavras-chave: Tecnologia, multiletramentos; fotonovela; funk; 
pancadão; ensino de línguas.

  O presente projeto de pesquisa pretende analisar uma experi-
ência multiletrada, nos termos de Rojo (2009; 2012) e Ferraz (2016), com 
discentes adolescentes de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio do município de Cariacica, ES, em que foram produzidos, 
em aulas de língua portuguesa, vídeos e fotonovelas a partir de te-
mas socialmente relevantes, como: “A figura da mulher na sociedade” 
e “Drogas: hoje você compra o produto. Amanhã, você paga o preço!”.  
Os dados foram obtidos de forma naturalística (ABAURRE et alii) pela 
professora-pesquisadora e serão trabalhados de forma discursiva, 
levando-se em consideração questões como  multimodalidade, multi-
letramentos, gêneros discursivos, visando, assim, problematizar meto-
dologias tradicionais de ensino de línguas, que parecem resistir a novas 
práticas linguageiras, como as que ocorrem em contextos digitais, bem 
como a novas concepções de sujeito, de cultura e de linguagem, para 
as quais novas realidades sociais apontam (BAUMANN, 2001; CANCLINI, 
1990; 2003; HALL, 2014; BHABHA, 1998). Sabemos que música e tecnolo-
gia fazem parte da vida de nossos estudantes e os envolve em redes 
discursivas em que podem ser trabalhados temas de relevância cada 
vez maior na sociedade e gêneros discursivos, vivenciados por esses 
estudantes, mas deslegitimados pelas instâncias ideológicas oficiais, 
inclusive pela escola. Esse é o caso do “pancadão”, alcunha para alguns 
funks, que abordando, em geral, acontecimentos, quase sempre violen-
tos, vivenciados por esses sujeitos, e que constituem, de alguma forma, 
suas identidades enquanto moradores de espaços-tempos (BAKHTIN, 
2008; GIDDENS, 2001) marginalizados na sociedade. O objetivo final das 
análises é discutir as apropriações que esses sujeitos fazem desses te-
mas e desses gêneros, tanto as fotonovelas, quanto os pancadões, para 
expressarem suas subjetividades dialogicamente constituídas. 
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Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz
Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES

87. PARTINDO DO “CAUSO” PARA A “NOTÍCIA”: É POSSÍVEL FAZER 
ESSE PERCURSO POR MEIO DE ESCRITA E REESCRITA?

Palavras-chave: Língua Portuguesa no Ensino Superior; Gêneros 
textuais; Material didático.

  A produção escrita, independentemente do contexto escolar em 
que é produzida, não é uma tarefa fácil, tendo em vista a necessidade de 
articulação entre elementos linguísticos e estruturais que compõem de-
terminado gênero textual. No Ensino Superior, espera-se que graduandos 
tenham habilidades de compreensão textual, de modo que possam ler e 
compreender criticamente gêneros textuais diversos. Entretanto, não basta 
que as atividades se resumam à leitura, pois a produção textual também é 
de suma importância para o graduando, preparando-o para a vida acadê-
mica e profissional. Para isso, o professor deve desenvolver e utilizar estra-
tégias e práticas que estimulem os aprendizes à produção textual efetiva e 
eficaz, tornando-os mais autônomos e críticos. Esta pesquisa se apoia em 
recomendações sobre ensino de Língua Portuguesa baseado em gêneros 
textuais, presentes nos Parâmetros Curriculares da Língua Portuguesa - 
PCNs (BRASIL, 1998a; 1998b; 2000) e nas propostas de pesquisadores que 
defendem o ensino da escrita baseado em gêneros textuais, tais como 
Marcuschi (2002); Koch (2009); Motta-Roth e Hendges (2010); entre outros 
e apresenta o resultado de um trabalho desenvolvido com graduandos do 
curso de Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, na 
disciplina de Língua Portuguesa I, tendo como ponto de partida o gênero 
oral “causo”, apresentado no Youtube, por Rolando Boldrin. A partir de 
estratégias de ensino do gênero notícia, suas características linguísticas e 
estruturais, foi trabalhada a elaboração de uma notícia a partir do gênero 
oral “causo”, de modo a aprimorar questões linguístico-gramaticais pró-
prias desse gênero textual, buscando ensinar o gênero “notícia”, por meio 
de trajetórias de escrita e reescrita de textos. As notícias elaboradas pelos 
alunos permitem comprovar que o uso de estratégias de ensino diferen-
ciadas foi capaz de levá-los à compreensão e produção de textos e gêneros 
textuais de forma interativa e crítica.
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Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

88. “NOSSA! NUNCA IMAGINEI PREPARAR UMA AULA 
DESSE JEITO”- O PLANEJAMENTO DE AULAS BASEADAS NO 
LETRAMENTO CRÍTICO: UM RELATO DE PESQUISA.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Letramento Crítico; Planos 
de aula; Pesquisa-ação colaborativa.

  A “difusão global do inglês de maneira acrítica e apolítica” 
(SIQUEIRA, 2010, p. 27), ou seja, o fato de que a língua inglesa vem sendo, 
aparentemente, ensinada de forma alheia a um universo mais amplo, que 
poderia englobar “World Englishes, Pedagogia Crítica, Estudos Culturais, 
Educação para a Cidadania, para citar algumas” (Ibid., itálico do autor) é 
duramente criticada. Ademais, o histórico da formação de professores no 
Brasil evidencia um quadro de instabilidade, idas e vindas, desembocan-
do em sua má formação, ou ainda, em um ensino demasiadamente foca-
do na parte linguística, desprivilegiando o ensino sociopolítico da língua 
inglesa. Acreditamos que o Letramento Crítico possa oferecer caminhos 
para a formação não só de alunos cidadãos, mas também de professo-
res capazes de promover a busca por um mundo mais justo através da 
crítica aos atuais problemas políticos e sociais e da proposição de so-
luções (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001). Assim, relatamos aqui, uma 
pesquisa-ação colaborativa, conduzida em uma disciplina de estágio su-
pervisionado, em uma universidade federal em Minas Gerais. O objetivo 
foi a promoção do Letramento Crítico através de atividades, propostas 
ao longo do semestre, sendo uma delas, a confecção de aulas, para a 
turma em que estagiavam, com base na teoria do Letramento Crítico. Os 
resultados apontam que dez dos quatorze participantes  desconheciam 
a teoria do Letramento Crítico, bem como sua prática em sala de aula. Os 
quatro participantes que ministraram suas aulas na escola regular, como 
parte do estágio, mostraram-se surpresos com o resultado e também 
com a possibilidade de ministrá-las sob o viés crítico na língua inglesa. 
A turma, como um todo, reporta ter aprendido mais sobre o Letramento 
Crítico e como usá-lo em sala de aula, além de mencionarem a essen-
cialidade de se ensinar a língua para além do linguístico oferecendo um 
ensino significativo na escola regular.
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Paula Eduarda Michels; & Gloria Gil
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89. REPRESENTAÇÕES SOBRE LÍNGUA INGLESA E CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE EM NARRATIVAS DE ESTUDANTES DE INGLÊS.

Palavras-chave: Identidade; Cultura; Inglês como língua adicional; 
Investigação Narrativa. 

  As transformações sociais provocadas por fenômenos da glo-
balização, migrações, desenvolvimento de novas tecnologias e ex-
pansão das comunidades virtuais geraram mudanças significativas 
no percurso do aprendiz de línguas adicionais, caracterizadas pela 
diversidade e fluidez linguísticas e socioculturais. Temas como uso 
da linguagem, etnia, identidade e hibridismo se tornaram objeto de 
significativa atenção em pesquisa (DÖRNYEI e USHIODA, 2009), e são 
especialmente relevantes no âmbito da língua inglesa, uma vez que 
seu status de língua internacional e o reconhecimento de seus usos 
múltiplos e transculturais ao redor do mundo são amplamente discu-
tidos. Considerando a descentralização da língua inglesa e a atenção 
às múltiplas identidades sociais de seus falantes, e tendo em vista 
que é através da linguagem que um indivíduo negocia um senso de 
si mesmo e de como se relaciona com o mundo (Norton, 2010), esta 
pesquisa de mestrado em andamento pretende investigar as repre-
sentações de um grupo de estudantes ingressantes no curso de Letras 
– Inglês da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) acerca da 
língua inglesa e as culturas a ela relacionadas, seus investimentos em 
aprender esta língua, e a influência da mesma na construção da iden-
tidade destes estudantes. O método da pesquisa orienta-se por uma 
abordagem qualitativa interpretativa, com base na investigação nar-
rativa (RIESSMAN, 2008). As narrativas em questão foram construídas 
durante entrevistas individuais semiestruturadas e posteriormente 
transcritas para análise temática. Este trabalho visa apresentar resul-
tados preliminares do estudo, buscando explorar as representações 
trazidas pelos participantes e caracterizar o seu percurso de aprendi-
zado, suas comunidades reais e imaginadas, e o valor simbólico atri-
buído à língua inglesa na construção de suas identidades.
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Paula Maia; & Elaine Frossard
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

90. O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM 
LÍNGUA INGLESA PELOS LIVROS DIDÁTICOS.

Palavras-chave: Língua estrangeira; competência comunicativa; livro 
didático; língua inglesa.

  O aprendizado de uma língua estrangeira (LE) tornou-se indispen-
sável, sobretudo com o avanço da globalização, que possibilita o contato 
cada vez maior entre as culturas. Apesar disso, o ensino de LE no Brasil, 
embora obrigatório (LDBEN, 1996), revela-se um grande problema, já 
que mesmo estando presente nas escolas brasileiras, a aprendizagem 
de idiomas não acontece de maneira eficaz. Ademais, o desenvolvimen-
to da competência comunicativa no processo de aprendizado, segundo 
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, é um dos 
“propósitos maiores do ensino de Línguas Estrangeiras” nessa etapa da 
Educação Básica (BRASIL, 2000, p. 29). Desse modo, o presente artigo visa 
verificar se o livro didático, que é frequentemente a principal ou a única 
ferramenta utilizada em sala de aula, auxilia no desenvolvimento da co-
municação oral em língua estrangeira, sendo essa uma das habilidades 
necessárias ao desenvolvimento da competência comunicativa do estu-
dante, e de que maneira o faz. Para tanto, foram escolhidos livros didáticos 
de língua inglesa de alunos do terceiro ano de duas escolas do município 
de Ilhéus, uma pública e uma particular. Além disso, a pesquisa utilizou 
como acervo bibliográfico obras de autores como Larsen-Freeman (2000) 
e Oliveira (2013) para analisar a importância da comunicação na língua 
estrangeira, e como Vilaça (2009) e Richards (2011) que examinam o pa-
pel do livro didático em sala de aula. Ao final, observou-se que o livro 
didático da escola pública é o único que aborda a comunicação oral de 
maneira satisfatória, enquanto o livro da escola particular concentra-se 
quase somente em habilidades de leitura e escrita.
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Paulo Cortes Gago; & Rafael Jefferson Fernandes
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

91. O QUE DIZEM OS MANUAIS? UMA PROPOSTA INTERACIONAL 
PARA AS FASES DE UMA ANAMNESE PSIQUIATRICA.

Palavras-chave: Interação; Psiquiatria; Mapeamento; fases.

  Este trabalho constitui uma interface entre linguagem e saúde men-
tal. Para tanto, toma-se como refencial teórico-metodológica a Linguística 
Aplicada das Profissões (SARANGI, 2006), em uma perspectiva interacio-
nal de base interpretativista nos estudos qualitativos da linguagem. 
Nesse ínterim, partindo de um estudo de caso, voltamos nossos esforços 
para uma anamnese psiquiátrica realizada por uma médica residente de 
nível 1 em psiquiatria e levada cabo em um ambulatório de um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) - gerenciado pelo Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Juiz de Fora - no estado de Minas Gerais. 
Ancorados nos princípios teórico-metodológicos da Analise da Conversa 
Etnometodológica, buscamos mapear as fases que constituem esse tipo 
de encontro. Como pontua Ten Have (2006), nas últimas décadas, os estu-
dos em Análise da Conversa Etnometodológica descobriram e formularam 
uma série de formatos mais (ou menos) genéricos, nos quais os membros 
da sociedade puderam organizar suas interações. Tais formatos caracteri-
zam-se por um caráter de estruturas sequenciais. Nessa mesma direção, 
Heritage (2013) pontua que as interações institucionais possuem forma-
tos específicos que são construídos a partir de fases, isto é, sequências 
fundamentais que permitem enxergar como os participantes se orientam 
em termos de produção e de análise das ações do outro. É nessa direção 
que nosso trabalho encontra sua razão de ser. As investigações iniciais 
apontam que a nossa proposta de fases diverge daquilo que está prescrito 
nos manuais de psiquiatria, não só pelo número de fases que mapeamos 
(nove), mas também pelo caráter descritivo dessa pesquisa. Acreditamos 
que a descrição das fases é importante na medida em que possibilita a 
compreensão do encontro, sinalizando as orientações dos participantes 
tanto em termos de produção quanto em termos de análise das ações do 
outro, o que pode proporcionar um atendimento linguisticamente mais 
sensível e mais apurado para o campo da saúde mental
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Phelippe Nathaniel Ribeiro Oliveira; & Ana Claudia Peters Salgado
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

92. A PRODUÇÃO DE LOOKALIKE LANGUAGE COMO PRÁTICA 
TRANSLÍNGUE.

Palavras-chave: Lookalike English; codemeshing; multilinguismo.

  Nossa pesquisa busca analisar ocorrências de lookalike language 
(BLOMMAERT, 2010) na paisagem linguística de Juiz de Fora, Minas Gerais, 
como uma prática translíngue, assim como compreender as motivações ide-
ológicas e identitárias associadas ao seu emprego. Chamamos de lookalike 
English as inscrições encontradas na paisagem linguística local (SHOHAMY, 
2009) que surgem a partir da interação entre recursos linguísticos que re-
metem a significantes em inglês e português. Para Blommaert, inscrições 
em lookalike English não apresentam um significado proposicional claro, 
mas funcionam como um item semiótico no processo de estratificação dos 
sistemas sociolinguísticos com os quais os recursos advindos do inglês 
entram em contato, atribuindo-lhes valores comumente associados a esta 
língua. Contudo, de modo a melhor compreender a complexidade das es-
tratégias envolvidas na produção de lookalike English, buscaremos analisá-
-la como uma prática translíngue (CANAGARAJAH, 2013), o que nos permite 
conceber a relação entre as línguas envolvidas neste processo em termos 
mais dinâmicos. Segundo este modelo, recursos oriundos de diferentes 
línguas interagem intimamente e passam a integrar o repertório linguístico 
dos falantes. Como alternativa aos tradicionais modelos de code- mixing e 
code-switching, Canagarajah (2013) sugere o termo codemeshing, segundo 
o qual “é possível que palavras [de uma determinada língua] sejam en-
trelaçadas em outras e ainda assim desempenhem funções significantes 
de voz, valores e identidade”. Nossa pesquisa, de abordagem qualitativa 
interpretativista, adota o método etnográfico de modo a investigar as es-
tratégias linguísticas e motivações ideológicas envolvidas na produção de 
lookalike English. Por meio da descrição de dados coletados na paisagem 
linguística local e entrevistas com falantes que se valem destas práticas 
translíngues, buscamos compreender se tais construções também carre-
gam significados proposicionais ou apenas “valor emblemático”, e quais 
seriam as implicações ideológicas decorrentes deste.
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Rafael da Silva Marques Ferreira
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES; & UFES

93. TEMA E SIGNIFICAÇÃO: A BATALHA PELO SENTIDO NO ‘VALE DOS 
HOMOSSEXUAIS’.

Palavras-chave: Tema; Significação; Meme de Internet.

  Sob a perspectiva teórica do, hoje chamado, Círculo de Bakhtin, 
o presente estudo objetiva discutir a construção e a reconstrução se-
mântica de enunciados a partir de apropriações feitas por internautas 
na produção de memes. Embasamo-nos, especialmente, no sétimo ca-
pítulo da emblemática obra Marxismo e filosofia da linguagem (1929), 
dos russos Mikhail Bakhtin e Valentin Volochínov, TEMA E SIGNIFICAÇÃO 
NA LÍNGUA, que discorre sobre aspectos considerados essenciais para o 
aprofundamento de discussões referentes à construção semântica dos 
enunciados. A metodologia utilizada é fundamentalmente a de revisão 
bibliográfica. No que tange à metodologia de análise, trabalha na de 
viés interpretativo com base nos princípios teóricos bakhtinianos. Nesse 
sentido, analisa, primeiramente, aspectos relativos às religiões neopen-
tecostais no Brasil, no geral, e, de modo mais específico, o testemunho 
da pastora neopentecostal Yoana Santo no qual esta afirma ter visitado o 
inferno quinze vezes e ainda se ocupa em descrever uma de suas seções, 
o chamado “Vale dos homossexuais”. Em seguida, nossa apresentação 
relaciona a apropriação que alguns internautas brasileiros fazem da 
expressão apresentada pela pastora, “vale dos homossexuais”, em suas 
próprias enunciações e de que maneira esses novos usos resultam em 
eventos semânticos tão diversos daquele pretendido por Yonara duran-
te seu testemunho. Como considerações finais, entendemos a Internet 
como um espaço público em que ocorre o encontro de diferentes vozes 
sociais e, no que se refere especificamente à produção de memes, sim-
boliza arena para lutas ideológicas, à medida que expõe a não-fixação 
de um sentido nos signos, sendo que a cada nova enunciação, o falante 
(em seus horizontes temporal, especial, cultural e ideológico específicos) 
atualiza o tema de cada signo linguístico, ratificando o seu caráter de 
zona de confronto (e nunca de conforto) dos sentidos.
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Rafael Jefferson Fernandes; & Paulo Cortes Gago
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

94. ANÁLISE DA CONVERSA ETNOMETODOLÓGICA: NEGOCIANDO 
A MEDICAÇÃO EM UMA ANAMNESE PSIQUIÁTRICA.

Palavras-chave:  Interação; Entrevista psiquiátrica; Fases.

  Nos últimos anos, os estudos de fala-em-interação voltaram, consi-
deravelmente, sua atenção para os atendimentos em saúde, com o objetivo 
de compreender a dinâmica interacional estabelecida entre o par médico-
-paciente. Nessa direção, voltamos nossos esforços para uma entrevista 
psiquiátrica de primeira vez realizada por uma médica residente de nível 1 
em psiquiatria e levada cabo em um ambulatório de um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) - gerenciado pelo Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Esta pesquisa, um es-
tudo exploratório de caso, integra um banco de dados de 29 anamneses, 
geradas em formato de áudio e em observação não-participante. Partindo, 
então, dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise da Conversa, 
elegemos como foco do trabalho o par adjacente pergunta e resposta, e 
buscamos apresentar evidências sequenciais que constituem um momento 
desse encontro, isto é, uma fase da entrevista denominada “negociação da 
medicação”. Como pontua Ten Have (2006), nas últimas décadas, os estu-
dos em Análise da Conversa Etnometodológica descobriram e formularam 
uma série de formatos mais (ou menos) genéricos, nos quais os membros 
da sociedade puderam organizar suas interações. Tais formatos caracteri-
zam-se por um caráter de estruturas sequenciais. A fase proposta para este 
trabalho tem como formato básico a proposta do médico + resposta do 
paciente (aceitação ou rejeição da proposta). Nesse ínterim, exploramos o 
desdobramento de uma sequência do tipo pergunta/aceitação. Assumindo 
que a relação entre médico e paciente constitui o cerne para a construção 
do diagnóstico, bem como para a realização da aliança terapêutica, a análise 
dos dados revela que a médica parece estar inserida em um paradigma, 
no qual se valoriza a aproximação entre médico e paciente, evidenciando 
a subjetividade deste. Acredita-se, assim, que esta investigação possa con-
tribuir para a compreensão do discurso profissional, pois disponibiliza um 
entendimento discursivo da co-construção da entrevista psiquiátrica.
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Rafael Zaccaron; Donesca Cristina Puntel Xhafaj; & Raquel 
Carolina Souza Ferraz D’Ely
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

95. TEMPO DE PLANEJAR: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO 
FERRAMENTA PROMOTORA DO DEPENHO DE UMA TAREFA ORAL 
POR ESTUDANTES ADOLESCENTES DE INGLÊS.
Palavras-chave: Tarefas; Planejamento Estratégico; Trabalho 
colaborativo; Tecnologia.

  Esse trabalho relata os resultados preliminares de uma pesquisa 
de mestrado sobre o impacto que o planejamento estratégico em grupo e 
individual tem no desempenho de uma tarefa oral em inglês por estudan-
tes adolescentes de inglês como L2. Planejamento estratégico (Ellis, 2003, 
2005), um conceito importante na área de ensino baseado em tarefas, é 
uma ação metacognitiva com vistas a facilitar o processamento da lingua-
gem. D’Ely (2006) menciona que aprendizes que recebem a oportunidade 
de planejar estrategicamente antes de executar uma tarefa podem, nesse 
momento, conceitualizar, formular e auto-monitorar sua fala, o que pode 
facilitar o processamento linguístico. Tendo esse referencial como base, 
as seguintes perguntas norteiam essa pesquisa: (1) O desempenho oral 
do grupo de planejamento colaborativo é mais fluente, gramaticalmente 
preciso e apropriado do que o desempenho do grupo de planejamento 
individual? (2) Quais são os processos nos quais os alunos se engajam 
quando realizam a tarefa individualmente e de forma colaborativa? Em 
que medida esses processos diferem? (3) Qual a percepção dos alunos par-
ticipantes sobre as diferentes condições de performance? Os participantes 
são 17 alunos do ensino médio de uma escola pública com idade entre 15 
e 17 anos. A triangulação de dados advindos das duas tarefas monoló-
gicas orais – os alunos deixaram uma mensagem de áudio no Whatsapp 
usando seus telefones - bem como gravações de áudio da interação dos 
estudantes, entrevistas retrospectivas, e questionários, têm por objetivo 
oferecer um panorama do impacto das duas diferentes condições no de-
sempenho desses estudantes. As mensagens de áudio foram transcritas 
e analisadas em termos de acurácia, fluência e um parâmetro pragmático 
(adequação). Resultados preliminares do estudo piloto apontam para o 
uso de estratégias pelos estudantes quando planejam individualmente e 
em grupo. Conforme os resultados da análise final, implicações teóricas, 
metodológicas, e pedagógicas serão oferecidas.  
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Renata Aparecida dos Santos
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

96. PRODUÇÃO ESCRITA EM SALA DE AULA: A CONTRIBUIÇÃO 
DO PROFESSOR-AUTOR PARA O PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DO TEXTO ESCRITO.

Palavras-chave: Produção escrita; professor-autor.

  Em nossa prática em sala de aula, notamos, com muita frequência, 
que as atividades de discussão sobre um texto lido são desempenhadas 
com bastante desenvoltura pelos alunos do ensino médio, que demons-
tram gostar de expor as suas opiniões, de debatê-las com os colegas e 
com o professor, e de interligar as ideias do texto às suas próprias expe-
riências vividas. No entanto, quando, mesmo dentro de uma sequência 
didática que envolva diferentes etapas, este mesmo aluno é convidado 
a expressar as suas vivências e pontos de vista por escrito, percebemos 
reações muito diferentes: recusa, receio, apreensão, questionamentos 
sobre a adequação da própria linguagem ao texto escrito, entre outras. 
É assunto recorrente nos estudos linguísticos a preocupação com o de-
senvolvimento de um ambiente propício em sala de aula para a produ-
ção de textos escritos pelos alunos. Textos estes que não se limitem a 
preenchimentos de fórmulas ou a resultados artificiais, não ligados a um 
contexto de produção. Com base nessas observações, e com o foco vol-
tado para a troca de experiências entre professor e aluno, este trabalho 
pretende buscar respostas para o seguinte questionamento: a inserção, 
numa sequência didática sobre o gênero crônica, de textos de autoria do 
professor e de relatos escritos sobre a experiência de construção desses 
textos pode contribuir para a aprendizagem da produção escrita de alu-
nos do ensino médio? Dessa forma, o objetivo aqui é analisar produções 
textuais dos alunos e questionários de pesquisas por eles respondidos, 
que evidenciarão a percepção dos discentes sobre o trabalho de produ-
ção textual na escola e a importância da figura do professor produtor de 
textos e de relatos de sua produção para a colaboração no processo de 
ensino-aprendizagem da produção escrita.
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Renato Pereira Aurélio; & Vagno Vales Lacerda
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

97. TECNOLOGIAS DIGITAIS, MULTILETRAMENTOS E 
MULTIMODALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS: ALGUMAS 
PROBLEMATIZAÇÕES.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de línguas; Era Digital; 
TDIC; Ensino médio/técnico.

  Nesta proposta de comunicação, pretende-se realizar uma 
abordagem sobre os processos de ensino e de aprendizagem de lín-
guas, tendo em vista as influências da chamada Era Digital para as 
práticas dos sujeitos envolvidos em atividades escolares que requi-
sitam o letramento digital, com seus desdobramentos. Tomando a 
revisão bibliográfica como um dos aspectos metodológicos do traba-
lho, procurou-se refletir, primeiramente, sobre o percurso histórico 
das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e suas 
influências nos modos de ensinar e aprender. Em seguida, realizou-
-se uma abordagem sobre alguns aspectos fundamentais atinentes ao 
atual contexto escolar e às possibilidades de ensino e aprendizagem 
de línguas. Dentre eles, é possível citar a colaboração, a cooperação, 
a interação e a interatividade. Outro tópico relevante desta proposta 
de pesquisa consiste na discussão sobre as práticas voltadas para os 
multiletramentos e a multimodalidade, que demandam a evocação de 
temas como o letramento digital, gêneros textuais/digitais, bem como, 
a influência das tecnologias para práticas de ensino e aprendizagem 
que passam a contar com elementos como áudio, vídeo, texto digital 
etc. A partir desses pressupostos, preparou-se um questionário e re-
alizou-se uma investigação, através de uma entrevista a professores 
e alunos do ensino médio/técnico sobre o uso de tecnologias digitais 
nas aulas de línguas. O questionário teve como principal propósito 
descobrir qual o atual cenário em que se encontra o ensino de línguas, 
sobretudo, no tocante às práticas pedagógicas e aos relacionamentos 
interacionais, em algumas instituições de ensino médio regular ou 
técnico integrado ao ensino médio. Na sequência, são apresentadas a 
metodologia do trabalho, a análise e a discussão dos resultados, bem 
como, algumas considerações relevantes.
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Riciele Reis de Urbieta; & Luís Eduardo Wexell Machado
Universidade Nacional de Assunção - UNA

98. PROJETO DE PESQUISA: MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: CRIAÇÃO DE MATERIAIS 
IMPRESSOS E DIGITAIS ABERTOS (REA).

Palavras-chave: Material didático; Português Língua Estrangeira; 
Recursos Educacionais Abertos (REA).

  Este trabalho objetiva apresentar o projeto de pesquisa: “Materiais 
didáticos para o ensino de línguas estrangeiras: criação de materiais im-
pressos e digitais abertos (REA)”, financiado pelo Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (CONACYT) do Paraguai em parceria com a Universidade 
Autônoma de Assunção. Tal projeto partiu da limitação de professores de 
português língua estrangeira que não contavam com materiais didáticos 
adaptados ao contexto no qual atuavam. Esta discussão está pautada em 
pressupostos da Pesquisa Narrativa, da Educação Intercultural, inscreven-
do este trabalho na área de ensino de Línguas Mediada por Computador e 
na Aprendizagem Integrada. Pautando-se neste referencial teórico, elabo-
rou-se materiais didáticos baseados em um contexto mais específico e que 
estimulassem vivências e experiências de uso interativo da língua-cultura, 
buscando-se aproximar ao máximo da realidade de uso da língua portu-
guesa utilizada no Brasil. Partindo da pesquisa narrativa e da aplicação 
de questionários junto a estudantes de português língua estrangeira de 
cursos de nível superior em Assunção - Paraguai, buscou-se mapear, de 
acordo com a percepção dos estudantes, os aspectos mais relevantes em 
seu processo de aprendizagem e sua visão acerca do Brasil, sua cultura 
e língua. Também se realizou um levantamento e análise dos materiais 
didáticos utilizados em instituições de ensino superior no Paraguai no 
aprendizado do português língua estrangeira em disciplinas optativas de 
diversos cursos terciários com exceção dos cursos de letras/filologia. Tais 
dados serviram de suporte para a proposta de melhorias e criação de no-
vos materiais didáticos impressos ou que pudessem ser impressos a partir 
da web, bem como materiais digitais utilizados via internet abertos (REA) 
e licenciados sob a licença Creative Commons.
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Roberto Perobelli; Andrea Antolini Grijó; Gabriel Freire; Laís 
Mendes; Lucas Costa; & Tallita Plaster
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

99.  “O QUE É UM BOM TEXTO PARA VOCÊ?”: CONSIDERAÇÕES 
ACERCA DA PRÁTICA DA ESCRITA NO CENÁRIO ACADÊMICO.

Palavras-chave: Escrita; Gêneros textuais do universo acadêmico; 
sociointeracionismo.

  A presente comunicação versa sobre a escrita como um processo 
dinâmico de interação múltipla entre produtor do texto e seus poten-
ciais leitores. Para esta apresentação, foram analisados cerca de 800 for-
mulários de inscrição em um curso de escrita acadêmica proposto pelo 
Projeto de Universalização da Língua Portuguesa, um projeto de ensino 
aprovado pelo edital Pró-Ensino nº001/2016 - PROGRAD/UFES. A propos-
ta deste projeto é construir ambientes colaborativos de aprendizagem 
que servirão para refletir criticamente sobre o uso da língua portuguesa 
no universo acadêmico. No formulário de inscrição, foram feitas, entre 
outras, duas perguntas abertas, cujas respostas se tornaram nosso foco 
de observação: (1) Na sua opinião, quais são os elementos necessários 
para que o texto seja considerado bom? (2) Quais são as suas maiores 
dificuldades em relação à escrita acadêmica? A análise das respostas de-
monstrou que a concepção de “bom texto” ainda leva em consideração 
a necessidade de correção gramatical, embora já divida espaço com o 
reconhecimento da importância de outros fatores de textualidade, como 
coesão e coerência, mesmo que não haja clara demonstração sobre o 
que se entende por esses conceitos. No que se refere às dificuldades 
sobre a escrita acadêmica, foram significativas as ocorrências de res-
postas relativas à forma de se iniciar um texto, assim como também se 
destacaram afirmações concernentes à impossibilidade de se imprimir 
concisão e à falta de se atribuir clareza e objetividade. Desse modo, é 
possível considerar que o aprimoramento da proficiência em escrita de 
gêneros textuais do universo acadêmico não passa apenas por uma for-
mação técnica de ensino de estratégias de produção, mas também por 
uma conscientização a respeito da diversidade do uso da linguagem nos 
mais variados cenários de convívio social.
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Roberto Perobelli; Lorena Silva Mariano; Giovanna Ferreira Sarte; & 
Rafaela Corradi da Mata
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

100. ANÁLISE INTERACIONAL DE NARRATIVAS: QUANDO O 
VÍNCULO AFETIVO DA NARRADORA FAZ DIFERENÇA.

Palavras-chave: Narrativas; identidades; Congo; adolescentes; 
análise microssequencial.

  O presente trabalho analisa duas exposições orais feitas por duas 
representantes de duas instituições relacionadas ao Congo no estado do 
Espírito Santo: a primeira, respondendo pela Casa do Congo, e a segunda, 
pela Associação das Bandas de Congo, ambas situadas no centro da cida-
de de Serra. Os dados foram gerados no âmbito do Projeto de Pesquisa 
intitulado “Narrativas e identidades na linguagem-em-uso”, que se realiza 
junto com o projeto de extensão “Narrativas e identidades na perspectiva 
da Sociolinguística Interacional: constituição de um corpus serrano-capi-
xaba”, ambos os projetos coordenados pelo primeiro autor deste trabalho, 
com o apoio da FAPES. O projeto de extensão consiste na proposta de vi-
sitas a lugares que identificam a cultura capixaba, especificamente a cida-
de de Serra, na companhia de dez adolescentes estudantes do segundo 
segmento do Ensino Fundamental em uma escola pública do município. 
Com isso, os pesquisadores juniores têm a oportunidade de viver a experi-
ência, já na educação básica, da pesquisa acadêmica, produzindo notas e 
diários de campo, atuando como pesquisadores dos cenários observados. 
Os resultados ressaltam a relevância do vínculo afetivo na condução de 
narrativas: enquanto uma, que está desvinculada afetivamente, é realiza-
da apenas para os fins da exposição para os adolescentes, a outra, feita 
pela presidente da instituição, neta e filha de mestres de Congo, revela 
em sua própria fala seus vínculos afetivos com os fatos culturais narrados. 
Assim sendo, a análise microssequencial dos excertos demonstra que há 
diferenças significativas em relatos produzidos institucionalmente para 
um público não especializado, como adolescentes, por exemplo.
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Linguística Aplicada

Rosemary Pinto de Arruda Gonçalvez; & Simone de Jesus Padilha
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMG

101. SEQUÊNCIA DIDÁTICA TUPINIQUIM: PROPOSTA PARA TRABALHO 
COM A LEITURA DO CONTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Palavras-chave:  Sequência Didática Tupiniquim; Estudos 
Bakhtinianos; leitura literária.

  Esta comunicação é parte de pesquisa de doutoramento que 
objetiva contribuir com uma proposta teórico-metodológica e aplicada, 
a partir da elaboração do conceito de Sequência Didática Tupiniquim 
(SDT), objetivando promover a apropriação da leitura literária e o ensino 
de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, ancorando-se na teoria 
dos gêneros   discursivos, de viés bakhtiniano (1952-53). Especificamente, 
propõe-se a utilização da SDT para leitura do gênero discursivo conto de 
autores como Machado de Assis, Edgar Alan Poe, entre outros, com alunos 
de 9º ano da Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros, de Barão 
de Melgaço/MT. Desenvolver-se-á uma pesquisa-ação à luz de Thiollent 
(1986), fundamentada nos conceitos bakhtinianos de discurso, ideologia, 
compreensão ativa, alteridade, exotopia, vozes. Nessas bases, será con-
cretizado aquilo que se denomina por “Sequência Didática Tupiniquim”, 
ou seja, processo de didatização para estudo dos gêneros discursivos 
adaptados ao tempo e ao espaço da escola brasileira, e às condições 
de organização do trabalho docente, utilizando o recurso de um espaço 
virtual como forma de ampliação do tempo de interação entre os alunos, 
destes com o professor e com os conteúdos. Para tanto, nesta primeira 
etapa da pesquisa, o resultado do cotejamento das teorizações a respei-
to da sequência didática, tomando-se as leituras de Schneuwly & Dolz 
(1994); de Zabala (1998); dos PCN (1998 ); Cristovão (2015), sobre as SD e 
Rojo (2012) a respeito do protótipo didático, entre outros textos, aponta 
para o fato de que todos se aproximam do modelo genebrino – focan-
do os gêneros textuais, voltados para oralidade e escrita e utilização da 
tecnologia – mas nenhum para estudo do gênero discursivo e para lei-
tura literária. Este é o ponto de afastamento da SDT que sustentada nos 
conceitos bakhtinianos, apoiarão a obtenção do objetivo magno desta 
pesquisa, ou seja, a formação do leitor literário no ensino fundamental. 
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Linguística Aplicada

Rossana Martins Furtado Leite; & Karina Antônia Fadini
UFES; SEDU; & ESTÁCIO DE SÁ/VILA VELHA

102. NO DIVÃ, OS ALUNOS; NA POLTRONA, PROFESSORAS-
PESQUISADORAS DIALOGANDO COM OS LETRAMENTOS E A 
ANÁLISE DO DISCURSO.

Palavras-chave: letramento(s); filosofia da linguagem; análise do 
discurso; relação aluno-professor.

  Esta pesquisa se propõe a pensar a relação aluno-professor a 
partir de um locus de enunciação provindo da interseção das teorias de 
letramento(s) e da análise do discurso. O questionamento parte da nossa 
percepção das dificuldades enfrentadas pelos alunos na aquisição de 
conhecimento, muitas vezes também refletida nos índices medidores da 
educação, como IDEB (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica), 
PISA (Programme for International Student Assessment) e ENADE (Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes), por exemplo. Ferraz (2014), 
ao trazer alguns pontos da pedagogia freireana, incita-nos a repensar 
a educação do tipo bancária e voltarmo-nos para uma educação mais 
crítica, problematizadora. Num movimento dialógico, refletimos sobre a 
educação a partir das teorias dos Estudos de Letramentos e da Filosofia 
da Educação interagindo com pressupostos da Análise do Discurso a 
fim de problematizarmos alguns discursos de alunos postados em re-
des sociais. O objetivo é trazermos à tona certas relações entre alunos, 
professores e a educação de maneira geral. O discurso é tomado como 
prática social, na qual os sujeitos se colocam na e para a sociedade e 
constroem relações tanto subjetivas quanto sociais.  Consideramos, sob 
essa perspectiva, que as redes sociais virtuais são catalisadoras na ques-
tão da discursividade. Nosso corpus consta de duas páginas do Facebook 
– Graduação da Depressão e Escola da Depressão - nas quais os sujeitos-
-alunos se posicionam sobre suas experiências educacionais de forma 
dinâmica, interativa e subjetiva. O que pudemos perceber é que, mesmo 
que as diretrizes educacionais tentem articular temas interessantes e 
necessários para a construção do conhecimento e do desenvolvimento 
humano do sujeito-aluno, os temas acabam ficando um tanto desinte-
ressantes porque o modo de fazer, a metodologia, os procedimentos que 
os professores adotam nem sempre são construídos de forma coletiva e 
dialógica com aqueles que são o público alvo, os alunos.
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Linguística Aplicada

Rovena Naumann Zanotelli
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

103. RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO “LÍNGUAS 
E CULTURAS NA ESCOLA”.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Inglês; Educação infantil; 
Letramento; Aquisição e desenvolvimento de linguagem.

  O Projeto de Extensão: Línguas e Culturas na Escola tem como 
objetivo apresentar línguas estrangeiras e suas culturas a crianças ain-
da não alfabetizadas (neste caso, de 2 a 3 anos de idade), de maneira 
lúdica e criativa a partir das rotinas vivenciadas pelas próprias crianças 
dentro da sala de aula. Esse projeto vem sendo desenvolvido em par-
ceria entre o Centro de Educação Infantil – CEI Criarte, e a Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), contando com a colaboração de profes-
sores voluntários, que são alunos da graduação de Letras, para minis-
trar as aulas de língua inglesa e língua espanhola, sob a supervisão dos 
Professores Coordenadores de cada departamento (Inglês e Espanhol), 
além dos demais supervisores e consultores do Projeto. Por se tratar de 
crianças em plena fase de desenvolvimento da linguagem, acreditamos 
que a introdução de novas línguas e culturas seja relevante e possa 
trazer resultados positivos ao que concerne a aprendizagem de uma 
língua, uma vez que a assimilação da mesma se dará de forma natural. 
O objetivo desta comunicação é apresentar um relato da experiência 
das duas professoras voluntárias que ministram as aulas de inglês para 
crianças do Grupo 2 (de 2 a 3 anos de idade). Nosso intuito é apresentar 
algumas das atividades propostas e refletir sobre o envolvimento e de-
senvolvimento das crianças e sobre nossa própria prática. Sendo assim, 
entendemos que a proposta seja familiarizar e aproximar as crianças 
das diferentes línguas e culturas estrangeiras e toda a sua riqueza de 
conhecimentos, de modo que essa exposição seja um estímulo para o 
aprendizado de outras línguas no futuro, propiciando uma integração 
mais abrangente das crianças num mundo globalizado.
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Sebastiana Almeida Souza; & Simone de Jesus Padilha 
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMG

104. LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA NO ENSINO 
SUPERIOR: APRENDER A APRENDER, A CONSTRUÇÃO BASEADA 
NA INTERAÇÃO\EU E O OUTRO.

Palavras-chave: Laboratório de Aprendizagem Avançada; Língua 
Portuguesa; Surdos; Interação.

  Esta comunicação almeja apresentar, sob a luz da perspectiva teórica 
bakhtiniana, os primeiros resultados dos atendimentos no Laboratório de 
Aprendizagem Avançada (LAA), cujo objetivo é proporcionar o atendimento es-
pecializado aos estudantes surdos matriculados no Curso de Letras Libras, da 
Universidade Federal de Mato Grosso, estabelecendo um processo de constru-
ção e compartilhamento de saberes entre os sujeitos envolvidos, numa abor-
dagem interativa/dialógica. Nesse laboratório, os participantes desenvolvem 
atividades que visam uma construção processual do conhecimento, através 
de experimentos de compreensão de conceitos, objetivando a aprendizagem 
da Língua Portuguesa como segunda língua. Primordialmente, o Laboratório 
propõe uma prática pautada numa abordagem interativa e dialógica, compre-
endendo o encontro do eu e do outro (das palavras deles, estudantes, e das 
minhas contrapalavras, pesquisadora).  Esses encontros têm focado a consti-
tuição dos  sentidos dos enunciados, na medida em que surgem as dúvidas, 
as descobertas, os conceitos e as situações de aprendizagem, tendo sempre 
em vista que todos somos aprendentes.O estudo, em andamento, está sendo 
desenvolvido através da pesquisa-ação, fundamentado no arcabouço teórico 
de Bakhtin e o Círculo e nas contribuições de Vygotsky sobre aprendizagem 
na perspectiva sócio-histórica. Os conceitos bakhtinianos de interação, lin-
guagem e alteridade constituem o eixo condutor no nosso trabalho, uma vez 
que aquilo que se pretende neste Laboratório é elaborar uma metodologia 
para o ensino da Língua Portuguesa, em uso, como L2 para estudantes surdos. 
Participam como sujeitos cinco estudantes surdos do Curso de Letras Libras, 
além da pesquisadora.  Os resultados iniciais da experiência apontam para o 
fato de que o aprendizado linguístico, para os estudantes surdos, ultrapassa 
o mero conhecimento estrutural e\ou semântico dicionarizado, mas envolve, 
sobretudo, os aspectos vivenciais, emotivos e ideológicos dos enunciados vi-
vos da língua-alvo. Essa pesquisa está vinculada ao conjunto de pesquisas do 
Grupo de Pesquisa Relendo Bakhtin, do Programa de Pós- graduação da UFMT. 
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Sonia Maria da Fonseca Souza; Vyvian Franca Souza Gomes; 
Eliana Crispim França Luquetti;  & Joane  Marieli Pereira Caetano
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

105. AS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 
O LIVRO DIDÁTICO EM QUESTÃO.

Palavras-chave: Expressões idiomáticas; livro didático; metodologia.

  Este estudo tematiza a abordagem dos livros didáticos quanto ao 
conteúdo Expressões Idiomáticas. O conhecimento das expressões idio-
máticas é importante para a ampliação da competência lexical do aluno 
e para manter viva a tradição cultural de uma língua, neste caso a língua 
inglesa. Diante desse contexto, o principal objetivo desta pesquisa foi 
analisar de que modo os livros didáticos, do 3º ano do Ensino Médio da 
rede pública no estado do Rio de Janeiro, trazem as expressões idiomá-
ticas no conteúdo que expõem. Nesse empenho, alcançar alguns obje-
tivos específicos se faz necessário, a saber: delinear o campo de estudo 
da fraseologia; definir expressão idiomática; tecer considerações sobre 
o livro didático (LD) e, por fim, avaliar o material didático, rastreando 
as expressões idiomáticas nele presentes. A linha metodológica nortea-
dora deste estudo é de base qualitativa, fundamentada exclusivamente 
na pesquisa bibliográfica, respaldada teoricamente em Ortiz Alvares 
(2000), Xatara (1995), Batista e Rojo (2005), Batista, Rojo e Zúñiga (2005), 
dentre outros. Em uma segunda etapa, realiza-se a investigação do ob-
jeto de estudo: as edições Way to go! (Editora Ática, 2014) Alive, (Editora 
Edições SM Ltda., 2013) e High up (Editora Macmillan, 2013). Verificou-se, 
nos livros didáticos em análise, a centralidade no trabalho metalin-
guístico para a abordagem dos conteúdos, com poucas inserções das 
expressões idiomáticas, de modo a contemplar discussões reflexivas 
sobre a diversidade linguística. Importa, assim, estimular nos alunos e 
nos professores variadas ações que conduzam ao desenvolvimento da 
pesquisa e da inovação, contribuindo, dessa forma, para a formação 
e qualificação de recursos metodológicos que venham a atuar nesta 
importante área específica de atuação – a pesquisa, pois  este estudo 
teórico tende a despertar o desejo do aprofundamento de questões 
ligadas ao aprendizado e emprego da língua inglesa.
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Suellen do Nascimento Barbosa
Secretaria Municipal de Educação - SME/RJ

106. CRENÇAS DE UMA PROFESSORA DE INGLÊS NO CONTEXTO 
DO PROGRAMA RIO CRIANÇA GLOBAL.

Palavras-chave: Crenças; Programa Rio Criança Global; Professor; 
Língua Estrangeira.

  O presente estudo tem por objetivo investigar as crenças de uma 
professora de inglês, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro, sobre o ensino de língua inglesa no contexto do Programa 
Rio Criança Global. Tal programa foi implementado no ano de 2010 pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo intensificar o 
ensino de inglês a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Para 
a realização da pesquisa, foram utilizados, como embasamento teórico, 
os estudos sobre crenças em educação linguística de Abrahão (2006); 
Barcelos (2006, 2007); entre outros teóricos. Além disso, também foram 
adotadas as seguintes teorias que estão inseridas no campo da linguís-
tica cognitiva: a da Metáfora Conceptual; a dos Mapeamentos Cognitivos 
Idealizados e a dos Espaços Mentais. Para isso, recorri aos estudos de 
Lakoff e Johnson (1980/2002); Fauconnier &amp; Turner (2002); Sardinha 
(2007); Chiavegatto (2009). Para produção de dados, a metodologia se 
baseou na aplicação de um questionário com perguntas abertas e fe-
chadas e em escala; entrevista e observação de aulas ministradas pela 
professora informante. De modo a organizar os dados obtidos através 
dos instrumentos mencionados, as crenças identificadas no discurso da 
docente foram dividias em quatro categorias: Crenças em relação aos 
alunos; Crenças em relação ao material didático; Crenças em relação ao 
programa Rio Criança Global; Crenças em relação ao papel do professor. 
Os resultados apontam que a informante não acredita na total funcio-
nalidade do programa e acredita em um ensino de inglês mais voltado 
à realidade social do aluno.
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Suzana Longo da Cruz
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

107. O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A IMPORTÂNCIA DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
EDUCACIONAIS ADEQUADAS A ESTE CONTEXTO. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Língua Inglesa; Políticas 
Linguísticas e Educacionais.

  Ao se constatar a atual tendência da crescente inclusão do en-
sino de Língua Inglesa nas instituições de Educação Infantil no Brasil, 
volta-se o olhar para a questão da inexistência de políticas linguísti-
cas direcionadas para o ensino de língua estrangeira nesta esfera da 
educação. Visando a compreensão da realidade do ensino de Língua 
Inglesa neste cenário, foi realizada uma pesquisa interventiva em uma 
escola pertencente à rede pública. Frente ao exposto, o presente tra-
balho tem como objetivo analisar certas demandas encontradas neste 
específico contexto de ensino-aprendizagem de Inglês na pré-escola, 
a fim de iniciar um debate sobre políticas linguísticas e educacionais 
que se adequem a esta perspectiva. Para tanto, realizou-se um cote-
jamento das reflexões suscitadas ao longo da pesquisa de campo com 
algumas citações de documentos oficiais que embasam o ensino na 
Educação Infantil, visando a identificação de leis, parâmetros e dire-
trizes que favorecessem um diálogo abrangendo as necessidades en-
contradas durante o processo da pesquisa. Sob as lentes da Linguística 
Aplicada, evocam-se as contribuições de Rajagopalan acerca da di-
mensão política do ensino de Inglês enquanto língua estrangeira e 
recorre-se às considerações de Rocha sobre o panorama do ensino 
deste idioma na Educação Básica. Os resultados desta pesquisa apon-
tam para a necessidade de elaboração de: a) políticas linguísticas que 
instituam a obrigatoriedade do ensino de uma língua estrangeira na 
fase pré-escolar; b) políticas educacionais que reconsiderem a forma-
ção do professor de Inglês; c) diretrizes teórico-metodológicas oficiais 
específicas para tal prática. Objetivou-se, assim, encaminhar a dis-
cussão para horizontes onde a ação do professor possa ser consoante 
com o planejamento linguístico idealizado para o país. 
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Thayná Menezes Rabello Bergamini; & Claudia Kawachi
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

108. COGNIÇÃO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO SOBRE 
INGLÊS COMO LÍNGUA INTERNACIONAL: O ENSINO DE 
VARIANTES NAS AULAS DO NÚCLEO DE LÍNGUAS DA UFES.

Palavras-chave: Cognição docente; variantes linguísticas; IVAA; 
formação de professores; ensino de línguas estrangeiras.

  O inglês atualmente é considerado uma língua internacional 
(CRYSTAL, 2003), portanto é de extrema importância que o ensinemos 
como tal, apresentando as diferentes variedades do inglês e assim pos-
sibilitando oportunidades para os alunos terem contato com a maior 
quantidade possível de culturas da língua inglesa e consequentemente 
tenha sua visão de mundo enriquecida. Porém, é comum que a única 
variante com a qual os alunos se deparem seja o considerado “inglês 
padrão”, americano e branco. Com este discurso, buscamos compreen-
der se variantes do inglês têm sido trabalhadas nos cursos de língua in-
glesa do Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Nesta comunicação, discutiremos os resultados de um trabalho de 
iniciação científica que teve como objetivo analisar a cognição (BORG, 
2006) de professores em formação que realizam estágio não obriga-
tório no Núcleo de Línguas da UFES. Buscamos compreender o que os 
participantes sabem, pensam e acreditam com relação à abordagem 
na sala de aula de outras variantes da língua inglesa que não a pa-
drão, mais especificamente o IVAA (Inglês vernáculo afro-americano). 
A metodologia empregada foi a qualitativa de cunho etnográfico; os 
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 
os participantes, da aplicação de questionários semiabertos e da ob-
servação de aulas. Esperamos que este trabalho possa contribuir para 
a compreensão das teorias dos professores e suas relações com o ensi-
no-aprendizagem de línguas, seguindo os estudos de Borg (1999, 2006). 
Além disso, esperamos fomentar discussões sobre formação docente e 
prática pedagógica, repensando o ensino-aprendizagem e uso de va-
riantes não-padrão do inglês nas salas de aula de língua inglesa. 
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Uéliton José de Oliveira
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

109. A “POLINIZAÇÃO” DOS ANGLICISMOS NA LÍNGUA PORTUGUESA 
DO BRASIL NA ERA DIGITAL.

Palavras-chave: Polinização; Era digital; Anglicismos; Políticas 
linguísticas. 

  Este projeto de pesquisa pretende investigar como os angli-
cismos têm se incorporado na língua portuguesa do Brasil no atual 
contexto denominado “era digital” e como as políticas linguísticas tem 
dialogado com essa realidade. Com efeito, historicamente, termos de 
outras línguas sempre se fixaram na mente das sociedades e sempre 
engendraram debates acirrados e decisões políticas, na maioria das 
vezes negativas, a respeito do assunto.  Trata-se de políticas linguísti-
cas, que, conforme bem define Rajagopalan (NICOLAIDES, SILVA, TILIO, 
ROCHA, 2013), podem ser vistas como a arte de conduzir reflexões sobre 
questões da linguagem e realizar ações concretas junto com os indiví-
duos que a utilizam. O interesse por tal tema se dá pelo fato de que, 
historicamente, foram cometidas muitas atrocidades em nome desse 
elemento cultural que marca a alma de um povo – a língua. Marquês 
de Pombal condenou a língua geral aqui falada pela ampla maioria da 
população e primou pelo uso do português, caso contrário, os indivídu-
os pagariam com suas vidas. Getúlio Vargas criou o conceito de “crime 
idiomático”, o que levou centenas de pessoas à prisões e submetidos à 
tortura. Mais recentemente, o deputado comunista Aldo Rebello, com o 
projeto de lei 1676/1999, quis dar força a um plano de intimidação dos 
indivíduos que fizessem uso de um termo que não fosse em português, 
como se essa língua não fosse resultado de séculos de hibridismo. 
Neste sentido, torna-se relevante, para o campo da Linguística Aplicada, 
nos termos de Lopes (2006), Cavalcanti (1998) e Signorini (1998), en-
tre outros, investigar como políticas linguísticas institucionais e não 
institucionais tem se posicionado em relação a práticas multilíngues 
cada vez mais presentes em nossos cotidianos. Para realizarmos essa 
investigação, colocaremos em diálogo, além dos autores já citados, as 
teorias do Círculo de Bakhtin (2010; 2014) sobre dialogismo.
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Vagner Peron; & Ana Maria Ferreira Barcelos
Universidade Federal de Viçosa - UFV

110. A RELAÇÃO ENTRE AS CRENÇAS E EMOÇÕES DE 
PROFESSORAS DE INGLÊS EM FORMAÇÃO INICIAL.

Palavras-chave: Crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas; 
Emoções; Formação inicial de professores de línguas.

  Em Linguística Aplicada (doravante LA), poucos são os estudos que 
investigam a relação entre crenças e emoções de professores de inglês 
em formação inicial, conforme sugerido por diferentes autores (ARAGÃO, 
2011; BARCELOS e KALAJA, 2011; 2013; ZEMBYLAS, 2006). No Brasil, o úni-
co estudo que investiga essa relação é o de Rodrigues (2015), indicando 
uma lacuna em pesquisas que compreendem a relação entre esses dois 
constructos. Sendo assim, este estudo teve por objetivo geral investigar 
a relação entre as crenças e emoções de três alunas-professoras de in-
glês em formação inicial em atuação em um projeto de ensino localizado 
em uma universidade federal no interior do estado Minas Gerais. O refe-
rencial teórico utilizou-se de estudos de crenças sobre ensino e apren-
dizagem de línguas (PAJARES, 1992; BARCELOS, 2000, 2001, 2004 2006, 
2007, 2007b, 2013; VIEIRA-ABRAHÃO, 2002; BARCELOS e KALAJA, 2011, 2013; 
KALAJA e BARCELOS, 2003, 2011), emoções ZEMBYLAS, 2002a, 2002b, 2003, 
2004, 2006; ARAGÃO, 2008; CANDIDO RIBEIRO, 2012), e a relação entre elas 
(FRIJDA, MANSTEAD e BEM, 2000; RODRIGUES, 2015). Narrativas escritas, 
questionários semiabertos, entrevistas, e notas de campo foram utiliza-
dos como instrumento de coleta de dados e foram analisados de acordo 
com parâmetros da pesquisa qualitativa (PATTON, 1990). Os resultados 
sugerem crenças das alunas-professoras enquanto aprendizes da língua 
e em formação inicial, assim como emoções de felicidade, segurança, 
confiança, ansiedade, frustração, medo, dentre outras. Os resultados 
também sugeriram: a) uma relação interativa entre as crenças e emoções 
das alunas-professoras nos diferentes contextos; e b) as mudanças e (re) 
significações que as crenças e as emoções sofreram durante sua forma-
ção inicial em função das experiências que vivenciaram. 
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VANESSA TEIXEIRA RIBEIRO
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; & Faculdade de 
Formação de Professores - FFP

111. LEIO O QUE A PROFESSORA PASSA NO QUADRO. DE QUE 
LEITURA ESTAMOS TRATANDO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS?
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; práticas 
socioculturais; leitura.

  Esta pesquisa visa investigar as práticas socioculturais de leitura 
que os estudantes da Educação de Jovens e Adultos realizam dentro e 
fora do espaço escolar, entendendo-as, assim, “como produtos da cul-
tura, da história e dos discursos.” (Street, 2014, p.9). A escolha pela EJA 
se dá em virtude da experiência de dez anos adquirida no trabalho 
com essa modalidade, no município de Maricá, região metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro. Projetamos um estudo exploratório das prá-
ticas socioculturais de leitura dos alunos da EJA, recorrendo ao campo 
da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996) e aos novos estudos do 
Letramento (GEE, 2008; STREET, 2014). Nosso propósito é repensar as 
práticas de leitura dentro de um modelo ideológico, tendo em vista a 
importância dos sujeitos da aprendizagem nas ações linguísticas (orais 
e/ou escritas) provocadas em sala de aula, por meio do diálogo, do 
debate, do questionamento. Nessa perspectiva, a leitura é entendida 
dentro dos mais variados gêneros textuais que circulam socialmente 
e das relações que esses textos - entendidos como formas materia-
lizadas de linguagem - estabelecem com as práticas sociais vigentes. 
Apresentaremos nesse trabalho um estudo exploratório inicial, com 
finalidade diagnóstica, no qual analisamos as respostas de questioná-
rios aplicados em uma turma multisseriada do Ensino Fundamental, 
os quais enfocaram as experiências deste público com as práticas so-
cioculturais de leitura. A partir dessa análise, percebemos um distan-
ciamento entre as práticas de letramento desenvolvidas pela escola e 
as realizadas pelos estudantes na vida cotidiana. Identificamos que a 
leitura é percebida por eles como uma experiência desvinculada da sua 
realidade, mesmo que a utilizem cotidianamente.
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Vanessa Yamaguti
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

112. A FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS QUADRINHOS NO PNBE.

Palavras-chave: PNBE; quadrinhos; leitura; mediação de leitura; 
formação de leitor.

  Esta comunicação apresentará as análises de pesquisa de mes-
trado, intitulada A efetivação dos quadrinhos no PNBE (2006-2014): da 
caixa ao leitor. De acordo com Paiva (2012) e Fernandes (2007), o PNBE 
– Programa Nacional Biblioteca da Escola - foi criado com o objetivo 
de democratizar e incentivar a leitura entre os estudantes das escolas 
públicas brasileiras. A política foi implantada em 1997 e em 2014 foi 
realizada sua última distribuição, embora não tenha sida encerrada 
oficialmente. Conforme mudaram os presidentes, o programa também 
sofreu alterações, uma delas foi a inserção dos quadrinhos em 2006 
(VERGUEIRO e RAMOS, 2009), que nos faz questionar tal compra, pois 
pesquisas do próprio MEC (BRASIL, 2008) e posteriormente com Paiva 
(2012) e Cirino (2015), para citarmos alguns estudos, indicavam a ne-
cessidade de formação de mediadores, apontando o pouco trabalho 
com os livros. A realidade dos quadrinhos não muda muito. Os poucos 
exemplares de cada obra, apenas um para cada escola, contribuem para 
que muitos profissionais não tenham o conhecimento desses títulos e 
não usem. Nesse sentido, nosso objetivo é verificar se essas obras são 
utilizadas, demonstrando e justificando o porquê de terem sido com-
pradas. Para tal análise, visitamos 9 escolas do Ensino Fundamental II, 
no município de Barueri, grande São Paulo. As instituições de ensino 
selecionadas precisavam ter ao menos um quadrinho enviado pelo go-
verno e para o nível estudado. Estabelecidas as parcerias, o trabalho de 
campo consistia em fazer relatório dos espaços de leitura, com registros 
fotográficos, aplicação de questionários aos responsáveis pelo local e 
aos professores de Língua Portuguesa. Entretanto, os dados apontam 
que os educadores não recebem informações sobre o programa, muito 
menos dos títulos adquiridos. Em relação aos quadrinhos, a incógnita 
é maior, pois alguns não sabem que há quadrinhos no formato livro, 
muito menos que existe na escola.
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Vânia Carmem Lima; & Joyce Rinaldes Rocha da Silva e 
Cristiani Freitas
Universidade Federal de Goiás - UFG/Regional Jataí

113. AVALIÇÃO DIAGNÓSTICA: BUSCANDO NOVOS HORIZONTES.

Palavras-chave: Atividade diagnóstica; leitura e interpretação; 
prática orientadora.

  Essa experiência didática, realizada pelo Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Letras Português, em uma escola 
pública estadual da cidade de Jataí- GO, teve como objetivos fazer uma 
avaliação da capacidade  dos alunos para analisar e interpretar textos e  
medir os parâmetros de conhecimento para se pensar novas práticas a fim 
de  ajudá-los em sua formação como leitores críticos, capazes de lerem 
o que está posto linguisticamente e o que está pressuposto ou subten-
dido, às margens do dizer.  O quadro teórico-metodológico que orientou 
o trabalho constitui-se de BAKHTIN (1995); ANTUNES (2009); BRONCKART 
(1999); GERALDI (1984). A metodologia utilizada deu-se inicialmente com 
uma reunião entre os bolsistas para escolha do texto a partir do qual as 
atividades foram elaboradas e posteriormente aplicadas em sala de aula. 
O texto escolhido foi “O Assalto”, de Luís Fernando Veríssimo, sobre o qual 
foram elaboradas quatro perguntas que exigiam dos alunos - o reconhe-
cimento de passagens reveladoras de preconceito, palavras com duplo 
sentido e expressões irônicas no texto. Assim, os alunos foram instigados 
a buscarem novas estratégias de leitura - o sentido de palavras no co-texto 
e contexto. Após a discussão com as professoras (orientadora e supervi-
sora) sobre a leitura dos alunos, as atividades foram distribuídas entre os 
bolsistas para correção e apontamentos. Posteriormente, as orientadoras 
fizeram a leitura/avaliação das correções dos bolsistas. Como resultado, 
foi possível diagnosticar a frágil capacidade de interpretação textual, de 
sistematização das respostas por parte dos alunos, o que tornou possível 
auxiliá-los em atendimentos personalizados, realizados posteriormente, 
trabalhando aquilo que eles ainda não dominam no processo de letra-
mento. Nesse sentido, a experiência didática foi considerada positiva, pois 
constitui-se de uma prática orientadora para tomada de novas decisões 
no ensino- aprendizagem da língua materna. 
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Verônica Maria Araújo dos Santos; & Fernanda de Castro Modl
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

114. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ENEM COMO OBJETO 
DE DISCURSO E O ENEM COM EFEITO DE SENTIDO DE OBJETO 
DE ENSINO.

Palavras-chave: Representações sociais; Enem; Cultura escolar; 
Referenciação.

  Nesta comunicação, publicizamos os resultados finais da dissertação 
de mestrado em que mapeamos e analisamos discursivamente representa-
ções sociais acerca do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de alunos 
de turmas da 3ª série do Ensino Médio, advindos de ambientes urbano e 
rural de um colégio estadual do interior baiano. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa (FLICK, 2001; MINAYO, 2012) que contou com o agenciamento dos 
instrumentos (questionário discursivo e entrevista semiestruturada reali-
zada pela técnica do grupo focal) para geração e análise dos dados. Tais 
escolhas se devem à intenção de descrever e interpretar representações so-
ciais sobre o Enem para entendimento de questões vinculadas à escola e ao 
estar na escola. Enquadramos o estudo no campo da Linguística Aplicada. 
Diálogos teóricos são estabelecidos com a Psicologia Social, no âmbito da 
Teoria das Representações Sociais; os Estudos Culturais, em torno da no-
ção de identidade e iii) a noção de cultura escolar. Princípios da Análise 
do Discurso Francesa acerca das noções de dito, não-dito e pressuposição 
(DUCROT, 1984) e das categorias de análise léxico/item lexical (LEPSCHY, 
1984), referência pessoal (SILVA; MATENCIO, 2005) e objeto de discurso 
(DUBOIS; MONDADA, 2003) são mobilizados para análise de informações ad-
vindas do trabalho com os dois instrumentos de pesquisa. As análises ates-
taram que os sujeitos da pesquisa compartilham as mesmas representações 
sociais acerca do Enem  representando-o ora como meio de acesso ao nível 
superior, ora como possibilidade de transformação social e econômica e/
ou como parâmetro para direcionar ações vinculadas à escolarização em 
curso no próprio Ensino Médio. Resultados da pesquisa ainda mostram que 
fatores socioeconômicos e culturais influenciam as perspectivas de futuro 
quanto à continuação ou não dos estudos após a Educação Básica e que, ao 
discursivizarem sobre seus anseios, traços de identidades interacionais dos 
alunos informam-nos acerca da natureza da participação desses sujeitos 
nas interações com a pesquisadora. 
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Victor Fernandes; & Rogério Tilio
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

115. ANÁLISE DE MATERIAL DIDÁTICO NO ÂMBITO DO ISF-UFRJ: 
CRITICIDADE, EAP E INTERNACIONALIZAÇÃO.

Palavras-chave: Livro didático; análise documental; criticidade.

  O programa Idiomas sem Fronteiras (MEC/CAPES) – iniciado como 
Inglês sem Fronteiras – tem como objetivo o ensino de línguas adicionais 
com fins acadêmicos para estudantes universitários brasileiros visando à 
internacionalização e à modalidade acadêmica. O programa vem aconte-
cendo desde 2013 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), servin-
do como locus para a formação inicial e continuada de professores, não 
apenas por meio da oportunidade de prática pedagógica, mas sobretudo 
por meio de reuniões pedagógicas, entre coordenadores e professores, que 
discutem questões teóricas e sua implementação no âmbito do programa. 
O núcleo do programa na instituição adota os princípios norteadores da 
pedagogia de letramento sociointeracional crítico (TILIO, 2015a), uma pro-
posta pedagógica que extrapola a abordagem comunicativa (TILIO, 2013; 
2015b) e abarca pressupostos sociointeracionais (BAKHTIN, 1929; BRASIL, 
1998; VIGOTSKI, 1934) e de letramento crítico (BRASIL, 2006; CERVETTI; 
PARDALES; DAMICO, 2001; MUSPRATT; LUKE; FREEBODY, 1997), em uma pers-
pectiva que entende crítico como prática problematizadora (PENNYCOOK, 
2004). Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise de um livro didá-
tico, voltado para o mercado internacional, que trabalha inglês para fins 
acadêmicos material didático e fora outrora adotado pelo ISF-UFRJ. Para 
tal, será feita uma análise documental (LUDKE; ANDRÉ, 1986) em que o 
livro didático é entendido como documento de identidade (SILVA, 1999). 
Será observado o enquadramento metodológico do livro didático, buscan-
do entender como eles se alinham aos pressupostos do ISF/Inglês-UFRJ 
no que diz respeito à pedagogia de letramento sociointeracional crítico, 
inglês para fins acadêmicos (HYLAND, 2005) e internacionalização (DALY, 
1999; HUDZIK, 2011; KNIGHT, 2003). A análise do material didático sinali-
za o porquê do material ora adotado pelo programa ISF/Inglês-UFRJ, não 
ser mais utilizado como livro didático principal, norteador das aulas, mas 
como material de apoio dentre outros materiais didáticos.
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Victor Schlude; & Rogério Tilio
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

116. O LETRAMENTO SOCIOINTERACIONAL CRÍTICO NO 
PROJETO CLAC: PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS NO INGLÊS 1.

Palavras-chave: Multiletramentos; criticidade; língua inglesa; ensino.

  O Curso de Línguas Aberto à Comunidade (CLAC) é um projeto de 
extensão da UFRJ cujo foco principal é a formação inicial de graduan-
dos de Letras. Em 2016, o CLAC Inglês adotou a coleção didática Voices 
(TILIO, 2015), o que oficializou uma transição já há dois anos em curso 
da metodologia comunicativa para a abordagem sociointeracional. A 
escolha da coleção Voices não só marcou a mudança do paradigma pe-
dagógico e linguístico adotado pelo projeto, bem como orientou o que 
entendemos por sociointeracionismo, promovendo o letramento so-
ciointeracional crítico (TILIO, 2015). Norteada pela pedagogia dos multi-
letramentos (COPE and KALANTZSIS, 2012; ROJO, 2012), a coleção oferece 
aos professores e alunos um escopo linguístico que engloba múltiplas 
semioses e culturas, tendo como preocupação o engajamento social do 
sujeito aprendiz. Dessa forma, o ensino da língua inglesa passa a ter 
como objetivos fundamentais a formação crítica e cidadã de sujeitos 
globalizados A partir da adoção do material didático mencionado, o 
projeto teve de repensar suas avaliações e práticas pedagógicas, en-
contrando diversos desafios nesse processo. O objetivo do presente 
trabalho é analisar projetos pedagógicos desenvolvidos no Inglês 1 
(nível inicial), cujo foco é promover um ensino crítico e significativo 
orientado por uma concepção de linguagem multicultural. Tendo como 
orientação teórica metodológica a análise de conteúdo (MORAES, 1999; 
BARDIN, 1977), nosso olhar para tais projetos e atividades é guiado por 
três categorias: o recorte plurilinguístico selecionado, os letramentos e 
gêneros explorados, e a relevância que tais materiais apresentam para 
os objetivos dos estudantes e do curso. Esperamos, portanto, compre-
ender se tais projetos são significativos para o contexto pedagógico em 
questão, considerando as mudanças metodológicas realizadas.
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Yves Figueiredo de Oliveira
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117. SABERES EM CONTATO: PLURALIDADE CULTURAL E VARIAÇÃO 
LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA .

Palavras-chave: Gírias; Pluralidade; Variação linguística; Ensino.

  A sala de aula sempre foi considerada um primoroso ambiente 
para análise e estudo por pesquisadores em diversas áreas do conheci-
mento. A heterogeneidade que se observa no ambiente escolar, tanto em 
relação ao universo discente como docente, despertou o interesse para a 
condução desta pesquisa. Atualmente no Brasil é significativo o número 
de pesquisadores que abordam o processo de variação e mudança do 
português brasileiro, apresentando especificidades teórico-metodológi-
cas distintas e obtendo resultados que ajudam a valorizar os fenôme-
nos de variação e mudança linguística, resultados esses que auxiliam o 
professor de língua materna a desenvolver a interface sociolinguística 
e educação em sala de aula. Sob a ótica dos pressupostos teóricos da 
Linguística Aplicada (LA) e a partir de teóricos como TINOCO (2010), re-
lativo à pluralidade cultural e à formação docente; BORTONI-RICARDO e 
ROCHA (2014), referente ao ensino de português e a variação linguística 
em sala de aula; e PRETTI (2005), abordando a temática gíria, este trabalho 
analisará a importância da valorização de saberes de culturas locais, es-
tabelecendo novos paradigmas nas relações de poder dentro do espaço 
escolar. O trabalho exemplificado neste estudo, produzido em conjunto 
pelo docente e pelos discentes, corroboram com a tese de TINOCO (2010) 
acerca da possibilidade de um paulatino reposicionamento identitário 
do professor, não mais como detentor absoluto do saber. O trabalho com 
gírias nas aulas de língua portuguesa possibilitou equilibrar e ressignifi-
car os papéis sociais de alunos e professores, com a adoção de proposta 
alternativa aos modelos tradicionais de ensino. A perspectiva de traba-
lho colaborativo docente x discente favoreceu a distribuição de poder 
com a coletivização do planejamento das atividades e com a distribuição 
das atribuições e com o compartilhamento dos resultados.
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Juliana Pinheiro Campos Pirovani; & Elias de Oliveira, Larissa Picoli
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

1. THE USE OF LOCAL GRAMMARS FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION 
OF NAMES: AN APPLICATION IN THE INDEX CONSTRUCTION FOR A 
LOCAL NEWSPAPER.

Palavras-chave: Index of Names; Natural Language Processing; 
Named Entity Recognition; Local Grammar; Unitex.

  An index is a very good tool one can use for finding the needed 
information from a set of documents. We created a webpage that presents 
an index of person names automatically extracted from texts of a local 
online newspaper called A Tribuna using a local grammar. In this webpage, 
a user can browse for a name and then go straight to the point where the 
name is cited within a local newspaper page. A local grammar to identify 
person names in texts written in Portuguese was built by using a concor-
dances comparison tool provided by the Unitex, a free software package 
for Natural Language Processing. This tool compares given pairs of con-
cordances obtained from different simpler local grammars and highlights 
their similarities and differences. An analysis of the files generated by the 
concordances comparison tool allow us to reach some decisions on the 
composition of a local grammar that yields better results than each one 
does individually. We tested the constructed grammar by this process in 
the Gold Collection of the Second HAREM, a corpus of 129 texts conside-
red as a reference for Named Entity Recognition systems in Portuguese. 
Precision, Recall and F-Measure metrics were computed by the SAHARA 
test framework, the HAREM performance evaluation system. The results 
are promising in relation to the state-of-the-art for the Portuguese and 
this webpage will be also used to improve our strategy by offering the 
opportunity for the user to point us out a name we have missed out from 
any newspaper’s page, when this happens.



218.

Sessões de comunicação
Linguística Computacional

Keila Mara Schneider; Liliane Alves Santana Malacoski; & 
Aucione das Dores Smarsaro
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

2. OS VERBOS “TER” E “APAGAR”: UMA DESCRIÇÃO PARA 
PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE LINGUAGEM NATURAL.

Palavras-chave: Descrição; Verbos; Léxico-Gramática.

  Esta pesquisa apresenta uma descrição das propriedades sintá-
tico-semânticas dos verbos “ter” e “apagar”, observando-se a relação 
sintático-semântica entre esses verbos, por exemplo, O texto tem am-
biguidade, O contexto apagou a ambiguidade do texto. As análises são 
feitas com base no quadro teórico-metodológico do Léxico- Gramática, 
postulado pelo linguista francês Maurice Gross (1975), que define cri-
térios sintáticos formais para a descrição lexical com fins computacio-
nais. Os critérios são aplicados em frases coletadas por meio de busca 
na web, nos dicionários ou construídos por meio de introspecção, ou 
seja, considerando os conhecimentos linguísticos e extralinguísticos dos 
falantes nativos. Este estudo tem como objetivos a) analisar as estrutu-
ras com os verbos “ter” e “apagar”; b) descrever as propriedades desses 
verbos; c) codificar as propriedades da construção com verbo-suporte; 
d) apresentar uma tabela como recurso linguístico para Processamento 
Automático de Linguagem Natural (PLN). Os verbos “ter” e “apagar”, de-
pendendo do contexto de uso, apresentam diferentes sentidos e esse 
fato pode gerar problemas no processamento automático das estruturas. 
A descrição e a codificação desses usos são inseridas em um banco de 
dados, no formato de um recurso linguístico, que pode contribuir com a 
Linguística Computacional, pois os usuários de softwares que lidam com 
PLN ainda encontram problemas com relação a programas computacio-
nais, principalmente em aplicações como em traduções automáticas de 
textos de uma língua para outra. Portanto, a descrição mais detalhada 
e completa, assim como a formalização dessas estruturas com o verbo 
“ter” e “apagar”, também poderá ser muito útil para melhorar a qualida-
de de softwares que necessitam da descrição lexical para o PLN, como 
os dicionários eletrônicos, além de favorecer um ensino de língua mais 
coerente e interessante para alunos e professores.
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Larissa Picoli; & Oto Araujo Vale
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

3. CLASSIFICAÇÃO ASPECTUAL DE EXPRESSÕES CRISTALIZADAS: AS 
CONSTRUÇÕES COM SER, ESTAR, FICAR E TER.

Palavras-chave: Expressão cristalizada; Aspecto verbal; Verbo 
suporte.

  Este trabalho apresenta uma proposta de uma análise e classifi-
cação aspectual de expressões cristalizadas formadas com os verbos ser, 
estar, ficar e ter e suas possíveis variações (como: ver, passar ou chegar, 
por exemplo). Expressões formadas com esses verbos são produtivas na 
língua portuguesa e, por isso, relevantes tanto para os estudos descritivos 
lexicais e como para a elaboração de materiais de ensino de português 
como língua estrangeira. Apesar de haver atualmente um bom número 
de trabalhos de classificação de expressões cristalizadas, a questão das 
variantes aspectuais ainda não foi tratada com profundidade. Para tan-
to, serão inicialmente discutidas algumas propriedades desses verbos 
que podem se comportar tanto como verbo distribucional e como verbo 
suporte para em seguida descrever as expressões construídas com eles. 
O modelo teórico metodológico a ser seguido é o do Léxico-Gramática 
(GROSS, 1975), que estabelece princípios de classificação sistemática dos 
elementos predicativos das línguas. A análise apresentada deverá apontar 
para uma classificação das funções semânticas dos verbo-suporte. Como 
resultado,  propõe-se a elaboração de um recurso linguístico no formato de 
tabelas do Léxico-Gramática, cujo formalismo permite uma fácil adaptação 
tanto para o Processamento de Linguagem Natural. Com esse formalismo, 
é possível que programas de computador, a exemplo do Unitex, possam 
efetuar a busca e etiquetação dessas expressões em grandes corpora e, a 
partir dos resultados de busca, a ampliação do repertório de expressões 
inicialmente identificado. Nesse sentido, é possível prever a existência de 
um número maior de verbos que se comportam como verbo-suporte e que 
trazem consigo esse elemento aspectual nas expressões cristalizadas. 
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Liliane Alves Santana Malacoski; Keila Mara Schneider; & 
Aucione Smarsaro
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

4. CONSTRUÇÕES COM VERBO-SUPORTE TER: UMA DESCRIÇÃO 
PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE LINGUAGEM NATURAL.

Palavras-chave: Descrição; verbo ter; Léxico-Gramática.

  Esta pesquisa apresenta uma descrição sintático-semântica de 
construções com o verbo-suporte ter e substantivos humanos de rela-
ção, na posição de sujeito e complemento do verbo, em estruturas do 
tipo N0 ter Npred, observadas em diferentes contexto de uso da  Língua 
Portuguesa, por exemplo, Ana tem uma mãe depressiva; A princesa Daiana 
tem uma filha secreta; Paula tem um marido agressor.  As análises são 
feitas com base no quadro teórico-metodológico do Léxico-Gramática, 
postulado pelo linguista francês Maurice Gross (1975), que define critérios 
sintáticos formais para a descrição lexical com fins computacionais. Os 
critérios são aplicados em frases construídas, de uso consagrado, con-
siderando os conhecimentos linguísticos e extralinguísticos de falantes 
nativos, ou extraídas da web. Este estudo tem como objetivos a) analisar 
as estruturas com o verbo ter; b) descrever as propriedades com o verbo-
-suporte ter e substantivo humano de relação; c) codificar as propriedades 
da construção com verbo-suporte; d) apresentar uma tabela como recurso 
linguístico para Processamento Automático de Linguagem Natural (PLN).  
O verbo ter assim como outros verbos da língua pode apresentar dife-
rentes comportamentos, dependendo do contexto sintático em que está 
inserido. A descrição e a codificação dessas construções são inseridas em 
um banco de dados que poderá favorecer a Linguística Computacional, 
uma vez que os usuários de softwares ainda presenciam problemas com 
relação a programas computacionais, principalmente em aplicações como 
em traduções automáticas de textos de uma língua para outra. Portanto, 
este trabalho de descrição e formalização das estruturas é uma condição 
para o PLN. O avanço das tecnologias tem exigido estudos descritivos mais 
rigorosos e completos do léxico do português. A descrição mais detalhada 
e completa, assim como a formalização dessas estruturas com o verbo-su-
porte ter, poderá melhorar a qualidade de softwares que necessitam da 
descrição lexical para o PLN, como os dicionários eletrônicos. 
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Natália Duarte Marção; & Tiago Timponi Torrent
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

5. DESCRIÇÃO E MODELAGEM DE CONSTRUÇÕES INTERROGATIVAS 
QU- NO CONSTRUCTICON DA FRAMENET BRASIL.

Palavras-chave: Construções interrogativas QU-; FrameNet Brasil.

  Este trabalho insere-se no projeto mknob – Multilingual Knowledge 
Base –, o qual vem sendo desenvolvido no Laboratório FrameNet Brasil de 
Linguística Computacional – FN-Br –  (SALOMÃO, 2009). Tem por objetivo apre-
sentar a descrição e a modelagem linguístico-computacional (cf. DIAS-DA-SILVA, 
1996) das construções interrogativas QU- em Português Brasileiro de modo a 
viabilizar e sustentar o desenvolvimento de uma Interface Conversacional de 
Usuário – CUI – para o web app mknob.com. Nesse contexto, o desenvolvimen-
to de uma CUI culminará na produção de um chatterbot com o qual o usuário 
poderá interagir através de perguntas. Nesse sentido, a descrição e mode-
lagem das construções QU- se faz necessária de modo a garantir o acesso à 
informação buscada pelo usuário através de uma interface de pesquisa base-
ada em compreensão de língua natural. Nosso aporte teórico fundamenta-se 
na Semântica de Frames (FILLMORE, 1982) e na Gramática das Construções de 
Berkeley (KAY & FILLMORE, 1999). No desenvolvimento do trabalho realizou-se, 
primeiramente, o levantamento bibliográfico acerca das construções QU- em 
Português Brasileiro, em seguida, atestamos suas ocorrências no corpus COPA 
2014 FN-Br (GAMONAL, 2013), o que informou a modelagem inicial para as cons-
truções, as quais foram extraídas posteriormente utilizando a ferramenta Word 
Sketch do Sketch Engine. Logo, passou-se a uma proposta de descrição das 
construções QU- baseada na Gramática das Construções de Berkeley, através 
da elaboração de Matrizes de Atributo e Valor. Posteriormente, as análises 
foram convertidas em modelos linguístico-computacionais armazenados na 
base de dados da FrameNet Brasil, na forma de construções. Para tanto, utili-
zou-se a ferramenta FrameNet Brasil WebTool 2.0. Até o momento foram mo-
deladas oito construções interrogativas QU-, sendo a Construção Interrogativa 
QU- mais abstrata, a qual é herdada pelas demais construções: Construção 
Interrogativa Que; Construção Interrogativa Qual; Construção Interrogativa 
Quem; Construção Interrogativa Quando; Construção Interrogativa Quanto; 
Construção Interrogativa Onde e Construção Interrogativa Como.
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Aline Souza de Lima
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

1. REFERENCIAÇÃO E HUMOR EM POSTAGENS DO PERFIL “DILMA 
BOLADA” NO FACEBOOK.

Palavras-chave: Facebook; Perfil fake; Referenciação; Humor.

  Facebook. Perfil fake. Referenciação. HumorAs redes sociais digi-
tais atraem muitos usuários que se comunicam e interagem por meio de 
textos, cujas características predominantes são a multimodalidade (ou 
multisemiose), a não linearidade, a interatividade, a poligenericidade e a 
politematização. Essas características permitem que a escrita seja vista com 
um novo olhar, constituindo-se como um novo modo de representação que 
requer uma multiplicidade de operações cognitivas e interacionais. Com 
base nessas considerações, este trabalho situa-se no campo teórico-meto-
dológico da Linguística Textual, de perspectiva sociocognitiva e interacional, 
em interface com estudos sobre o hipertexto e sobre o humor e tem como 
objetivos a) analisar processos de referenciação em três postagens do per-
fil fake Dilma Bolada, na rede social digital Facebook, bem como, b) averi-
guar a função textual-discursiva desses processos para a construção dos 
sentidos do texto, em especial para a produção do humor. Para isso, busca 
suporte teórico-metodológico nos estudos sobre referenciação (Apothéloz 
e Reichler-Béguelin, 1995; Mondada e Dubois, 2003; Lima, 2013; Cavalcante, 
2015; Koch, 2004), hipertexto (Koch, 2001; Marcuschi, 2008; Lévy,1991, 1997), e 
humor (Bergson, 1983 [1900], Raskin, 1985; Propp, 1992 [1996], Possenti,1998). 
Com foco nos processos referenciais que engendram a construção de sen-
tidos, as postagens selecionadas foram extraídas do perfil Dilma Bolada, 
criado por Jeferson Monteiro, após o processo eleitoral de 2010. No perfil, 
Monteiro descreve ironicamente a ex-presidente como: “sou linda, sou diva, 
sou Presidenta. Sou Dilma!”. E, de forma bem- humorada, explica tratar-se de 
um perfil falso. “Sou uma sátira, se você não sabe o que é uma sátira, pega 
o número da fila do Bolsa Escola!”. A análise qualitativa do corpus permite 
evidenciar o processo produtivo de (re)categorizações para a deflagração do 
cômico e do irônico nas postagens selecionadas.
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Ana Carolinne de Oliveira Lima
Faculdade do Baixo Parnaíba - FAP

2. A PROBLEMÁTICA DA LEITURA DESCONTEXTUALIZADA A PARTIR 
DA ABORDAGEM GRAMÁTICA E TRADUÇÃO: UM ESTUDO REFLEXIVO.

Palavras-chave: Leitura; Descontextualização; Gramática; Tradução.

  Em uma sociedade constituída de transformações constantes e 
onde as fronteiras passaram a coexistir apenas por uma questão geográ-
fica, o contato com a Língua Inglesa durante o processo de estada do alu-
no nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, tornou-se 
o ponto de partida para a inclusão deste como participante do discurso 
que agora é simétrico, ou seja, o aluno como sujeito partícipe do proces-
so de aprendizagem. A leitura em Língua Inglesa sido um desafio propos-
to aos professores ao longo do tempo e, o uso da Abordagem Gramática 
e Tradução (AGT), torna esse processo descontextualizado dificultando, 
assim, o desenvolvimento da leitura feita de forma eficaz. A necessidade 
imediata de seu uso no contexto social, sua prática na educação formal e 
a colaboração no desenvolvimento integral do aluno, faz da leitura uma 
justificativa para ser primordial nas escolas. O presente trabalho bus-
ca propor uma reflexão acerca da AGT, ainda tão usada hodiernamente 
de forma descontextualizada, fazendo um percurso histórico a partir do 
conceito de tradução com Campos (1986), passando pelo início do ensi-
no de língua inglesa no Brasil e fundação do Colégio Pedro II, trazendo 
os conceitos de aquisição e aprendizagem propostos por Leffa (1988) e 
Oliveira (2014), perpassando pelas justificativas da relevância do foco na 
leitura proposto por Brasil (1998), entre outros. A proposta é uma reflexão 
sobre leitura em língua inglesa a partir de uma abordagem instrumental 
a ser adotada com as técnicas de Skimming e Scanning, com o objetivo 
de construção de significados por parte do aluno a partir da interação 
com o conhecimento já adquirido ao longo do tempo.
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Anaximandro Amorim; & Rivaldo Capistrano de Souza Junior
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3. O LIVRO DIDÁTICO DE FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA E A TEORIA 
DA REFERENCIAÇÃO: UMA ANÁLISE.

Palavras-chave: Referenciação; Livro didático de FLE; Ensino de FLE.

  O presente objetiva analisar estratégias de referenciação em pro-
duções escritas de alunos de língua francesa. As perguntas que orientam a 
realização de nossa investigação são: de que estratégias de referenciação se 
valem os discentes em suas produções textuais? Qual o papel dessas estra-
tégias para a construção da coerência nos textos produzidos pelos discen-
tes?A pesquisa filia-se à vertente sociocognitiva e interacional dos estudos do 
texto e tem como corpus as produções escritas dos alunos do nível B2.3 da 
Aliança Francesa de Vitória, que têm como método o livro didático ALTER ÉGO 
+, nível B2, gênero textual cujo projeto gráfico articula diferentes linguagens 
(multimodalidade ou multissemiose). Propõe-se, então, uma discussão sobre 
o tratamento dado à referenciação e as suas contribuições para o desenvol-
vimento das capacidades de linguagem em francês língua estrangeira. Nesse 
sentido, a Linguística Textual (LT) entende o texto como um lugar de interação, 
como uma “entidade multifacetada”, que é “fruto de um processo extrema-
mente complexo de interação social e de construção social de sujeitos, co-
nhecimento e linguagem” (KOCH: 2004). Essa concepção pode embasar nossa 
análise, sobretudo, no que diz respeito à referenciação, entendida como uma 
atividade cognitivo-discursiva de grande importância para a produção e com-
preensão dos sentidos e as suas implicações para o ensino/aprendizagem 
de leitura, escrita e gramática. No intuito de respondermos a essas questões, 
selecionamos propostas de produção escrita, e recorreremos a estudos sobre 
referenciação (APOTHÉLOZ, REICHLER-BÉGUELIN: 1995, MONDADA. DUBOIS: 
1995) e sobre produção escrita em francês, língua estrangeira/acional.
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Anna Carolina Ferreira Carrara Rodrigues
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

4. A APROPRIAÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS NA 
HIPERMODERNIDADE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM BLOGS.

Palavras-chave: Linguística Textual; Gêneros Discursivos; 
Hipermodernidade; Blogs.

  Este trabalho, inserido no Projeto de Pesquisa intitulado “Hiper-
modernidade e apropriação de gêneros discursivos: o funcionamento da lin-
guagem e os desafios da prática pedagógica” (CARRARA, 2017) (PAPq 03/2017 
– UEMG) tem como objetivo geral avaliar como a escola está lidando com as 
novas formas de construção de sentido da era hipermoderna (LIPOVETSKY, 
2004) e discutir práticas pedagógicas para o ensino de língua/linguagens que 
leve os alunos à apreensão dos gêneros discursivos de forma crítica e éti-
ca. Nesse trabalho será tratado, especificamente, as análises, montagem de 
corpora e produção de sequências didáticas em torno do gênero blog. Desse 
modo, nos termos de BAKHTIN (1997, 2003); MARCUSCHI (2008); MARCUSCHI, 
XAVIER (2010); DIONÍSIO, MACHADO, BEZERRA (2010); ROJO, BARBOSA (2015), 
pretende-se discutir a relevância da aplicação da Teoria dos Gêneros nas 
aulas de Língua Portuguesa partindo da noção de Hipermodernidade e 
caracterizar como se organizam os gêneros discursivos selecionados (blog, 
carta de leitor, comentário, revista digital, programa de rádio, crônica vi-
sual, documentário, jornal de tv, meme, charge, dentre outros) a partir das 
esferas mais importantes na vida cultural, privada e pública da hipermo-
dernidade (esfera jornalística, esfera de divulgação científica, esfera da par-
ticipação na vida pública, esfera artístico-literária). As perguntas lançadas 
para os professores de Língua Portuguesa e aqueles alunos em formação 
são muitas: Como a escola pode atuar na promoção e qualificação dessa 
participação multiletrada na hipermodernidade? Que experiências é preciso 
proporcionar aos alunos? Que práticas de linguagem se deve contemplar? 
Como contemplar esses gêneros, práticas e procedimentos na escola? Quais 
escolher? Como trabalhar com eles? Neste trabalho, focando no gênero blog 
e suas especificações, e pensando que toda pessoa tem, hoje, capacidade 
de emissão, ou seja, todos podem ser produtores de conteúdo, pretende-se 
refletir de forma critica as demandas atuais e elaboradas nos currículos es-
colares em torno dos gêneros da era hipermoderna. 
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Aparecida da Penha Krohling Christ
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5. REFERENCIAÇÃO E INTERTEXTUALIDADE NO CONTO 
“ORIENTAÇÃO”, DE JOÃO GUIMARÃES ROSA.

Palavras-chave: Referenciação; intertextualidade; conto.

  Este trabalho insere-se no quadro teórico-metodológico da 
Linguística Textual, de perspectiva sociocognitiva e interacional, e objetiva 
i) analisar a construção e reconstrução dos referentes (ou objetos de dis-
curso) Quim e Rita, personagens do conto Orientação, de João Guimarães 
Rosa, bem como ii) averiguar como as relações intertextuais entre a per-
sonagem Rita e a personagem Lolita, do romance homônimo de Vladimir 
Nabokov, são engendradas ao longo do conto. Para tanto, busca respaldos 
nos estudos em referenciação (MONDADA e DUBOIS, 2003; FRANCIS, 2003; 
KOCH, 2004; SILVA, CAVALCANTE e BRITO, 2015; LIMA e CAVALCANTE, 2015), 
entendida como atividade discursiva, que promove pistas para a produ-
ção de sentidos, e nos estudos em intertextualidade (BLÜHDORN, 2009; 
CAVALCANTE, 2009). O corpus narra a história de um chinês e uma brasilei-
ra que se conhecem e se apaixonam em pleno sertão mineiro e o processo 
de transformação de ambos, motivado pela fusão de culturas distintas. 
Os resultados obtidos na análise do conto apontam o relevante papel das 
inferências, das estratégias sociocognitivas, das pistas linguístico-textuais 
(as anáforas, as predicações e os apostos) e dos conhecimentos prévios 
dos sujeitos para o processo de recategorização dos referentes instau-
rados. Tal constatação  vai ao encontro do  posicionamento de Lima e 
Cavalcante (2015), segundo o qual a recategorização é um processo natu-
ral, não necessariamente legitimado por uma retomada anafórica, por que 
passam os referentes e é desencadeado por meio de inúmeras pistas co(n)
textuais, que vão ajudar o leitor a reconstruir os referentes. As estratégias 
de referenciação e os tipos de intertextualidade contribuem fundamental-
mente para a construção de sentidos do conto analisado.
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Bárbara Viana Villaça; & Iago Pereira dos Santos
Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF

6. A LINGUAGEM DO GRAFITE E AS SUAS POSSIBILIDADES 
PEDAGÓGICAS.

Palavras-chave: Ensino do Grafite; Pichação; Arte.

  O presente trabalho tem por principal objetivo, repensar o ensi-
no do Grafite nas escolas, mostrando que ele pode ser muito mais bem 
aproveitado, a fim não só de dizer que pichação, que normalmente é o 
que os alunos sabem fazer, é ilegal e errado e que apenas o Grafite é 
Arte. O Grafite está fortemente associado ao espaço, ao território físico 
onde adquire visibilidade e ganha corpo. Este ganha sentido enquanto, 
mecanismo de propagação de mensagens na malha visível da cidade, 
mostrando-se a quem circula pelas artérias citadinas. No Brasil o Grafite 
se expandiu nas grandes metrópoles, e depois de muitos impasses entre 
grafiteiros e gestores do poder público, podemos ver um processo de 
legitimação acontecendo. Nesse processo, buscamos uma valorização 
desse tipo de arte em iniciada em decorrência da dialética criada entre 
os habitantes de uma cidade e suas intervenções urbanas (VÉRAS, 2000). 
Essa valorização é dada de tal forma, que o Grafite alcança as galerias e 
museus, as campanhas publicitárias, tornando- se muito mais que lazer 
ou um hobby, uma profissão. Uma abordagem das inscrições na cidade 
revela-nos que as ações correspondem, geralmente, ao rasto das suas 
passagens e dos seus circuitos habituais (GITAHY, 2012). O ensino do 
Grafite nas escolas como viemos propor engloba mais conceitos e abran-
ge uma gama ainda maior de aprendizagem e associações aos alunos, 
aproveitando as questões sociais, religiosas, etimológicas levantadas 
pelas mensagens através delas transmitidas, a fim de despertar interes-
se, senso crítico, social, ampliando repertório e estimulando o respeito à 
diversidade e à compreensão da liberdade.
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Bharbara Bonelle de Sousa;
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7. REFERENCIAÇÃO COMO RECURSO DE DEFLAGRAÇÃO DE HUMOR 
EM HQS DE UM SÁBADO QUALQUER.

Palavras-chave: Referenciação; (re)categorização; humor; tiras 
cômicas; um sábado qualquer.

  A língua é um mecanismo pelo qual os indivíduos interagem social-
mente, podendo os falantes de cada língua construir diferentes enunciados 
de acordo com a necessidade do contexto interacional. Nessa perspectiva, 
as Histórias em Quadrinhos assumem uma verdadeira gama de gêneros 
verbais e não verbais dentre eles a caricatura, a charge, o cartum e as tiras 
cômicas. Tais HQs possuem a função de produzir humor, satirizando aspetos 
econômicos, políticos, sociais e religiosos. Nesse sentido, este trabalho, que 
se inscreve no quadro teórico da linguística de texto, especificamente trata 
do fenômeno da (re)categorização, no processo de referenciação, e procu-
ra analisar a ocorrência de categorizações e recategorizações como gatilho 
para a produção de humor em Histórias em Quadrinhos de “Um sábado 
qualquer”, do designer Carlos Ruas. Como aporte teórico no que se refere 
ao processo de referenciação contar-se-á com as contribuições teóricas de 
Koch (2011), Mondada e Dubois (2016), Cavalcante (2011, 2014), Custódio Filho 
(2011), Souza Júnior (2012), Lima (2009) e Lima e Feltes (2013). Já no que se 
refere á Teoria do Humor toma-se como base os estudos de Bergson (1987), 
Propp (1992) e Lins (2002) a fim de entender as questões relacionadas à lin-
guagem humorística. Com os resultados obtidos procura-se demonstram 
que os processos referenciais são acionados por pistas co-textuais e, tam-
bém, por meio do contexto sociocognitivo, exigindo uma maior atenção do 
leitor na construção do sentido e de novas referencias. Além disso, visa-se 
perceber que, tais referentes ao serem recategorizados contribuem para um 
desfecho inesperado nas tiras cômicas, induzindo, assim, ao humor. 
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8. A RETEXTUALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
PARA A COMPREENSÃO E ESCRITA SIGNIFICATIVA DE TEXTOS: 
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DO ESTUDO DO GRÁFICO.
Palavras-chave:  Gênero textual; gráfico; retextualização; relações 
retóricas.

  Este trabalho tem como objetivo apresentar pontos relevantes 
de um estudo sobre os aspectos necessários para uma interpretação e 
produção escrita mais significativa do gênero gráfico no âmbito escolar 
e até mesmo fora dele. Este estudo é norteado pelos enfoques teóricos 
da Linguística Textual, especificamente no que se refere ao processo de 
textualidade e de retextualização, propondo uma interface com a teoria 
funcionalista, denominada Teoria da Estrutura Retórica. No tocante ao 
conceito de texto, defende-se, conforme Antunes (2011, p. 30) que “o que 
falamos ou escrevemos, em situações de comunicação, são sempre tex-
tos”. Já a noção de gêneros textuais, ancora-se nas ideias do teórico russo 
Bakhtin (1997, p. 279), ao afirmar que os gêneros são tipos “relativamente 
estáveis de enunciados.” Com relação ao processo de retextualização, ba-
liza-se nos dizeres de Dell’Isola (2007), ao postular que ele pode favorecer 
a aquisição de habilidades que proporcionam aos alunos possibilidades 
de se tornarem mais eficientes para a análise e produção de textos, ca-
pazes de criticar, alterar, refazer, construir e apropriar-se dos elemen-
tos textuais. Por outro lado, são considerados os estudos da Teoria da 
Estrutura Retórica, tal como desenvolvida por Mann & Thompson (1988), 
que a apresentam como uma teoria descritiva cujo objetivo é identificar 
as partes que constituem um texto, com foco na coerência textual. Para 
tanto, serão apresentadas atividades de retextualizações, desenvolvidas 
com alunos do 1º ano do Ensino Médio com o objetivo de demonstrar a 
análise de gráfico no que se refere à estrutura retórica, à retextualização 
dos gráficos e à verificação da recorrência de relações retóricas no grá-
fico e na retextualização. Dentre os resultados parciais do trabalho, as 
atividades de retextualização realizadas com os alunos comprovam que 
a maioria apresentou mais segurança e desenvoltura na interpretação ou 
na produção de textos mais coerentes.



231.

Sessões de comunicação
Linguística Textual

Dalcylene Dutra Lazarini; & Joana Castro Teixeira Machado
Faculdade Santa Marcelina Muriaé - FASM

9. A FUNCIONALIDADE DO ESTUDO DE INGLÊS NA EJA.

Palavras-chave: Inglês; Metodologia; Mudança; Utilidade; 
Empregabilidade.

  A partir dos estudos referentes à modalidade de ensino da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), verifica-se certo imediatismo quanto aos conte-
údos ministrados numa tentativa de se recuperar o tempo perdido, margi-
nalizando-se, assim, algumas disciplinas em prol de outras, consideradas 
primordiais. No entanto, de acordo com a nova LDB nº. 9394/96, artigos 
37 e 38, o ensino na EJA deve ser adequado às demandas sociais. Ao se 
articular com essas demandas, destaca-se a importância da aprendizagem 
do Inglês, que está presente em muitas construções do dia a dia, embora 
seja visto, por muitos, como uma disciplina desnecessária porque nunca 
viajarão ao estrangeiro (justificativa recorrente nas salas). Com a intenção 
de ampliar essa discussão, propõe-se um estudo que destaque a relevân-
cia de uma segunda língua para sua inserção social, já que no cotidiano se 
apresenta exposta em jornais, revistas, publicidades, entre outros. Como 
contornar a aversão pela disciplina? Que atividades poderão ser desenvol-
vidas para adequar o Inglês às demandas sociais? Esses questionamentos 
surgiram no projeto de Iniciação Científica “Um retrato do ensino de Inglês 
na EJA: o que dizem os alunos das escolas públicas de Muriaé” (2017) na 
Faculdade Santa Marcelina. Com o apoio da 23ª. SRM, três escolas partici-
param ao responderem um questionário semiestruturado para os alunos, 
objetivando verificar como o ensino de Inglês é recebido pelos discentes. 
Desse modo, dar-se-á voz aos alunos para identificar qual é o grau de 
importância atribuído à língua estrangeira. Como fundamentação teórica, 
utilizar-se-ão os seguintes autores: Marcuschi (2001), Freire (1996), Lucindo 
(2013), Silva (2015), Soares (2008) e Oliveira (2013). A pesquisa permitirá 
uma reflexão sobre a experiência/expectativa dos alunos em relação ao 
Inglês e sua utilidade/empregabilidade na sua vida pessoal e profissional. 
Oportunizando assim, oferecer subsídios teóricos e práticos, para mudar a 
prática escolar e tornar a disciplina mais atrativa para esses alunos.
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10. RÓTULOS E NOMINALIZAÇÕES EM TWEETS JORNALÍSTICOS: 
ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO TEXTUAL DO SENTIDO.

Palavras-chave: Linguística textual; referenciação; anáforas 
encapsuladoras; ciberjornalismo; tweet.

  O objetivo deste trabalho é identificar o uso de entidades linguísti-
cas que rotulam e categorizam o discurso precedente numa dada constru-
ção textual. Segundo Conte (2003:183), essas entidades linguísticas podem 
ser nomeadas de encapsulamentos anafóricos e correspondem a um dos 
tipos de Anáforas Indiretas que exercem a função de sintagma nominal, fun-
cionando como paráfrase resumitiva, dando coesão e integração semântica 
ao texto. As Anáforas Indiretas (A.I), segundo Marcushi (2005), são recursos 
que, por meio de duas funções de textualização (introduzir novos referentes 
e continuar a relação referencial global), conseguem dar prosseguimento 
à “tematização-remática”, a qual se refere à coerência e ao encadeamento 
enunciativo. As anáforas descritas exercem, assim, um efeito ilocucionário, 
no qual categorizam determinado discurso, representando um ato de fala; 
isto é, uma crítica, argumento, comprometimento, conclusão, premissa etc. 
Estas unidades linguísticas desempenham, portanto, uma função contextual 
(e não apenas co-textual) por meio da contrução interativa entre a esfera 
pragmática dos falantes envolvidos. Deste modo, este trabalho, centrado 
na perspectiva teórica da Linguística Textual, analisa ocorrência da referen-
ciação anáfora indireta (mais precisamente, de rótulos e nominalizações) 
em 250 tweets jornalísticos, na página oficial do Twitter do Jornal Folha de 
São Paulo. Leva-se em conta, nessa investigação, o contexto, o co-texto e o 
conhecimento enciclopédico dos interactantes. É necessário, por fim, perce-
bermos que os textos são construídos por meio de cadeias infinitas em que, 
constantemente, estamos costurando com expressões, relações cognitivas e 
estratégias coesivas. Assim, as Anáforas indiretas (AI), bem como as Anáforas 
Diretas (AD) estabelecem, aqui, um “continuum anafórico” tanto nas rela-
ções de retomada de ideias semânticas textualizadas quanto na ativação de 
novas ideias para uma boa-formação textual.
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11. TEXTO E MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NO PIBID UFES.

Palavras-chave: Textos; Música; Onomatopeias; Educação Infantil.

  O trabalho relata vivências no âmbito do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), mais especificamente no subprojeto Música, que desenvolve 
atividades no Centro de Educação Infantil CRIARTE/UFES. O objetivo geral 
do subprojeto é criar e potencializar ações que promovam a articulação 
do curso de Licenciatura em Música a escolas de educação básica. Nesta 
comunicação, apresentaremos relatos de experiências desenvolvidas 
com crianças de 5 e 6 anos com a proposta de aproximar duas lingua-
gens, representadas no texto e na música, em uma perspectiva discursiva 
e dialógica a partir do planejamento pedagógico que teve como temática 
as onomatopeias presentes nas histórias em quadrinhos. Para o trabalho 
com o texto, dialogamos com Bakhtin (1999), visto a linguagem, na con-
cepção bakhtiniana, ser concebida como atividade social, lugar e espaço 
de interação entre sujeitos em um determinado contexto comunicativo. É, 
portanto, constituída nas relações humanas e, ao mesmo tempo, media-
dora do processo de formação dos seres humanos. Dialogamos também 
com Geraldi (2003), por considerar o texto como unidade básica de ensino 
e aprendizagem da língua materna em qualquer fase da escolarização. 
Para o trabalho com a música na educação infantil, referenciamo-nos 
em Brito (2003) e nas experiências com notações analógicas trazidas por 
França (2010). Observamos que as concepções de língua, texto e música 
que fundamentaram as práticas pedagógicas relatadas contribuíram para 
que as crianças vivenciassem situações de ensino e aprendizagem em que 
o texto, entendido como produto de sujeitos sócio-históricos, representou 
o papel de articulador entre ambas as linguagens.
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12. A CRIANÇA E A MÚSICA: UM ENCONTRO DE DESCOBERTAS E 
POSSIBILIDADES NA EXPERIÊNCIA DO PIBID/MÚSICA/UFES.

Palavras-chave: Música; Linguagem; Educação Infantil.

  Este trabalho apresenta um relato das experiências e possibilida-
des criadas e vividas junto às crianças da educação infantil de uma insti-
tuição federal de ensino, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), no subprojeto Música. O objetivo geral do subprojeto é criar e po-
tencializar ações que promovam a articulação do curso de Licenciatura 
em Música a escolas de educação básica. No artigo, apresentaremos a 
proposta desenvolvida com uma turma de crianças entre três e quatro 
anos de idade do Centro de Educação Infantil CRIARTE/UFES, com o obje-
tivo de vivenciar a música de modo a possibilitar o protagonismo infantil 
por meio das falas, brincadeiras, interações e experiências das crianças, 
entre seus pares e adultos, quanto a criação e apropriação referentes à 
linguagem oral e musical. Buscamos refletir sobre essas questões buscan-
do apontamentos na linguística textual, dialogando com referencial teóri-
co de autores como Bakhtin (2003), por considerar que os enunciados se 
constituem em processos de produção do discurso, seja, oral, seja escrito 
e também por considerar a linguagem como processo de interação verbal. 
Ainda quanto à linguística textual, buscamos apontamentos em Geraldi 
(1997) pelas contribuições na defesa da linguagem na constituição dos su-
jeitos. Sobre a música na educação infantil, nos subsidiamos nos estudos 
de Martins, Picosque e Guerra (1998) e de Brito (2003). Com esse relato 
refletimos sobre o encontro que a vivência com a música possibilitou, a 
crianças e adultos, de criar, recriar, brincar e interagir, ampliando as expe-
riências com a linguagem no cotidiano da educação infantil.
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13. A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE ARTIGOS JORNALÍSTICOS DE 
OPINIÃO: DAS PRÁTICAS MIDIÁTICAS ÀS PROPOSTAS DE ENSINO.

Palavras-chave: Artigos de opinião; Mídia brasileira; Manuais 
didáticos.

  Nas últimas décadas, o ensino-aprendizagem de língua materna 
tem sido foco de constantes discussões e questionamentos, por implicar, 
em muitos contextos, uma concepção de língua tradicional e fechada em 
si mesma. A partir da segunda metade do século XX, a língua(gem) deixa 
de ser compreendida apenas como expressão do pensamento ou mero 
instrumento de comunicação, passando a ser concebida como forma de 
interação e de ação entre sujeitos sociais ativos, cujas trocas dialógicas 
somente podem ser efetivadas pela emergência dos gêneros do discurso. 
Partindo da perspectiva de que os gêneros constituem meios de articula-
ção entre as práticas sociais e os objetos didáticos, o presente trabalho 
tomou como objeto de investigação o estudo de artigos jornalísticos de 
opinião na mídia e no ensino. Do ponto de vista metodológico, procurou-
-se analisar as dimensões identitárias desse gênero em seu contexto real 
de produção e circulação (a mídia) e, a partir disso, investigar as propos-
tas de ensino dessa prática discursiva em coleções didáticas de língua 
portuguesa direcionadas ao ensino médio brasileiro. Os fundamentos 
teóricos norteadores desta pesquisa inscrevem-se no âmbito da Análise 
de Gêneros de vertente sociointeracionista, com destaque para a pers-
pectiva dialógico-discursiva de Bakhtin e para as abordagens propostas 
pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) no que diz respeito aos pro-
cessos de transposição didática e ensino de línguas. A esse referencial de 
base, foram associadas contribuições teóricas e metodológicas advindas 
da Linguística Textual e da área de Comunicação Social. Os resultados 
obtidos evidenciam que as coleções didáticas têm trabalhado de ma-
neira insatisfatória as dimensões identitárias do gênero em estudo, uma 
vez que privilegiam a sua estrutura formal em detrimento dos aspectos 
sociais, discursivos e dialógicos que o caracterizam, apontando, portan-
to, para uma prática pedagógica que pouco contribui para a formação de 
leitores críticos e proficientes de artigos jornalísticos de opinião.
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14. HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA NO HIPERTEXTO: O 
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JORNALÍSTICOS.

Palavras-chave: Hipertexto; Intertextualidade; Polifonia; 
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  Partindo de uma concepção de linguagem que enxerga a língua como 
atividade sociointeracional, engendrada no sujeito, pretende-se analisar, 
neste trabalho, como se dá o uso das aspas de conotação autonímica no 
domínio jornalístico, mas especificamente nos tweets publicados em por-
tais do jornal eletrônico. Para tanto, seguem-se os pressupostos teóricos 
da Linguística Textual e da Linguística da Enunciação, sendo de especial 
interesse a esta pesquisa as concepções de intertextualidade (Beaugrande 
e Dressler, 1981), polifonia (Ducrot, 1980) e  de heterogeneidade enunciativa, 
Authier-Revuz (1990).  No que se refere à primeira noção, pode-se afirmar 
que esse critério de textualidade compreende as diversas maneiras pelas 
quais a produção e recepção de um texto dependem do conhecimento de 
outros textos por parte dos interlocutores. Em relação à polifonia, Koch 
(2004: 154) considera que se trata de um conceito mais amplo que o de inter-
textualidade, já que exige apenas que “se representem, encenem (no senti-
do teatral), em dado texto, perspectivas ou pontos de vista de enunciadores 
diferentes” Quanto à noção de heterogeneidade enunciativa, Authier-Revuz 
(1990: 8) a divide em dois grandes tipos: a heterogeneidade mostrada e a 
heterogeneidade constitutiva.  Segundo a autora, “a heterogeneidade cons-
titutiva do discurso e heterogeneidade mostrada no discurso representam 
duas ordens de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição 
dum discurso e a dos processos não menos reais, de representação, num 
discurso, de sua constituição”. Assim, aborda-se, em tal estudo, a influência 
do uso de aspas de conotação autonímica nesses processos de constitui-
ção textual-discursiva do(s) sentido(s).  Analisa-se, ainda, em que medida 
aspectos da materialidade do hipertexto e da composição estrutural dos gê-
neros digitais estão ligados à escolha das aspas de conotação autonímica e 
aos propósitos enunciativos. O corpus desta pesquisa é formado por tweets 
jornalísticos, sendo selecionados 200 tweets publicados na página oficial do 
Twitter do jornal Folha de São Paulo). 
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15. SEQUÊNCIA DIDÁTICA E INTERTEXTUALIDADE: LEITURA E 
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  A pesquisa intitulada “Leitura e produção do gênero paródia: rela-
ções intertextuais” constituiu-se no seguinte desafio: vivenciar com alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental II a aplicação de uma sequência didática 
utilizando o gênero paródia como instrumento que possibilitasse a apren-
dizagem de relações intertextuais. Por meio de uma metodologia baseada 
na pesquisa-ação, foram descritas e analisadas intervenções numa sala de 
aula, formada por 25 alunos de uma escola da rede municipal de Itiruçu-BA. 
A concepção bakhtiniana de gêneros do discurso e a proposta de sequência 
didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) dentre outros autores, formam 
o referencial teórico de base deste trabalho. Em termos metodológicos, o 
paradigma qualitativo foi o caminho mais viável para o desenvolvimento 
desta pesquisa, orientada para a transformação de uma determinada situ-
ação. A análise dos dados aponta a importância da presença do mediador 
na formação do leitor, pois, além de contribuir para a interação entre texto e 
leitor, intensifica a motivação para a leitura e produção textual. A Sequência 
Didática utilizada é uma metodologia eficiente para orientar os professores 
na promoção do aperfeiçoamento da leitura e da escrita, uma vez que há 
mudanças positivas na conduta do aluno como interlocutor ativo do pro-
cesso comunicativo. A produção desse trabalho, enquanto pesquisa-ação, 
possibilitou um diálogo com teorias importantes para a formação docente. 
Os resultados da pesquisa são favoráveis no que se refere à apropriação 
conceitual e metodológica do gênero paródia porque a proposta pedagógica 
elaborada permitiu que a paródia fosse abordada em suas condições con-
cretas de produção. A nossa percepção é que as estratégias, através do esta-
belecimento de objetivos de leitura, possibilitaram aos alunos a apreensão 
das relações intertextuais, permitindo a recuperação do contexto de produ-
ção e auxiliando na percepção dos elementos formadores dos sentidos.
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  O presente trabalho, com base na fase mais atual da Linguística 
Textual, debrunçando-se principalmente sobre os estudos da Referenciação 
(KOCH; MARCUSCHI, 1998; KOCH, 2003; MONDADA; DUBOIS, 2003; CAVALCANTE 
ET AL., 2010; CAVALCANTE, 2012) e da teoria da Análise Crítica do Discurso 
(ACD), proposta por Fairclough (2001) buscou analisar um artigo publicado 
no site da Revista Veja, em 2015, cujo o título é “O pequeno jogo de Putin 
na Síria”. Explorando o gênero artigo de opinião por meio da sua dimen-
são social e verbal (RODRIGUES, 2014 [2005]), sua composição, conteúdo 
e estilo intrínsecos (KOCH; ELIAS, 2014 [2006]), seu objetivo comunicativo 
(BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 2009; ALVES FILHO; SILVA; ALEXANDRE, 2011), sua 
marca como veiculadora de ideologias (FAIRCLOUGH, 2001) e analisando 
três objetos do discurso distintos evocados na construção textual – Barack 
Obama, Bashar al-Assad e Vladimir Putin –, retomados por anáforas diretas 
(ADs) variadas, percebemos as possíveis intencionalidades de produção 
do autor, voltando seu espectro de avaliação para cada um desses agentes 
de formas variadas. Notamos como as construções referenciais auxiliam 
na produção de um querer dizer, revelando nítidos valores argumentativos 
e ideológicos. Tais construções são auxiliadas por pistas textuais (SANTOS 
E CAVALCANTE, 2012; COLAMARCO, 2015; SANTOS; CABRAL, 2016) que evocam, 
no texto, um clima bélico por intermédio de verbos, sintagmas nominais e 
orações adjetivas. Concluímos nesse trabalho que a construção de cadeias 
referenciais para os objetos do discurso contemplados nesta análise, mais 
precisamente as ADs, auxiliado pelas variadas pistas textuais, contribuem 
para a tessitura do texto e revelam uma forma de agir sobre o outro.
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  Este subprojeto objetiva discutir questões acerca da retextualização 
e seu valor para produção de novos gêneros, tendo como base algumas 
noções da Linguística Textual. O corpus desta pesquisa consiste no roman-
ce escrito por Machado de Assis em 1899, “Dom Casmurro” e na HQ “Dom 
Casmurro” criada por Felipe Greco e Mario Cau, no ano de 2013. A escolha 
do corpus foi baseada na importância  que a literatura tem na formação de 
novos leitores, novos pensadores, ou seja, sua relevância para a educação. 
Afinal, transformar um clássico em HQs faz com que a literatura chegue cada 
vez mais cedo ao público infantil. Esta análise tem como propósito observar 
como se aplica o processo de Referenciação,  Koch e Marcuschi, (1998) e o 
processo de  Construção e Reconstrução de Objeto de Discurso, Mondada 
e Dubois (2003) nos textos, já que a história contada em ambas as obras é 
a mesma, mas os gêneros  textuais   diferem, além do tipo de escrita e de 
outros artifícios. O objetivo deste estudo comparativo é analisar o processo 
de retextualização,  focalizando quais estratégias de construção textual po-
dem  contribuir para a elaboração de novas obras, de gênero diferenciado, 
a partir de um ou mais textos base. Assim sendo, compreender o fenômeno 
da retextualização é compreender a arte de recriar um texto a partir de ou-
tro. Para isso, será focalizada a personagem Capitu, pois essa, além de ser 
bastante polemizada entre os leitores, é uma das figuras mais célebres de 
Machado de Assis. Retextualizar é um fenômeno ainda pouco estudado en-
tre os linguistas, porém está presente em nosso dia a dia e nem nos damos 
conta de sua importância para a produção de um novo texto.
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18. RETEXTUALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS ELEITORAIS: 
PERCURSOS ENTRE O TEXTO ORAL E O TEXTO ESCRITO EM 
TURMAS DE ENSINO MÉDIO.

Palavras-chave: Retextualização; gênero textual entrevista.

  O presente trabalho, ancorado no aporte teórico da Linguística 
Textual, mais especificamente nos estudos de Marcuschi (2003) acerca 
da Retextualização, versa sobre a natureza das intervenções textuais-
-discursivas decorrentes do processo de retextualização de entrevistas, 
numa interface entre texto oral e texto escrito, considerando as opera-
ções linguísticas-discursivas aí envolvidas. O seu propósito é compreen-
der o nível de ocorrência dessas intervenções, e como esses textos são 
modificados, considerando as operações de retextualização em que há 
interferências mais ou menos acentuadas. A constituição do corpus se 
dá a partir de entrevistas concedidas pelos candidatos à presidência da 
República Aécio Neves e Dilma Rousseff, na campanha eleitoral de 2014, 
transformadas para a modalidade escrita da língua, por estudantes de 3ª 
e 4ª séries do Ensino Técnico Integrado do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA/Campus Ilhéus. Acreditamos que, 
mesmo não sendo a retextualização uma livre interpretação do texto-ba-
se, elementos constitutivos do evento de interação do qual o texto emer-
ge poderão influenciar em alterações de sequências dos textos-alvo. A 
análise do corpus demonstrou que os estudantes assumiram a percepção 
das entrevistas levando em conta aspectos linguísticos e extralinguísti-
cos do evento e que a adequação ao gênero textual proposto foi satisfa-
tória. As intervenções ocorreram por meio de operações de substituição, 
reordenamento e condensação de ideias, descrevendo movimentos que 
modificaram partes do texto, produzindo novos sentidos e projetando a 
imagem dos candidatos positiva ou negativamente. A atividade de retex-
tualização, por envolver complexas relações num plano textual-discursi-
vo, e por depender de redes de referenciação dos sujeitos, é passível de 
alterações que excedem a relação entre fala e escrita.
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Maria Anísia Villas-Bôas Tourinho Vidal; & Maria Aparecida 
Pacheco Gusmão
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

19. MINICONTOS E FOTOGRAFIAS: LEITURA E ESCRITA.

Palavras-chave: Gênero textual miniconto; Produção textual; 
Reescrita; Fotografia.

  Na contemporaneidade, a leitura e a escrita são atividades constan-
tes no cotidiano da juventude, haja vista a tão comum troca de mensagens 
através da internet. No entanto, o que preocupa é a natureza do material 
lido, pois, ao invés de leituras literárias ou instrutivas, lê-se apenas posts 
diminutos, a maioria de piadas, vazios, sem teor reflexivo. Sendo assim, é 
necessário oferecer leituras de qualidade, mas breves, que acompanhem 
o ritmo acelerado do jovem do século XXI. Os gêneros textuais minicontos 
parecem se encaixar nestes tempos velozes, vez que são concisos, podem 
ser escritos com apenas uma frase ou em um só parágrafo e, quando mui-
to, ocupam uma única página. Ademais, são narrativos e, principalmente, 
reflexivos. É possível dizer que seguem o estilo minimalista, que são her-
deiros do conto e estão apoiados em escritores como Augusto Monterroso, 
Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Dalton Trevisan e, para entender o mini-
conto, buscou-se embasamento em Bakhtin (2003; 2006), Geraldi (2000), 
Travaglia (2001), Marcushi (2005), Rojo (2005; 2015), entre outros estudiosos 
da linguagem e da literatura. Desse modo, o objetivo geral da pesquisa 
foi operacionalizar um trabalho de pesquisa-ação através de associações 
entre fotografias e textos, a fim de que os educandos compreendessem 
que a partir dos conhecimentos sobre a estrutura do conto e do miniconto 
seria possível ler, interpretar e produzir minicontos.  A metodologia foi 
qualitativa e interventiva com uma sequência didática do gênero minicon-
to na qual planejamos atividades de leitura, produção e reescrita de tex-
tos tendo as fotografias do bairro Curral Novo de Jequié-Bahia, como base 
para o trabalho. Os resultados do confronto das produções inicial e final 
constataram que a aplicação da pesquisa alcançou resultados exitosos, os 
quais possibilitarão aos professores trabalharem com minicontos através 
da leitura, produção e reescrita de textos no ensino fundamental.
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Mariana Ximenes Bastos
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

20. A AVALIAÇÃO NO DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.

Palavras-chave: Divulgação científica; avaliação; estilo.

  Levando em consideração que os gêneros textuais são concebidos 
como ações representativas de situações discursivas recorrentes (Bakhtin, 
2003; Bathia, 2009) e que é a sua função, relacionada às diferentes ins-
tâncias de comunicação nas quais circulam, o aspecto fundamental para 
sua caracterização, entende-se o discurso da divulgação científica (DC) 
como aquele no qual a voz da ciência revela-se ao grande público com 
uma nova roupagem. Para que esse público, leigo no assunto, se interes-
se pela temática, é preciso que sejam utilizadas estratégias que atraiam 
a sua atenção e que facilitem o seu entendimento sobre o tema. Para 
essa comunicação, pretende-se discutir, a partir dos resultados parciais 
encontrados na minha tese de doutorado ainda em andamento, como os 
elementos avaliativos são utilizados pela DC e de que forma atuam na 
tentativa de atrair e persuadir a audiência. Para tal, utilizamos como cor-
pus, de um lado, artigos publicados em revistas de temas variados, como 
Superinteressante e Galileu, e, de outro, artigos de revistas temáticas, 
como Psique e Filosofia. A partir da comparação entre as formas de avalia-
ção utilizadas por cada um desses grupos de revistas, busca-se apresentar 
como os fatores autoria e público-alvo influenciam nas escolhas lexico-
gramaticais e diferenciam, dessa forma, esses dois tipos de publicação. 
Nesse sentido, pretende-se, ainda, ampliar a caracterização do gênero 
artigo de divulgação cientifica. Levaremos em consideração, além das já 
citadas, as contribuições de Bakhtin (1988), Koch (2014), Giering (2007), 
Halliday & Matthiessen (2004), Marcuschi (2002, 2003 e 2008), Martin & 
White (2005), Paredes Silva (2001 e 2015) e Vian Jr. (2009).
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Mayra Duarte Figueira
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

21. A REFERENCIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE (DES)CORTESIA.

Palavras-chave: Linguística Textual; Referenciação; Multimodalidade; 
Polidez; Face.

  Os estudos atuais em Linguística Textual enquadram-se em uma 
perspectiva sociocognitivo-interacional, que reconhecem o texto como o 
lugar em que ocorre a interação e em que os interlocutores se constroem 
e são por ele construídos dialogicamente. Por outro lado, sabemos que 
as relações entre interlocutores decorrem de um contrato implícito so-
cialmente a respeito das preservações ou ameaças das faces para a cons-
trução e manutenção das situações do convívio social. Por isso, durante 
as enunciações, os sujeitos buscam, normalmente, estratégias de polidez, 
com a finalidade de evitar desconfortos ou conflitos, para que não agridam 
a si, nem aos outros. A partir dos estudos desenvolvidos pela Linguística 
Textual (LT) sciocognitivo-interacionista e a interface com os estudos 
pragmáticos sobre polidez e construção de faces, o presente trabalho 
tem como objetivo principal fazer um estudo a respeito da forma como a 
referenciação – introdução e recatecorização de um referente - contribui 
para a (des)construção da face de sujeitos interacionais nas tiras cômicas. 
Tentaremos observar e explicar de que maneira as estratégias de referen-
ciação (des)constroem a face dos interlocutores no gênero textual tiras 
cômicas. Para isso foram analisadas tiras cômicas produzidas pela artista 
Laerte com a finalidade de perceber como as estratégias de referencia-
ção em textos multimodais estabelecem uma relação entre a linguagem, 
o mundo e pensamento no discurso. A hipótese aqui defendida é que as 
estratégias referencias desempenham, intencionalmente, por meio das 
escolhas do objetos-de- discurso, o papel de expor a face dos sujeitos 
envolvidos em uma situação comunicativa. Esta pesquisa baseia-se, então, 
nos estudos sobre referenciação desenvolvidos por Cavalcante (2011), Koch 
(2011) e Mondada e Dubois (2003); sobre referenciação e multimodalidade, 
nos estudos de Custódio Filho (2011) e Lins e Capistrano Júnior (2014) e, nos 
estudos sobre polidez desenvolvidos por Brown e Levinson (1987).
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Ana Cristina Rosito de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

1. “VEM QUE É FUNKNEJO”: AS FORMAÇÕES X-NEJO NO 
PORTUGUÊS DO BRASIL.

Palavras-chave: Morfologia Construcional; splinter; sertanejo; 
continuum.

  O presente trabalho, vinculado à linha de pesquisa Língua e interfa-
ce: morfologia- semântica, tem como objeto de estudo as formações X-nejo 
do português brasileiro que se multiplicaram a partir do surgimento e pro-
pagação do gênero musical Sertanejo Universitário no Brasil, a exemplo de 
‘pagonejo’, ‘funknejo’ (mistura de ritmos); ‘blognejo’, ‘twitternejo’ (espaço em 
redes sociais para troca de informações sobre música sertaneja e eventos a 
ela relacionados); ‘gatonejo’ (rapaz bonito que frequenta locais de música 
sertaneja), ‘feminejo’ ( empoderamento feminino na música sertaneja) entre 
outras formações. Essas novas formações estão intimamente relacionadas 
à música sertaneja. Através deste trabalho, que foi concebido a partir de 
corpus constituído de dados coletados na internet (redes sociais, blogs e 
sites dedicados à música sertaneja, dicionários eletrônicos e através das 
ferramentas de pesquisa Google e Yahoo), constatou-se que o grupo de 
formações X-nejo com maior produtividade refere-se à mistura de ritmos 
e que a palavra-gatilho é a palavra ‘sertanejo’. Além disso, verificou-se que, 
além de –nejo apropriar-se do sufixo da palavra-fonte e incorporar a nasal 
da base à esquerda, encaixa-se no padrão da sufixação e, em algumas pos-
tagens retiradas de sites referentes à música sertaneja , já aparece como 
forma livre . Nesta pesquisa, objetivou-se investigar o que impulsiona as 
novas formações criadas a partir do splinter –nejo que tenham como mola 
propulsora a palavra‘sertanejo’ e verificar o lugar do formativo no continuum 
derivação-composição. Para isso, foram utilizadas a base teórica fornecida 
pela Morfologia Construcional de Booij (2005,2010) que está inserida na 
Linguística Cognitiva (Lakoff,1987; Langacker,1987) e a definição de splinter 
de Bauer (2005). Além disso, foram aplicados os critérios empíricos aponta-
dos por Gonçalves &amp;Andrade(2012) para diferenciar afixos de radicais.
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João Carlos Tavares da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; & CEDERJ

2. REPENSANDO A REDE POLISSÊMICA DOS DENOMINAIS X-EIRO 
A PARTIR DE DADOS HISTÓRICOS.

Palavras-chave: Sufixação; Polissemia;  Denominais; Diacronia.

  Diversos trabalhos, em linhas teóricas variadas, já foram dedicados 
à descrição e teorização acerca das várias acepções das palavras X-eiro. 
Em basicamente todos, há a primazia da acepção agentiva em relação à 
não agentiva. Nos estudos de base gerativista, costuma-se tratar as várias 
acepções do sufixo -eiro como homônimas, além de se despender maior 
atenção às formações agentivas. Isso decorre de questões como produtivi-
dade e de relações paradigmáticas que os agentivos em -eiro estabelecem 
com outros sufixos. Os cognitivistas, por sua vez, veem as várias acepções 
de -eiro como polissêmicas, logo, interconectadas em maior ou menor 
grau. Contudo, mesmo nessa perspectiva, pode-se dizer que também há 
a primazia da acepção agentiva, considerada o centro prototípico da rede 
polissêmica das formações X-eiro. Assim, formas não agentivas são consi-
deradas extensões metafóricas de formas agentivas. Inclusive, é bastante 
comum na literatura o rótulo “agentes naturais” para designar nomes de 
plantas (‘mamoeiro’). De fato, a noção de categorização radial trouxe aos 
estudos linguísticos nova maneira de olhar a polissemia. Entretanto, a in-
terpretação sobre o membro que deve ser considerado central e os dele 
derivados por extensão de sentido, tem sido feita (pelo menos, no caso dos 
estudos sobre -eiro) por meio de método dedutivo e de análise sincrônica. 
O presente artigo, pois, propõe-se a debater a rede polissêmica das cons-
truções denominais X-eiro a partir de dados históricos e método indutivo. 
A principal reconfiguração que a análise diacrônica nos traz é a relativa 
independência dos não agentivos em relação aos agentivos. Em outras pa-
lavras, as formações não agentivas não são derivadas das agentivas por ex-
tensão semântica, mas vêm ambas da mesma construção comum, a saber, 
a construção latina X-ariu, formadora de substantivos. Objetiva-se, assim, 
advogar em prol da importância da análise diacrônica para uma melhor 
compreensão e descrição da polissemia de estruturas morfológicas.
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Wallace Bezerra de Carvalho
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3. CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÕES - A MORFOLOGIA 
CONSTRUCIONAL APLICADA A PROCESSOS DE FLEXÃO DE 
NOMES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO.

Palavras-chave: Flexão Nominal; Morfologia; Gramática de 
Construções; Linguística Cognitiva.

  Esta comunicação tem por objetivo apresentar a aplicabilidade 
da Morfologia Construcional (Construction Morphology) em fenômenos 
da flexão nominal do português brasileiro, a saber, gênero e número. 
Buscamos, baseados principalmente em Booij (2010), Booij (2013), Booij 
(2016), e Gonçalves (2016), tratar de alguns recortes no que se referem 
ao que entendemos como construções que indiquem os números singu-
lar e plural, assim como construções que indiquem gêneros masculino 
e feminino no português brasileiro. Propomos, então, que por serem, as 
categorias de número e gênero, também construções (entendidos dessa 
maneira dentro da teoria como pareamentos forma-função), essas aca-
bam sofrendo efeitos comuns a construções gramaticais já descritos pela 
literatura e já evidenciados em outros objetos, tais como efeitos coer-
citivos, esquemas de segunda ordem e relações de herança (tais como 
relações por metáfora, relações por polissemia, relações por subparte e 
relações por instanciação, assim como o descrito como heranças default). 
Busco, nesta comunicação, sobretudo, oferecer uma possível explicação, 
alinhada a teorias relacionadas à gramática de construções, de fenôme-
nos de variação em formas flexionais dos nomes (Previstas, tais como 
apofonias e metafonias, assim como não previstas, tais como inserções 
de segmentos consonantais, e.g., [ɾ] em DVDres, em detrimento de DVDs), 
assim como o porquê de instâncias de feminino e plural estarem rela-
cionadas em palavras como m[o]rto, m[ɔ]rta e m[ɔ]rtos. A partir do arca-
bouço proposto, além de algumas pequenas inserções, como Nascimento 
(2004), acredito dar um passo seminal no que tangem os estudos em 
gramáticas de construções direcionadas a processos morfológicos, que, 
strictu sensu, não se diferencem substancialmente de outros níveis lin-
guísticos, quando em uma visão construcionista.
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Araceli Covre da Silva
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1. A DESCONSTRUÇÃO DA FACE NO FILME “AS DUAS FACES DE 
UM CRIME”.

Palavras-chave: Pragmática; face; polidez; discurso jurídico.

  Toda interação verbal se realiza por meio de atos de linguagem, 
os quais revelam intenções comunicativas. De acordo com Austin (1990), 
em todo ato proferido por um locutor, há uma ação, há um desejo de 
provocar uma atitude em seu interlocutor. As construções enunciativas 
que emergem desse jogo interativo levam em consideração as normas 
sociais que regulam o ato conversacional e o efeito que se deseja pro-
duzir no momento da interação. Cada integrante da atividade enun-
ciativa adota para si uma postura, expressa uma avaliação de si e do 
outro, definida pela situação na qual está envolvido. Nessa perspec-
tiva, ao participar de uma interação, os interlocutores reclamam para 
si um valor social positivo, ideia preconizada por Goffman (1980, 2011) 
na Teoria de Elaboração da Face. Associada à preservação da face, a 
Teoria da Polidez, idealizada por Brown & Levinson (1987), indica for-
mas por meio das quais é possível harmonizar, ou não, o fluxo intera-
cional, a depender dos efeitos pretendidos. Há atos que ameaçam a 
face positiva do locutor assim como as do interlocutor. As estratégias 
de polidez podem revelar a força desses atos, afinal cada uma delas 
carrega a intensidade atribuída pelo locutor que a empregou em um 
determinado contexto. Nas interações de forma geral, os participantes 
cooperam uns com os outros para a manutenção da imagem positiva. 
No entanto, em discursos específicos, como os da esfera jurídica, nem 
sempre esse diálogo se realiza harmonicamente. Dos constructos te-
óricos de face e polidez, a comunicação proposta apresenta um olhar 
sobre a desconstrução de faces no filme “As duas faces de um crime”, 
produção americana, dirigida por Gregory Hoblit, de 1996.
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Danndara Wagmaker Gonçalves
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2. “PORTA DOS FUNDOS”: UMA ANÁLISE DE ESQUETES À LUZ DO 
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DE GRICE ([1975]1982).

Palavras-chave: Situações interativas; Princípio da Cooperação; 
Pragmática; humor.

  Comunicar-se vai além de intercambiar os significados já definidos 
das palavras e das expressões. A ação de transmitir e, eventualmente, rece-
ber outras mensagens exige de nós alguns esforços no que diz respeito às 
intenções que temos ao proferirmos determinadas sentenças. Há autores 
que definem os processos envolvidos no ato comunicacional como uma 
“arquitetura da conversação”, pois são muitas as estratégias envolvidas 
na interação. Nesse sentido, este trabalho pretende descrever e analisar 
as situações interativas presentes em esquetes do coletivo criativo “Porta 
dos Fundos”, com base, principalmente, no Princípio da Cooperação pro-
posto por H. P. GRICE ([1975]1982). Esse princípio é um dos mais importan-
tes dentro da Pragmática e tem por objetivo descrever os fenômenos da 
língua e da linguagem durante o processo interacional. Ancorados também 
nos pressupostos da Pragmática, serão utilizadas as teorias de YULE (1996), 
LINS (2008, 2013) e OLIVEIRA E BASSO (2014), que versam a respeito do 
uso efetivo da língua em situações cotidianas, levando em consideração 
a relação das palavras com seus falantes e contextos. Tendo em vista o 
seu caráter cômico, além de analisar as características gerais do gênero 
multimodal esquete, buscaremos compreender os mecanismos que regem 
a produção do humor neste corpus, pois é de extrema importância enten-
der como e por que o humor é desencadeado em determinadas situações 
comunicativas. Levando em consideração as questões linguísticas, socio-
culturais e psicológicas, estes estudos sobre a produção do humor serão 
respaldados pelas noções de RASKIN (1985), PROPP (1992), LINS (2002), LINS 
E GONÇALVES (2013) e LIMA (2017). A partir do aparato teórico em questão, 
teremos a possibilidade de observar elementos verbais e visuais na con-
dução da busca do sentido pretendido no corpus.
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Dayana Rodrigues Pereira; & Luzia Fresnillo Ramos
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3. A NOÇÃO DISCURSIVA DE GÊNERO E SEXUALIDADE: 
FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA.

Palavras-chave: Formação docente; Gênero e sexualidade; Língua 
Portuguesa.

  Este trabalho parte das reflexões sobre o papel do professor no 
contexto sócio formação docente no ensino de língua portuguesa. A pro-
posta ancora-se no ideal de uma educação inclusiva na qual o ensino/
aprendizagem seja significativo dialogando com a realidade dos discentes, 
empoderando a diversidade do alunado. A opção pelo objeto de pesquisa 
no campo da formação teórica e prática no ensino de Língua Portuguesa 
é justificada por levantar uma discussão que visa à construção de uma 
sociedade igualitária focando na inclusão do debate de gênero e sexuali-
dade da educação. A metodologia utilizada direciona-se para as ideologias 
de Paulo Freire (2006, 2011), em que educação é concebida como prática 
de liberdade, focando seus estudos para a autonomia humana, e Michel 
Foucault (1999, 2006) com seus estudos sobre os domínios de poder, con-
troles dos discursos e sexualidade, em que se contemplam as diferentes 
ideologias das instituições e mecanismos de exclusão. Dessa forma, per-
cebe- se que o professor reflexivo, consciente do seu papel no contexto 
societário é participativo e engajado, em proveito de uma construção co-
letiva promotora da autonomia e da transformação da comunidade, con-
siderando a importância do respeito à diversidade. Assim, as discussões 
sobre gênero e sexualidade precisam ser incorporadas aos currículos e se 
materializarem nas salas de aulas, é preciso fazer encaminhamentos de 
como isso pode acontecer para que se efetivem mecanismos de inclusão 
social. O comportamento do docente no exercício de educação engajadora 
se faz necessário o uso da reflexão sobre percepções dos discentes refe-
rentes às diversidades, garantindo o respeito a especificidades e indivi-
dualidades de cada sujeito, possibilitando a participação efetiva de todos 
não obstante a marginalização dos indivíduos
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4. A DESCORTESIA NA ERA VIRTUAL: UM ESTUDO DA REDE 
SOCIAL FACEBOOK.

Palavras-chave: Análise Conversacional; Descortesia; Rede Social.

  O presente trabalho propõe um estudo das estratégias linguísticas 
e não linguísticas que expressam a descortesia na rede social Facebook. 
Assim como em uma interação face a face, é possível encontrar no mundo 
virtual desentendimentos entre os interactantes. Um dos meios para se 
evitar um possível conflito na interação é o emprego da cortesia, enten-
dida como a adequação social a um contexto determinado que preserva 
o caráter harmonioso de uma relação interpessoal. A noção de cortesia se 
desenvolveu com base no conceito de face introduzido por Goffman (1967) 
e aprofundado mais tarde por Brown e Levinson (1987). Salienta-se que 
o ritual de cortesia é um aspecto fundamental no processo de interação, 
visto que os interactantes procuram evitar qualquer tipo de agressão em 
relação ao outro. A respeito disso, Brown e Levinson desenvolveram a ideia 
de face, entendida como a imagem que se constrói na vida social e que 
necessita ser defendida pelos interactantes. Nos últimos anos, o estudo da 
cortesia tem se destacado nas pesquisas acadêmicas, tal como ocorre com 
a descortesia. Nesta pesquisa evidenciamos, sobretudo, o uso recorrente 
da descortesia no mundo virtual. Levando em consideração as pesquisas 
já desenvolvidas a respeito da teoria da preservação das faces e a respeito 
da cortesia e da descortesia, a pesquisa busca embasamento teórico na 
Análise da Conversação e na Pragmática para a análise do corpus escolhido 
para o estudo. Além de recursos verbais, apontam-se os usos de elementos 
visuais, tais como memes e emoticons como principais estratégias de (des)
cortesia utilizadas pelos interactantes. Para o estudo, serão analisados ex-
certos de conversa de um grupo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo. Espera-se que esta análise possa 
contribuir para o desenvolvimento teórico das interações em meios digi-
tais, em especial, para o estudo de estratégias de (des)cortesia.
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Micaela Rodrigues de Souza Fraga de Magalhães
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5. TRABALHOS DE FACE EM VIZINHOS.

Palavras-chave: Trabalhos de face; polidez; teatro.

  O presente artigo tem como objetivo analisar as estruturas lin-
guísticas que expressam polidez e as estratégias de construção de face 
utilizadas no diálogo dos personagens da peça teatral Vizinhos, do Grupo 
Z de Teatro. Dirigida e escrita por Fernando Marques (também integrante 
do grupo) a peça traz ao palco dois vizinhos, Luiz e Lúcio, que são en-
cenados por seis atores: três atuam como Luiz, três como Lúcio. Esses 
personagens se deparam com pequenos conflitos cotidianos por apre-
sentarem-se utilizando diferentes estratégias de polidez. Se Lúcio não 
quer ter sua liberdade invadida, mantendo predominantemente sua face 
negativa, Luiz procura a todo o momento aproximar-se, ameaçando em 
diversos momentos a face negativa de seu interlocutor e reivindicando 
a manutenção de sua face positiva. Apesar de partir de um corpus fic-
cional, a trama representa situações comuns ao cotidiano de todos os 
moradores de edifícios das zonas urbanas contemporâneas e reflete as 
atuações diárias de falantes nesse mesmo contexto – partindo da con-
cepção de Goffman ([1959] 2014) de que estamos, nos momentos de in-
teração, representando papéis como fazem os atores em cena. É possível 
perceber, no trabalho em questão, que por mais que a utilização de es-
tratégias de face positiva ou negativa sejam reguladas pela proximidade 
dos participantes de determinada interação, em que a situação parece 
regular como o falante deve procurar ser polido, há uma preferência in-
dividual e pessoal pela “escolha” – que é, ao mesmo tempo, consciente 
e inconsciente – de sua máscara, de sua atuação. Observaremos que, por 
mais que diferentes falantes pertençam a uma mesma comunidade eles 
podem, eventualmente, utilizar diferentes estratégias de polidez. 
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Mônica Lopes Smiderle de Oliveira
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

6. A PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO E A (DES)CORTESIA NO 
FACEBOOK.

Palavras-chave: Pragmática, Interação virtual, (des)cortesia.

  Este trabalho tem por objetivo verificar o comportamento linguís-
tico nas postagens no Facebook, a fim de identificar quais atos de fala 
são utilizados por homens e mulheres, com o propósito de estabelecer 
(des)cortesia nas interações virtuais.Para fundamentar, então, esta pes-
quisa, focalizaremos nos estudos da Pragmática para identificar quais 
atos de fala são utilizados pelos usuários para “ferir a face” ou “salvar a 
face”. Assim, utilizaremos a teoria dos atos de fala, de Austin (1962, 1975)  
e Searle (1981) que evidenciam a linguagem como forma de ação, ou seja, 
dizer é fazer.  Também faremos menção à teoria da Polidez,  elaborada por 
Brown e Levinson (1987), sendo o principal objetivo da polidez é ―salvar 
a imagem. Para mostrar as semelhanças e diferenças entre a linguagem 
masculina e feminina, utilizaremos os estudos de linguagem e gênero 
social que investigam estratégias de manutenção do poder, por meio do 
discurso feminino/masculino. Lakoff (1975), Glass (1992) Coulthard (2001),  
Ostermann e Santana (2010) demonstram que ambos os sexos possuem 
estilos interativos diferentes. Assim, esperamos mostrar que homens e 
mulheres apresentam estratégias conversacionais diferentes em seus 
discursos, Fonmtana e Ostermann (2010) informam que é característica 
das mulheres privilegiarem a cooperação, a afiliação e a deferência entre 
os participantes de uma interação. Isso resulta em um desempodera-
mento feminino em interações com homens. Essas diferenças também 
são refletidas tanto nas interações face-a-face, quanto nas interações 
virtuais que são ambientes interessantes para a pesquisa em polidez 
linguística, pois há a possibilidade de anonimato, que automaticamen-
te preserva os participantes do contato físico, configurando-se, assim, 
como um espaço, onde o participante constrói sua identidade de acordo 
com seus interesses na interação.
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Nathalia Martins de Souza; & Maria da Penha Pereira Lins
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

7. O PRINCÍPIO DE POLIDEZ NA CONSTRUÇÃO DE HUMOR NAS 
TIRAS DE “ARMANDINHO.

Palavras-chave: Pragmática; Polidez; Quadrinhos.

  As tiras em quadrinhos são formadas por linguagem verbal e vi-
sual, constituindo-se como textos multimodais, o que permite melhor 
análise das interações. Definidas como corpus para esta pesquisa, as 
tiras de “Armandinho” são produzidas por Alexandre Beck. Essas tiras 
trazem como personagem principal um menininho de cabelo azul, co-
nhecido como Armandinho, que aborda, regularmente, em suas falas, 
temas referentes à relação adulto versus criança, focalizando crítica 
em relação ao comportamento adulto e outras questões sociais. Com 
o propósito de ampliar o estudo anteriormente feito sobre essas tiras, 
a noção de face, princípio da Teoria da Polidez, será privilegiada, fa-
zendo interface com teorias sobre a linguagem humorística, para en-
tender como o humor é gerado a partir da observação da construção 
da imagem social, em comparação com as expectativas cristalizadas 
no meio social. No que diz respeito ao estudo do humor, o projeto 
terá como orientação as teorias de Bergson (1987) e Propp (1992), e no 
interior da Pragmática, Goffman (1980; 1985), Brown & Levinson (1987), 
Lakoff (1975) e Leech (1983), sobre a noção de faces. Para o estudo 
sobre gêneros textuais, Koch (2006; 2009) e Marcuschi (2008) foram to-
mados como base e, mais especificamente, para o gênero textual Tira 
em Quadrinhos, serão utilizados os teóricos Lins (2002; 2008) e Ramos 
(2012). Levinson (2007) e Lins (2008) também serão referência para os 
estudos da Pragmática. A seleção das tiras foi feita na página oficial 
do personagem, na rede social Facebook e/ou nos livros publicados, 
compostos somente com as tiras produzidas pelo autor.
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Renata Martins Amaral
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8. PROTAGONISMO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO 
CONTEXTO DIGITAL.

Palavras-chave: Protagonismo; Narrativas; Identidades; Ciber-
etnografia; Câncer de Mama.

  Este estudo investiga o protagonismo de mulheres com câncer de 
mama no contexto digital. Para tanto, propomos a interface entre os estudos 
de narrativas (LABOV, 1972; SHIFFRIN, 1996; BASTOS, 2008; RIESSMAN, 2002), 
identidades (SHIFFRIN, 1996; LANGELLIER, 2001) e agência/agenciamento 
(DURANTI, 2004; KLERES, 2010; PEREIRA & CORTEZ, 2013; RAJAGOPLALAN, 2013) 
nos discursos de duas brasileiras em tratamento oncológico, que utilizam 
diferentes espaços no contexto digital para compartilharem suas histórias, 
expectativas de vida, fazerem contestação política e desempenharem ações 
de protagonismo social. As participantes da investigação se alinham às 
perspectivas contemporâneas sobre a construção do sujeito e coletivizam 
suas experiências individuais de sofrimento (BASTOS, 2008), principalmente, 
a partir de narrativas de doença (BÜLOW, 2004).  No que diz respeito a esse 
tipo de narrativas, Riessman (2002) aponta que elas são representativas de 
um self performativo e agentivo, no viés da linguagem como ação (AUSTIN, 
[1962] 1990), em contraste com um self essencialista e unificado. A pesquisa 
é de natureza qualitativa e interpretativa (DENZIN & LINCOLN, 2006) e de 
cunho ciber-etnográfico (THOMSEN, STRAUBHAAR & BOLYARD, 1998; KEELEY-
BROWNE, 2011). A investigação foi realizada no site do Instituto Oncoguia, no 
Facebook, em blogs e no You Tube. Os objetivos consistem em identificar: (i) 
que identidades as participantes constroem nesses espaços virtuais; e (ii) 
como o protagonismo social é construído nos diferentes espaços. No site 
Oncoguia, os dados revelam discursos cristalizados; nos demais sites, o dis-
curso multimodal aponta para um caráter dinâmico mediante discursos que 
conjugam, em várias ocasiões, performance e multimodalidade. Nos demais 
sites, as participantes se constroem como mulheres engajadas politicamen-
te no que diz respeito aos direitos do paciente com câncer. A construção 
identitária inicial é de mulheres que enfrentam as etapas de seu tratamento 
com garra e superação, e ressignificam suas experiências de lamentação, 
tornando-se protagonistas sociais inspiradoras de outros sujeitos.
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Antoniel de Oliveira; & Ana Lourdes Cardoso Dias
Instituto Federal do Tocantins - IFTO

1. ABORDAGEM DOS PROCESSOS SEMÂNTICOS NO LIVRO 
DIDÁTICO.

Palavras-chave: Processos semânticos; livro didático; perspectiva 
funcional.

  Ao longo das últimas décadas é visível a mudança de perspectivas 
acerca da concepção de linguagem. Este trabalho trata, pois, da abor-
dagem dos processos semânticos no livro didático. Dessa forma, pre-
tende-se verificar como estes processos são concebidos ao processo de 
ensino no livro didático de Língua Portuguesa. Considerando os estudos 
da Semântica na contemporaneidade, faz-se necessária uma investiga-
ção que priorize os estudos funcionalistas da linguagem. O estudo da 
Semântica é um ramo da Linguística que se ocupa da investigação dos 
significados das palavras e das sentenças e, conforme aponta Cançado 
(2013), a Semântica deve ser estudada como um sistema que interage 
com outros sistemas no processo da comunicação.  Guiraud (1980) sugere 
que é a situação da língua que condiciona os valores da palavra, e que 
estes são as possibilidades de relação que norteiam um espaço de em-
prego da palavra no discurso. Processos semânticos são as mais variadas 
formas que os significados se associam. Para Borba (2008), toda unidade 
linguística tem um ou mais significados disponíveis ao falante. Dessa ma-
neira, toda palavra é usada em determinado contexto, do qual é possível 
perceber seu sentido. Para Camacho (2003) estudar a linguagem numa 
perspectiva funcional é colocá-la como instrumento de interação social, 
materializando-a numa situação de uso. Para este trabalho, foi analisado 
o capítulo sobre sinonímia e antonímia de um livro do primeiro ano do 
ensino médio e, assim, verificada a abordagem dessas entidades. Uma 
vez que os termos semânticos são tratados não com uma taxonomia, mas 
com uma contextualização da linguagem de textos, verificou-se que o li-
vro apresenta uma abordagem mais funcional ao que tange a perspectiva 
de ensino de processos semânticos no livro didático.
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Bianca Bruna Alves; & Elisangela Renata Tomaz Denardin
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2. MUSICA E O ESTUDO DA LINGUA ESTRANGEIRA.

Palavras-chave: Música; língua inglesa; projeto; motivação; cultura.

  O ensino de Inglês através de músicas foi o tema do projeto para 
a feira do conhecimento, desenvolvido pela professora da rede públi-
ca e de acordo com as necessidades do Projeto Político Pedagógico 
da Escola N. Senhora de Lourdes, da cidade de Sinop, no interior do 
Mato Grosso, voltado para a aquisição de vocabulário, e estrutura da 
língua estrangeira através de músicas contextualizadas por décadas, e 
trabalhadas de modo com que o alunos observassem a maneira como 
as letras das mesmas, estavam de acordo com o contexto histórico de 
cada período. O material didático utilizado em sala foi a música, em 
pen drive e vídeo clip, com atividades relacionadas interdisciplinar-
mente com as relações sociais e os vocábulos utilizados nas diferen-
tes décadas. Tal projeto foi desenvolvido e aplicado numa turma de 7º 
ano do ensino fundamental, e teve como objetivo observar a eficácia 
do uso da música como instrumento de ensino/aprendizagem de nas 
aulas de língua inglesa. As músicas foram escolhidas de acordo com 
sua popularidade e conhecimento dos próprios alunos. O material di-
dático-pedagógico (áudio e exercícios) foi elaborado de acordo com 
as Orientações Curriculares na qual estabelece que o ensino de LEM 
deve ser um espaço onde se desenvolvam atividades significativas 
que explorem diversos recursos. As músicas abordam temas conhe-
cidos dos alunos e que a partir deles foram se estruturando com os 
conteúdos pertinentes a série. As sequências didáticas foram criadas 
para cada música contemplando as capacidades de ação, linguística, 
linguístico-discursiva e a produção final as quais levam à reflexão. 
Ressaltamos a carência de materiais que despertam o interesse do 
aluno pela Língua Inglesa. Propusemos atividades visando motivá-los, 
facilitar a aquisição de vocabulário, listening, writing, reading, spe-
aking e conhecimento de outras culturas.
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Caroline da Silva Paquieli
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3. ANÁLISE SEMIÓTICA DA ASPECTUALIZAÇÃO EM TEXTOS DO 
JORNALISMO POLÍTICO.

Palavras-chave: Semiótica; Aspectualização; Discurso.

  O principal interesse do presente trabalho é demonstrar, através 
do conceito de aspectualização, de que maneira o enunciador se instala 
no texto e julga as ações enunciadas. Desse modo, este estudo pretende 
explicitar os mecanismos que revelam a presença de um sujeito enun-
ciador e a instauração de um ponto de vista no enunciado, mesmo em 
textos nos quais se pretende simular um efeito de neutralidade. Para 
isso, esta pesquisa utiliza como pressuposto teórico-metodológico a se-
miótica de linha francesa, proposta por Algirdas J. Greimas (2008[1983]), 
com atenção especial para o entendimento sobre aspectualização. Isso 
porque, de acordo com essa teoria, a aspectualização no discurso é 
percebida pela instauração de um sujeito observador que avalia as ca-
tegorias de tempo, de espaço e de pessoa por uma determinada pers-
pectiva. Nesse sentido, é, então, ao observar a aspectualização, que se 
busca demonstrar a construção de uma orientação argumentativa que 
direciona a interpretação do enunciado pelo enunciatário. Com o intui-
to de explicar o modo de presença de um sujeito enunciador nos tex-
tos, as contribuições da semiótica tensiva, de Claude Zilberbeg (2006), 
também serão utilizadas como embasamento de análise. Essa vertente 
da teoria semiótica servirá de apoio para a compreensão das oscilações 
tensivas com que o tempo, o ator e o espaço podem ser julgados, a de-
pender do ponto de vista instaurado pelo observador circunscrito nos 
textos. Para embasamento desta análise, o corpus que sustenta este 
trabalho é formado por notícias centradas no tema política veiculadas 
em jornais on-line durante o mês de dezembro de 2015.  
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Dayana Rodrigues Pereira; & Dannisleyk Moraes de Araújo Santos
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4. A HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: IMAGEM 
POSSIBILITANDO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Imagem. Histórias em 
Quadrinhos.

  O presente artigo tem como propósito discutir a influência da 
imagem nas histórias em quadrinhos e como a imagem pode contri-
buir para a efetivação da aprendizagem significativa em sala de aula, 
atentando para a facilidade de acesso que a mesma promove. Levando 
em consideração o contexto sócio histórico, em que as HQ´s eram con-
sideradas inadequadas para o uso no espaço educativo, principalmente 
por conter imagens, tendo em vista o predomínio do texto escrito. Para 
tanto, utilizando uma abordagem histórica pesquisou-se o desenvolvi-
mento do gênero Histórias em Quadrinhos, observando como a imagem 
contida no gênero poderia possibilitar uma aprendizagem significativa. 
Mostrando a importância da imagem nas HQ´s no processo de ensi-
no e aprendizagem. Através de um recorte histórico,  compreendeu-se 
algumas concepções estabelecidas em relação ao uso dos HQ´s pelas 
escolas, mostrando a ideia que era assumida pelos estudiosos sobre 
a influência da imagem nas Histórias em Quadrinhos, em diferentes 
momentos. Levando em consideração o contexto contemporâneo e o 
conceito de imagem defendido, atualmente, no espaço sociopedagó-
gico que a compreende como facilitadora da aprendizagem discente, 
vemos então as HQs tomadas como material de leitura rico e complexo. 
O contato frequente com os textos quadrinísticos pode estimular o ato 
de ler, bem como, despertar o senso crítico discente, viabilizando uma 
aprendizagem significativa. Dessa forma, este trabalho tem como obje-
tivo geral  delinear como imagens nas histórias em quadrinhos podem 
ser um instrumento facilitador no ensino e aprendizagem, propondo 
assim, uma reflexão acerca do desenvolvimento da aprendizagem usan-
do as histórias em quadrinhos como material de estudo.
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Débora Braga Medeiros Ferreira dos Santos; & Luiz Fernando 
Matos Rocha.
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5. INTERAÇÃO FICTIVA COMO ESTRATÉGIA COMUNICATIVA EM 
FALA ESPONTÂNEA DO PB.

Palavras-chave: Linguística Cognitiva; Interação Fictiva; Estratégia 
Comunicativa. 

  A organização da conversação em turnos de fala é básica para a 
interação comunicativa e se constitui uma das estruturas de conheci-
mento dos interlocutores acerca dos usos de linguagem. Pascual (2014) 
reconhece a existência de uma base conversacional para o pensamento, 
a língua e o discurso, o que contribui para o uso do frame de conversa-
ção com o intuito de estruturar/modelar a cognição, o discurso e a gra-
mática (PASCUAL, 2016), uso este que define o fenômeno da Interação 
Fictiva. Este trabalho visa a mapear as ocorrências de Interação Fictiva 
no C-Oral Brasil I (RASO e MELLO, 2012), corpus de fala espontânea do 
Português Brasileiro, por meio de leituras e análises com o auxílio 
das oitivas, a fim de observar a similaridade diafásica dos ambientes 
onde o uso do fenômeno é mais recorrente, isto é, busca-se identificar 
relações entre as esferas discursivas onde essas ocorrências são en-
contradas. Uma vez que o fenômeno pode assumir diversas formas e 
funções específicas, adota-se a abordagem corpus-driven, de modo a 
permitir que o próprio dado mostre as suas particularidades e funções 
dentro do discurso. Propõe-se, portanto, uma análise do uso real da 
linguagem, dando proeminência à intenção do falante ao fazer o uso de 
determinada estrutura. Atenta-se ainda para a finalidade comunicativa 
com a qual os interlocutores lançam mão deste recurso, uma vez que se 
tem a hipótese de que o fenômeno em questão é utilizado, geralmente, 
em situação de conflito de ideias, tendo o intuito de explicar, instruir e 
convencer o ouvinte. Isso nos faz postular a Interação Fictiva como uma 
estratégia comunicativa no Português Brasileiro.
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6. O CONCEITO “CULTURA” NAS TEORIZAÇÕES DE ÉMILE 
BENVENISTE.

Palavras-chave: Émile Benveniste; Linguística Geral; Cultura.

  A teorização proposta por Émile Benveniste, devido a sua di-
versidade e a sua extensão, coloca aos seus estudiosos certos desa-
fios de leitura, tanto por se configurar como teorização inacabada, 
quanto por ser refratária à linearidade. Desse modo, a instauração 
de um ponto de vista sobre o todo, a fim de trabalhar relacionalmen-
te a trama conceitual por ele produzida, tem sido um dos caminhos 
adotados para melhor compreender a grandeza teórica da obra desse 
linguista, cuja teorização “de uma audácia impressionante, embora 
discreta e aparentemente modesta, permanece hoje em dia relativa-
mente desconhecida e pouco visível” (KRISTEVA, 2014, p. 31). Em sendo 
assim, a complexidade da teorização de Émile Benveniste exige, cada 
vez mais, a ocorrência de estudos epistemológicos que contribuam 
para a compreensão da grandeza dessa obra, cujo axioma (re)introduz 
o homem nas problematizações linguísticas. É sob essa luz que se ins-
creve este trabalho: instauramos um ponto de vista sobre a teorização 
desse autor de modo a analisar, com base em um corpus determinado, 
o estatuto epistemológico do conceito “cultura”. Em outros termos, 
com este trabalho, objetivamos realizar um estudo em História das 
Ideias Linguísticas em torno do conceito “cultura” na obra de Émile 
Benveniste; conceito-chave em sua teorização. Empreendemos, assim, 
um trabalho rigoroso de análise da obra desse autor, um estudo teó-
rico sistemático, de tal modo a extrairmos esse conceito do “estado 
prático”, a fim de “dar-lhe a forma correspondente” (ALTHUSSER, 1978, 
p. 58). Nessa medida, questionamo-nos: como é possível compreen-
der o conceito “cultura” na Linguística Geral de Émile Benveniste? Em 
outros termos: qual o lugar desse conceito no projeto de Linguística 
Geral de Benveniste? Nosso corpus será constituído pelos PLGs, livros 
representativos do pensamento desse autor, nos quais inventariamos 
os usos desse conceito e os sentidos por ele veiculados.
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Gabriela da Silva Pires; & Luiz Fernando Matos Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

7. A AVALIATIVIDADE SUBJACENTE EM CONSTRUÇÕES 
CONCESSIVO-COMPARATIVAS.

Palavras-chave: Gramática das Construções; Avaliatividade; 
Concessividade; Comparação.

  Este trabalho ancora-se na abordagem da Gramática das Construções 
(GOLDBERG, 1995, 2006; FILLMORE, LEE-GOLDMAN & RHOMIEUX, 2012) e objetiva 
analisar aspectos semântico-pragmáticos de um tipo especial de construção 
concessivo-comparativa do português brasileiro, esquematizada como “(ATÉ 
QUE) PARA X, Y”, segundo o exemplo: “Até que pra uma loira ela tá bem inteli-
gente” (Yahoo!Respostas/2010). No esquema, “PARA X” representa um elemento 
que serve de gatilho para um frame (Fillmore, 1982), e é marcado por um SN 
preferencialmente indefinido; e “Y” contém um comentário pragmaticamente 
contrário às expectativas acionadas em “X”. A partir de metodologia empírica, 
com dados obtidos por meio de busca à Web, foi construído um banco de dados 
com 385 ocorrências, provenientes dos seguintes domínios: <<abril.com.br>>; 
<<blogspot.com.br>>; e <<br.answers.yahoo.com>>. Um aspecto semântico-
-pragmático discutido no trabalho diz respeito à depreensão de instâncias ava-
liativas, consideradas de acordo com a abordagem dos pesquisadores Martin & 
White (2005), chamada Teoria da Avaliatividade (Appraisal Theory). O sistema da 
Avaliatividade compreende três domínios inter-relacionados, entendidos como 
subsistemas: Atitude, Engajamento e Gradação. De acordo com Martin (2003) e 
Martin & White (2005), o estudo da Atitude tem por objetivo mapear a forma 
como os sentimentos são construídos pelo falante/escritor nos textos. Esses 
sentimentos podem ser registrados como positivos ou negativos. Interessa-nos, 
aqui, de forma mais pontual, a categoria Julgamento, que é uma atitude avalia-
tiva voltada para pessoas cujos comportamentos são avaliados. Assim, dentre 
as ocorrências analisadas, a avaliação judicativa do tipo propriedade (que ava-
lia o nível de ética), da esfera da sanção social, ocorre preferencialmente na 
forma positiva; e aparece como negativa apenas de forma indireta, como token 
avaliativo. Isso sinaliza que as construções concessivo-comparativas por nós 
estudadas não são tipicamente escolhidas para se avaliar, diretamente, com-
portamentos morais ou éticos. Tais avaliações ocorrem preferencialmente de 
forma subjacente, contando com a contribuição interpretativa do interlocutor.
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8. USE AMARELO PELAS DIRETAS - A METÁFORA NA CRÔNICA 
“AMARELO MEU AMOR”.

Palavras-chave: Metáfora; Amarelo; Semântica.

  Considerando a língua como algo vivo, dinâmico, de domínio do 
falante, suas mudanças são caracterizadas pelas irregularidades semân-
ticas. Essas irregularidades, às vezes, ultrapassam os limites morfológi-
cos, provocando um distanciamento total do significado já cristalizado 
na língua, produzindo a entrada de um novo item lexical apenas pela 
movimentação do significante por outros significados. Em se tratando 
dos processos de formação de palavras, podemos afirmar, sem sombra 
de dúvidas, que muitas delas têm suas origens em signos motivados, 
ou metafóricos, e com o passar do tempo, foram se cristalizando na lín-
gua, tornando-se opacas, e hoje o seu uso já se tornou comum e não se 
percebe mais a sua origem vinda de outras palavras, ou a qual referente 
inicial ela está relacionada. A fim de mostrar esse movimento do signo 
linguístico, analisaremos a crônica “Amarelo meu amor”, publicada na 
folha de São Paulo, no dia 10 de abril de 1984, o jornalista Ruy Castro, 
aproveitando o momento político por que passava o Brasil, que tem, en-
tre as cores de sua representação simbólica, o amarelo. Essa crônica faz 
um mapeamento daquele momento de “diretas já”. Nossa análise busca 
analogias com nosso momento político atual. Começaremos a análise 
pelo uso do amarelo no seu significado já cristalizado, passando pela 
extensão de sentido, pelo simbólico, pelo metafórico, pelo metonímico, 
pelo arbitrário e, finalmente, pela institucionalização do amarelo. Nessa 
perspectiva, tem-se a língua não como algo pronto em suas estruturas 
morfossemânticas, mas como algo vivo e com possibilidades de mudan-
ça. Por essa razão, o uso metafórico das palavras tem sido visto sob olha-
res que vão além do sentido figurado. É essa modalidade, como sendo o 
primeiro passo para a entrada de um novo item lexical, que discutiremos 
no decorrer dessa análise, ou seja, a metáfora.
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9. RETROSPECTO SOCIOCOGNITIVO DA PALAVRA BRASIL EM 
DISCURSOS DE POSSE DE 1990 A 2011: FRAMES E DOMÍNIOS DE 
EXPERIÊNCIA.

Palavras-chave: Discurso de posse; Nova República; Brasil. 
Semântica de frames; Discurso.

  Este trabalho apresenta um estudo (COSTA, 2015) sobre as concep-
tualizações de BRASIL nos discursos de posse dos presidentes brasileiros 
diretamente eleitos no período denominado Nova República, entre os 
anos de 1990 e 2011. O objetivo da pesquisa foi acompanhar se houve ou 
não transformações nas conceptualizações de BRASIL com base no item 
lexical que dá nome ao país. A pesquisa se firma numa postura sociocog-
nitivista. Pela semântica de frames de Fillmore (1982), consideramos que 
os itens lexicais servem de pontos de acesso para esquemas e processos 
conceptuais de construção de sentido. Pelo viés discursivo cognitivista 
de Hart (2010), entendemos que valores sociais, condições históricas e 
enunciativas não apenas subjazem àqueles fenômenos conceptuais, mas 
são inextricáveis deles. Observou-se que a palavra Brasil ocorre 159 vezes 
nos discursos do período considerado e que houve uma grande varieda-
de de frames em que algum de seus elementos é instanciado por Brasil. 
Observou-se também, no entanto, que era possível agrupar os frames re-
lacionados a Brasil em grupos de matrizes experienciais: espacialidade; 
internacionalidade; dificuldade e necessidade; prisão e entraves; gover-
no e benefícios; ações e conquistas; construção; manutenção e mudança; 
potencial, missão e futuro. Apesar da variedade de frames, a interpreta-
ção que propomos é a de que não há rupturas entre as conceptualizações 
de BRASIL no período enfocado, o que indica a manutenção de certos 
valores e de certos domínios experienciais relacionados ao país, mesmo 
para grupos politicamente antagônicos. Um resultado paralelo da pes-
quisa é de que, cognitivamente, os nomes próprios podem ser mais bem 
explicados numa perspectiva não monolítica, isto é, supralexical.
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1. O PRIMING SINTÁTICO NO PROCESSAMENTO DE 
SENTENÇAS PASSIVAS EM PORTUGUÊS E INGLÊS: UM ESTUDO 
TRANSLINGUÍSTICO.

Palavras-chave: Priming sintático; voz passiva; processamento 
sintático.

  A organização dos sistemas sintáticos em indivíduos bilíngues 
tem sido um tópico de grande discussão na área da psicolinguística. A 
discussão refere-se ao nível de dependência do processamento sintático 
entre idiomas em indivíduos bilíngues, podendo a segunda língua (L2) 
ter representação compartilhada com a primeira língua (L1) (HARTSUIKER 
et al., 2004) ou ser totalmente independente desta (ULMAN, 2001). O 
paradigma do priming sintático tem sido amplamente estudado nesse 
contexto. Este paradigma refere-se a um fenômeno cognitivo sobre a ten-
dência dos falantes de repetir as próprias construções sintáticas e as de 
seus interlocutores ao longo das sentenças (BOCK, 1986), e fornece evi-
dência de como as construções sintáticas que usamos são representadas 
e armazenadas (HARTSUIKET et al, 2004; TOOLEY; TRAXLER, 2010). Efeitos 
desse paradigma foram encontrados durante a produção, porém é possí-
vel observar esse fenômeno na compreensão também. Na compreensão, 
o indivíduo é exposto a uma sentença (prime) precedida por outras com 
a mesma estrutura ou estrutura similar. O priming sintático ocorre quan-
do há redução no tempo de processamento da sentença alvo (target) de 
mesma estrutura. Neste cenário, este estudo busca investigar os efeitos 
do priming sintático translinguístico no processamento de sentenças em 
português (L1) e inglês (L2) utilizando a voz passiva como estrutura de 
interesse. Além disso, busca-se averiguar os efeitos do impulso lexical 
entre sentença prime e alvo. Assim, após a aplicação de um experimento 
comportamental de leitura auto-monitorada com bilíngues do par por-
tuguês-inglês, esse trabalho visa apresentar resultados preliminares dos 
efeitos do priming sintático translinguístico que poderão contribuir para 
a discussão de processamento sintático em indivíduos bilíngues.
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2. A INFLUÊNCIA DO ASPECTO LEXICAL NO SURGIMENTO DO 
ASPECTO GRAMATICAL.

Palavras-chave: Aquisição da linguagem; Aspecto lexical; Aspecto 
gramatical.

  O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de uma 
pesquisa desenvolvida no quadro da Teoria Gerativa que investigou a 
relação entre o aspecto lexical e o aspecto gramatical na produção lin-
guística de uma criança em fase de aquisição da linguagem. Por aspecto 
lexical entendemos o aspecto inerente ao SV (sintagma verbal). Conforme 
os valores dos traços [durativo], [estativo] e [télico], o aspecto lexical 
pode ser subdividido em estados [+estativo, +durativo, -télico], ativida-
des [-estativo, +durativo, -télico], accomplishments [-estativo, +durativo, 
+télico] e achievements [-estativo, -durativo, +télico]. Os estados indicam 
um evento sem final evidente, mas com certa duração, como “amar”. As 
atividades sugerem uma ação com período indefinido, como “nadar”. Os 
accomplishments denotam duração marcada por fases sucessivas até 
que o fim seja alcançado, como “pintar uma casa”. Já os achievements in-
dicam ventos pontuais, como “encontrar”. Quanto ao aspecto gramatical, 
podemos defini-lo como o aspecto codificado na morfologia verbal. O as-
pecto gramatical costuma ser subdividido em imperfectivo e perfectivo, 
conforme se considere ou não a constituição temporal interna de uma 
situação. Após a análise dos dados de fala da criança investigada, veri-
ficamos uma associação entre o aspecto lexical achievement, portador 
do traço [-durativo], ao aspecto gramatical perfectivo, bem como uma 
associação entre os aspectos lexicais estado, atividade e accomplish-
ment, portadores do traço [+durativo], ao aspecto gramatical imperfecti-
vo. Embora a associação entre accomplishment e imperfectivo não seja 
uma relação prevista na literatura sobre o tema, os resultados indicam 
que o aspecto lexical pode influenciar o surgimento aspecto gramati-
cal, haja vista que o traço [+durativo], comum aos estados, atividades e 
accomplishments, é compatível com a característica do imperfectivo de 
visualizar a estrutura temporal interna de uma situação.
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3. A CAUSATIVA SINTÉTICA COM VERBO TRANSITIVO DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM MINIMALISTA.

Palavras-chave: Causativas sintéticas; verbos transitivos; estrutura 
argumental.

  A causação é expressa de forma analítica e de forma sintética, no 
português brasileiro (PB). Por exemplo, Mara mandou o cabeleireiro cor-
tar o cabelo e Mara cortou o cabelo representam uma causativa analítica 
e uma causativa sintética, respectivamente. Essa última é identificada 
como uma forma sintética com verbo transitivo, que pode ter um adjunto 
introduzido por preposição para expressar o agente do evento causado 
(BITTENCOURT, 1995, 2001; SILVA, 2009 e CANÇADO, 2010). Entretanto, esta 
pesquisa tem como objetivo principal reunir evidências que corroborem 
com a nossa hipótese de que a causativa sintética com verbo transitivo 
(CSVT) é derivada de uma estrutura analítica subjacente (MILANIO, 2014). 
Para o desenvolvimento deste estudo, investigamos propriedades sin-
táticas e semânticas dessas construções. Em relação às propriedades 
sintáticas, baseamo-nos na proposta de Pylkkänen (2002, 2008) e na 
reanálise de Blanco (2009, 2010) sobre os núcleos funcionais: VoiceP e 
vPCAUSE. Verificamos que a CSVT, no nível subjacente, apresenta o pa-
râmetro Agregação de VoiceP e o padrão selecional de vP fásico. Diante 
disso, constatamos que para o licenciamento sintático da CSVT são re-
queridos mais de um núcleo VoiceP, bem como mais um de vP. Nessa 
derivação, o VoiceP mais alto abriga o DP causador e o VoiceP mais baixo 
projeta o DP causado, que semanticamente expressa um sujeito indeter-
minado com interpretação arbitrária, DP proarb. Quanto aos vPs, o mais 
alto, vPCAUSE, projeta o verbo leve e o vP mais baixo projeta o verbo 
transitivo. No que se refere às propriedades semânticas, observamos que 
a CSVT impõe algumas restrições, destacando-se as seguintes: i) leitura 
ambígua na posição de sujeito; ii) um verbo motor de segunda ordem e 
iii) um instrumento artificial alienável. Por fim, os resultados deste estu-
do, ainda que parciais, parecem evidenciar que a CSVT é derivada de uma 
estrutura mais articulada compatível com uma causativa analítica. 
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4. VARIAÇÃO DAS FORMAS POSSESSIVAS RELACIONADAS AO 
PRONOME VOCÊ EM PEÇAS TEATRAIS DOS SÉCULOS XIX E XX.

Palavras-chave: Formas de tratamento; variação; sintaxe.

  O pronome pessoal você de 2ª pessoa é oriundo do processo his-
tórico de gramaticalização do pronome de tratamento Vossa Mercê, cujas 
formas apresentavam-se na 3ª pessoa. Esse processo mostra que, no 
Brasil, a partir de meados do século XVIII, os usos dessas formas tornam-
-se divergentes, como reporta Lopes (2008). A implementação de você no 
quadro dos pronomes de 2ª pessoa traz consigo as formas de 3ª pessoa 
correspondentes ao pronome de tratamento, ocasionando a variação 
entre as formas de 2ª e 3ª pessoas. Este trabalho, com base em dados 
coletados de quatro peças teatrais brasileiras dos séculos XIX e XX, tem 
como objetivo analisar a variação entre as formas em competição seu e 
teu relacionadas ao pronome você. Pretendemos determinar os fatores 
condicionadores do uso dos paradigmas de 2ª e 3ª pessoas, levando em 
conta condicionamentos linguísticos e sociais e fazer uma análise com-
parativa entre os registros encontrados nas obras teatrais escolhidas. 
Partimos das hipóteses de que a relação simétrica/assimétrica entre as 
personagens interfere na escolha do pronome possessivo e que, em peças 
do século XIX, é maior o uso da forma seu com o pronome você, enquanto, 
nas peças do século XX, a forma teu assume uma posição de destaque 
como pronome possessivo relacionado ao pronome você, evidencian-
do uma competição de formas provenientes de gramáticas distintas. O 
trabalho fundamenta-se na Teoria Gerativa (Lightfoot, 1999), adotando, 
para a investigação diacrônica, o modelo de competição de gramáticas 
(Kroch, 1989, 1994). Do ponto de vista metodológico, segue os passos da 
análise quantitativa, proposta pela Sociolinguística Laboviana (cf. Labov, 
1972, 1974). Os resultados não apontam para um percentual maior dos 
pronomes possessivos de 2ª pessoa associado ao pronome pessoal você 
no século XX do que no século XIX. Além disso, a relação simétrica ou 
assimétrica não se mostrou relevante na amostra estudada.
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5. A COLOCAÇÃO DOS CLÍTICOS EM CARTAS BRASILEIRAS DO 
INÍCIO DOS SÉCULOS XX E XXI.

Palavras-chave: Clíticos; Competição de gramática; Sintaxe.

  Este trabalho tem como objetivo analisar o padrão de colocação dos 
pronomes clíticos em cartas escritas no início dos séculos XX e XXI, tendo 
como embasamento teórico a Teoria de Variação e Mudança (Weinreich, 
Labov e Herzog, 1968) e a Teoria Gerativa (Lightfoot, 1999), principalmente 
no modelo de competição de gramáticas (Kroch, 1989, 1994). Os trabalhos 
sobre colocação pronominal na história do português brasileiro revelam 
um padrão de variação muito diferente do padrão proclítico caracterís-
tico da gramática do PB. De fato, alguns trabalhos mostram o aumento 
da ênclise em contextos em que a próclise era predominante, como re-
porta Pagotto (1998, 2013) sobre o padrão de colocação pronominal das 
Constituições do Império (1824) e da República (1891). Desse modo, ao 
comparar cartas pessoais escritas no início do século XX com as escritas no 
início do século XXI, esperamos encontrar nas cartas mais recentes um pa-
drão mais próximo da gramática internalizada, ou seja, a preferência pela 
próclise. O estudo apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado 
em andamento e tem como objetivos específicos: a) determinar os fatores 
condicionadores da próclise ou ênclise em falantes não ilustres levando 
em conta condicionamentos linguísticos e sociais; b) analisar as diferenças 
na colocação pronominal entre os informantes de cada recorte sincrônico; 
c) confrontar os dados dos informantes do século XX e os do século XXI; d) 
comparar todos os resultados obtidos aos resultados de demais trabalhos 
já realizados sobre o tema. Os resultados confirmaram as primeiras hipó-
teses levantadas: as cartas do século XXI apresentam um índice de próclise 
mais alto do que as do século XX. Além disso, com relação aos missivistas 
das cartas do século XX, os índices mais altos de próclise estão condicio-
nados a fatores sociais, como o gênero.
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6. A ORDEM DO SUJEITO E A EXPRESSÃO LOCATIVA COM OS 
VERBOS INACUSAITIVOS EM PEÇAS TEATRAIS DO PB E DO PE.

Palavras-chave: Inacusativo; ordem; locativo; variação.

  Estudos referentes à ordem do sujeito no português do Brasil (PB) 
em sentenças declarativas (BERLINCK, 1988; TARALLO E KATO, 1989; entre 
outros) apontaram para uma maior produtividade da ordem VS com ver-
bos inacusativos. Pilati (2002) contribui com a constatação de que a ordem 
VS não é restrita aos verbos inacusativos, pois essa mesma estrutura pode 
ser encontrada com verbos intransitivos e transitivos. Em outro estudo, 
Pilati (2006) levanta algumas restrições sintáticas e semânticas que in-
fluenciam a posposição do sujeito, uma delas é a inversão de uma expres-
são locativa. Sobre a ordem VS/SV com verbos inacusativos no PB, Santos 
(2008) constatou que esses verbos aceitam variação da posição do sujeito. 
Verificando os itens lexicais, Santos e Soares da Silva (2012) verificaram 
que o grupo de verbos morrer, nascer, envelhecer contava, nos anos 1990, 
com todos os verbos antepostos, ou seja, uma taxa de 0% de posposi-
ção. O resultado parece apontar para a implementação da mudança no 
PB em relação ao preenchimento do sujeito, prevista por Duarte (1995). 
Considerando as estruturas com verbos incausativos, o presente trabalho 
propõe rever algumas peças teatrais brasileiras analisadas por Santos 
(2008) e verificar a influência do locativo na ordem VS. Além de verificar 
se essa influência também ocorre no português europeu (PE). Para am-
bas as análises, serão utilizadas peças teatrais populares, referentes aos 
países considerados, escritas ao longo dos séculos XIX e XX. O arcabouço 
teórico utilizado será o quadro de Princípios e Parâmetros da Gramática 
Gerativa (CHOMSKY, 1981) e a Teoria da Variação e Mudança proposta pela 
Sociolinguística (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 1968).
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7. SUJEITOS DESLOCADOS À ESQUERDA NO GÊNERO DEBATE.

Palavras-chave: Sintaxe; deslocamento à esquerda de sujeito; 
modalidade oral; Português Brasileiro.

  Estudos anteriores acerca das construções de tópico marcado na 
modalidade oral do Português do Brasil (cf. ORSINI e VASCO, 2007; ORSINI 
e PAULA, 2011; PAULA, 2013 e GARCIA, 2014) mostram que essas estruturas 
coexistem com as de sujeito-predicado, possibilitando-nos considerar o 
PB uma língua mista, segundo a tipologia das línguas proposta por Li e 
Thompson (1976). Desta forma, a presente comunicação objetiva discutir 
o comportamento sintático e discursivo das construções de deslocamen-
to à esquerda de sujeito, uma das estratégias de tópico marcado em que 
há correferencialidade expressa por um item lexical duplicado na posi-
ção sintática de sujeito no interior do comentário. Para o desenvolvimen-
to da pesquisa, constituiu-se uma amostra com 4 (quatro) edições do 
programa Seleção Sportv, de temática esportiva, transmitido pelo canal 
a cabo Sport TV, totalizando, aproximadamente, 10 horas de gravação. As 
gravações foram feitas de forma aleatória e, em seguida, transcrevemos 
essas gravações e selecionamos as construções aqui analisadas. O pro-
grama tem a configuração discursiva do gênero debate. Gênero, segundo 
Marcuschi (2007), corresponde a uma atividade sociodiscursiva, sempre 
que um indivíduo estabelece algum tipo de comunicação é através de 
algum gênero textual. Os gêneros textuais apresentam-se em número 
ilimitado e tendem a se ampliar. A pesquisa fundamenta-se nos pressu-
postos da Teoria de Princípios e Parâmetros, descrita por Chomsky (1981), 
concentrando-se, de forma particular, nos achados acerca do compor-
tamento do PB oral no que tange à marcação do Parâmetro do Sujeito 
Nulo (cf. KATO e DUARTE, 2014). Adota, do ponto de vista metodológico, 
os procedimentos de uma análise quantitativa.
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8. A REPRESENTAÇÃO DO DATIVO ANAFÓRICO PARA REFERÊNCIA 
À TERCEIRA PESSOA EM PEÇAS CARIOCAS NOS SÉCULOS XIX E XX.

Palavras-chave: Clítico dativo; sistema pronominal; variação e 
mudança; sociolinguística.

  O objetivo principal deste trabalho é analisar e traçar um panorama 
diacrônico das formas de realização do dativo anafórico de 3ª pessoa em 
sete peças cariocas, correspondentes a sete períodos de tempo distintos, 
ao longo dos séculos XIX e XX. A escolha do corpus foi motivada pelo fato 
de as peças representarem um gênero textual que, embora escrito, busca 
se aproximar da fala de grupos sociais, particularmente urbanos, o que 
possibilita uma descrição mais próxima da modalidade oral do Português 
Brasileiro (PB). Pesquisas sincrônicas anteriores sobre o dativo anafórico 
na fala e na escrita (Gomes, 1999; Freire 2000; Silveira, 2000; Freire, 2005; 
Duarte e Ramos, 2015), em diferentes regiões do Brasil, indicam que o clí-
tico dativo para referência à terceira pessoa está praticamente extinto do 
PB e é substituído, preferencialmente, por um sintagma preposicional (SP) 
anafórico, seguido por uma categoria vazia. O que se busca, então, nesse 
trabalho é observar os momentos de transição no processo de redução 
do clítico e sua substituição pelas duas variantes: o objeto nulo e o SP 
anafórico. Nosso referencial teórico se fundamenta da Teoria da Variação 
e Mudança Linguística, proposta por Weinreich, Labov & Herzog (1968 
[2006]). Para dar conta de uma descrição, interpretação e análise dos da-
dos encontrados nas peças, utilizamos também descrições teóricas sobre 
a redução do quadro de clíticos de terceira pessoa no PB (Duarte e Ramos, 
2015). Nossa hipótese é que encontraremos um percurso semelhante ao 
encontrado por Vargas (2012) e Marques de Sousa (2015), com base na mes-
ma amostra, respectivamente, para a redução do se indefinido e do clítico 
acusativo. Para a análise quantitativa do fenômeno, nossa descrição será 
desenvolvida conforme os procedimentos metodológicos da sociolinguís-
tica variacionista e os dados serão rodados no programa GOLDVARB-X.
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Aderilson Pereira Fonseca; & Dra. Maria Generosa Ferreira Souto
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

1. MENINOS CONTADORES DE HISTÓRIAS:  DA TRADIÇÃO À 
MODERNIDADE.

Palavras-chave: Oralidade; historias; leitura; letramento.

  Este resumo objetiva apresentar a pesquisa “Meninos contadores 
de histórias: da tradição à modernidade”, em processo de desenvolvi-
mento no Programa de Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras, da 
Universidade Estadual de Montes Claros. Ela se fundamenta na perspec-
tiva de trabalho com o letramento nas aulas de Língua Portuguesa em 
turmas dos anos finais do ensino fundamental. Objetiva despertar nos 
estudantes a vontade de ler. Para isso, a estratégia usada será a contação 
de histórias, trabalhada, de forma sistematizada, através de poesias de 
cordel em um primeiro momento; em um segundo momento, crônicas e 
contos; após isso, a inserção dos estudantes no mundo do romance. Serão 
convidadas pessoas da comunidade, alunos de outras escolas e alunos 
do ensino médio da própria escola em que a pesquisa será realizada para 
contar histórias aos estudantes, como estratégia principal de incentivo à 
leitura do texto literário. Somos seres orais, a escola muitas vezes se es-
quece desse fato, e foca somente na escrita. Ao principiarmos nossa vida 
escolar, os elementos principais são a nossa fala e aquilo que ouvimos. 
A escrita é posterior. Antes da escrita, já existia a oralidade. Se houver 
um fim da escrita, a oralidade irá permanecer, segundo Cosson (2006). O 
primeiro contato dos estudantes com suas histórias será, portanto, através 
da oralidade, do ouvir. Nossos alunos, na grande maioria dos casos, não 
têm prazer em ler, não adotam essa prática como cotidiana. Devido a isso, 
propomos novas estratégias, uma nova forma de se trabalhar a leitura no 
ensino fundamental e, com isso, gerar melhores resultados com relação à 
leitura de nossos estudantes. Não pretendemos nos aprofundar na análise 
dos textos literários, ou fazer exercícios de interpretação, mas criar opor-
tunidades para que o aluno tenha acesso à leitura, ao livro interessante, à 
crônica instigante, ao conto inesquecível, ao cordel desconhecido.
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Carlos Eduardo Deoclécio
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Campus Vitória

2. – VOCÊ SE VACINOU? – EU VACINEI! UMA ANÁLISE VARIACIONISTA 
DA EXPRESSÃO DO CLÍTICO PRONOMINAL EM VACINAR-SE.

Palavras-chave: Variação morfossintática; clítico pronominal; 
variação estilística; mídia.

  No conjunto dos estudos de cunho variacionista na área da sin-
taxe e da morfossintaxe do português brasileiro – como os que tratam 
da variação na concordância verbal e da concordância nominal de nú-
mero, do preenchimento da posição de sujeito e da alternância das for-
mas pronominais nós/a gente e tu/você/cê, por exemplo –, a variação 
na expressão do clítico pronominal ao lado de verbos pronominais e/
ou reflexivos tem produzido trabalhos há décadas no cenário acadêmico 
nacional, como os de Omena (1978), Assis Veado (1982), Duarte (1995) e 
Pereira (2007), para citar alguns. Nesse sentido, esta comunicação tem 
por objetivo apresentar uma análise preliminar da ocorrência variável do 
verbo vacinar-se – como em “eu me vacinei” x “eu vacinei”, ou “meu filho 
se vacinou” x “meu filho vacinou”–, a partir do recente cenário de surto de 
febre amarela no Sudeste brasileiro, em especial nos Estados do Espírito 
Santo e Minas Gerais. Esse estudo tem como corpus textos orais de repor-
tagens de telejornais desses Estados, sobretudo os de suas Capitais. Tais 
reportagens são constituídas por uma gradação de registros estilísticos: 
ora o(a) repórter reproduz um texto mais monitorado; em dados momen-
tos, expressa-se mais espontaneamente; em outros, entrevista cidadãos 
em filas para vacinação, etc. Esse conjunto de contextos representa uma 
rica amostra para a análise do fenômeno em questão, que pode apresen-
tar diferentes resultados em termos do (não) monitoramento nas cenas 
comunicativas. Além disso, pretende-se verificar se, em contexto de in-
teração, a comunicação sofre algum tipo de descontinuidade quando o 
clítico não realizar, dado que construções como “ele já vacinou” ou “eu já 
vacinei” podem, em alguma medida, gerar em quem as ouve a indagação 
“vacinou quem”? Para a análise do fenômeno, Labov (1972 [2008]) norteará 
a teoria e a metodologia, bem como será utilizado o programa computa-
cional Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).



279.

Sessões de comunicação
Sociolinguística e Dialetologia

Carolina Rabelo de Sousa; & Prof.Dr. Marcos Luiz Wiedemer
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

3. LINGUAGEM E IDENTIDADE EM UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA.

Palavras-chave: Sociolinguística; Comunidade de Prática; Linguagem; 
Persona; Facebook.

  Nesta comunicação, tomamos como base teórica a abordagem so-
ciolinguística, mais especificamente a terceira onda, que teve uma mudan-
ça no foco da comunidade de fala para a comunidade de prática. Segundo 
Eckert (1992) comunidade de prática é um conjunto de pessoas agregadas 
em razão do engajamento mútuo em um empreendimento comum, modo 
de falar, crenças, valores, relações de poder. O objetivo deste trabalho, em 
desenvolvimento, é de estudar o uso linguístico (performance) dos mem-
bros de uma comunidade de prática e observar como ocorre a construção 
de identidade (persona) desses indivíduos e a construção do significado 
social. A persona, segundo Eckert (2005), é a imagem social que o falan-
te projeta para os outros membros daquela ou de outra comunidade. No 
entanto, para que o falante tenha êxito na execução da performance e na 
construção de sua persona, ele precisa estar inserido em uma comunidade 
e conhecer suas regras. Partindo da ideia de Eckert (2000), a identidade 
individual e de grupo estão sendo constantemente negociadas e renego-
ciadas através de interações sociais, ambas expressas e construídas por 
meio do diálogo. Neste sentido, a identidade não é fixa e unitária, pois 
diferentes tipos de identidades podem ser experimentados, em contextos 
diferentes, em diferentes comunidades e em diferentes comunidades de 
práticas.  Como metodologia foram escolhidos dois grupos fechados do 
Facebook, para tal análise a escolha destes grupos foi através dos perfis 
ideológicos que se assemelham na maioria dos aspectos, pelas suas re-
lações grupais e de seus membros possuírem identidades singulares. Os 
dados estão sendo coletados a partir de outubro de 2016.
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Caroliny Batista Massariol
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

4. A EXPRESSÃO DO SUJEITO PRONOMINAL NA FALA DE 
MULHERES UNIVERSITÁRIAS CAPIXABAS: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA.

Palavras-chave: Sujeito pronominal; Situação comunicativa; 
Sociolinguística Variacionista.

  Na presente comunicação, observamos, com base a Teoria da 
Variação e Mudança Linguística (LABOV (2008 [1972], 2001), a mudança no 
preenchimento da posição do sujeito pronominal na fala de mulheres 
capixabas universitárias de 15 a 25 anos. As pesquisas de Paredes Silva 
(1998, 2007) e de Duarte (1993, 2003) apontam que o português brasileiro 
passa a preencher mais frequentemente a posição do sujeito pronominal, 
tendo entre suas razões a mudança no sistema pronominal, com a grama-
ticalização de formas nominais, tornando-se pronomes, como é o caso de 
você e a gente. O presente estudo corrobora essa mudança, ao apontar 
um preenchimento de 68% dos casos de sujeito pronominal. Verificamos 
que a ênfase, a situação comunicativa, a ambiguidade morfológica ou 
contextual e a pessoa do discurso atuam fortemente sobre o fenômeno. 
Nossos resultados confirmam a colocação da tradição gramatical de que 
contextos mais enfáticos e aqueles em que há ambiguidade morfológi-
ca e contextual são os que mais favorecem o preenchimento do sujeito. 
Corroboram também com pesquisas anteriores quanto à importância das 
pessoas do discurso. Outra variável aqui abordada é a situação comunica-
tiva. Semelhantemente à proposta de A. Bell (1984, 2001) sobre a “audience 
design”, observamos que a atuação do grau de envolvimento das falantes 
com seus interlocutores foi relevante para o preenchimento do sujeito 
pronominal: quanto maior o envolvimento das falantes com seu público, 
maior o uso de sujeitos pronominais expressos. Nossos resultados reve-
lam, portanto, que, quanto mais disperso o público e menor o grau de pro-
ximidade entre falantes e interlocutores, menor a expressão preenchida.
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Clarice Nogueira Lopes
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

5. O FENÔMENO DA MONOTONGAÇÃO: DA FALA PARA A ESCRITA.

Palavras-chave: Monotongação; Sociolinguística; Ortografia.

  Esta pesquisa objetiva analisar a transposição do fenômeno 
fonético-fonológico da monotongação para a escrita, apresentada nos 
textos escritos dos participantes do Ensino Fundamental, a fim de que 
uma intervenção seja realizada com a finalidade de minimizar essa in-
terferência da fala na escrita. Especificamente, objetiva-se: a) analisar, 
após aplicação de atividade diagnóstica, a transposição do fenômeno da 
monotongação para os textos escritos dos alunos; b) demonstrar que a 
fala interfere na escrita, resultando nas ocorrências de transposição da 
monotongação para a escrita; c) evidenciar a necessidade de adequação 
da escrita às regras ortográficas, nos casos de textos formais; d) aplicar 
uma intervenção baseada na pesquisa-ação, com o intuito de promover 
o desenvolvimento da escrita ortográfica dos alunos; e) oferecer subsídio 
teórico que auxilie os docentes a minimizar as dificuldades ortográficas 
encontradas em sala de aula. Foram formuladas três hipóteses, que po-
derão ser refutadas ou confirmadas: a) a escrita dos alunos é influencia-
da pela monotongação, utilizada na fala de sua comunidade linguística, 
levando-os a se desviar da forma ortográfica convencional do Português; 
b) o entendimento do fenômeno de monotongação, pelo professor e pelo 
aluno, influencia positivamente na aprendizagem e desenvolvimento da 
escrita ortográfica dos alunos; c) a intervenção pode contribuir para o 
desenvolvimento da escrita ortográfica dos alunos. A metodologia utili-
zada foi a pesquisa-ação e a pesquisa está ancorada na Sociolinguística, 
que considera a língua em uso na sociedade, em seus diversos contextos 
comunicativos, e em reflexões teóricas sobre o ensino da ortografia. Este 
trabalho justifica-se, uma vez que, ao aliar teoria e prática, possibilita 
uma ação concreta dentro do universo pesquisado de forma a promover 
algum tipo de transformação na realidade dos participantes.
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Daillane Avelar
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

6. AS VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS EM SANTA TERESA/
ESPÍRITO SANTO.

Palavras-chave: Variação e Mudança linguística; Variáveis 
Extralinguísticas; Contato Linguístico.

  Esta pesquisa tem como objetivo analisar as variáveis extralin-
guísticas em Santa Teresa/Espírito Santo. A pesquisa foi realizada com 
descendentes de imigrantes italianos, classificados por seu sexo/gênero 
(feminino e masculino), faixa etária (de 12 a 25, de 26 a 50 e acima de 50 
anos) e escolaridade (até 08 anos e acima de 08 anos de escolarização). O 
corpus foi realizado em dois períodos, 2012 e 2015, contendo ao todo vinte 
e quatro entrevistas, todas realizadas na zona urbana, com descendentes 
que nasceram em Santa Teresa ou viveram a maior parte da vida na cidade. 
A teoria está fundamentada nos pressupostos de Labov sobre a Variação e 
Mudança linguística. Após a análise dos dados, verificou-se que os atuais 
descendentes de imigrantes italianos de Santa Teresa estão perdendo as 
marcas linguísticas do dialeto italiano. Quanto ao sexo/gênero, consta-
tou-se que os homens tendem a utilizar mais o português com influência 
da língua de imigração. As mulheres preferem as formas menos estigma-
tizadas, priorizando o uso mais aceito pela Grande Vitória. A escolaridade 
apontou que os que passaram mais tempo na escola não favoreceram 
o fenômeno, já os menos escolarizados pronunciaram o português com 
influência do dialeto italiano. A faixa etária mostrou que os mais jovens 
estão perdendo as marcas linguísticas da língua de imigração. Após o cru-
zamento, o estudo apontou  os  que mais apresentaram traços da língua 
de imigração: a faixa-etária acima de 50 anos, o gênero/sexo masculino, 
e os informantes com menor nível de escolaridade.  A pesquisa também 
indicou uma mudança em progresso, proveniente do contato linguístico.
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Dalcylene Dutra Lazarini; & Luiza Lopes Silva
Faculdade Santa Marcelina Muriaé - FASM

7. A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM MÚSICAS NORDESTINAS: UM 
ESTUDO DA LINGUAGEM E DA CULTURA.

Palavras-chave: Cultura; Música; Variação Linguística.

  Devido à dinamicidade da língua, mesma que essa tenha sua parte 
comum, a variação linguística é um assunto instigante para ser investiga-
do em diferentes gêneros textuais/ discursivos. Para a presente pesquisa, 
tem-se por objetivo analisar de forma comparativa a variação linguística 
nordestina por meio da letra da música “Assum preto” do compositor, cantor 
e instrumentista brasileiro Luiz Gonzaga, com a música “Qui nem jiló” do 
compositor, cantor e sanfoneiro Dominguinhos que exprimem em todas as 
suas criações assim como nessas, as interjeições regionais, cujo enfoque 
será dado nesta investigação. Nas músicas, compositores e cantores passam 
sua própria identidade linguística por meio da variedade empregada, quer 
seja diacrônica, diastrática e/ou diatópica. Com esse intuito, parte-se do 
embasamento teórico referente aos estudos que envolvem o preconceito 
linguístico e as diferentes variedades linguísticas (BAGNO, 1999 e 2009) e 
o papel da sociolinguística (BORTONI-RICARDO, 2014) para a evolução das 
pesquisas relacionadas a essa área. De forma que, ao tratar dessa temática 
não se deve ignorar que até o ritmo do baião nas músicas será destaca-
do neste trabalho, por se tratar de um ritmo folclórico e típico da região 
Nordeste do Brasil, onde nasceram os dois cantores, influenciando nas es-
colhas linguísticas. Considerando assim que, tal variedade linguística é rica 
de vocábulos característicos e distintos somente de sua região, a pesquisa 
pretende mostrar que por meio da comparação entre as duas músicas, que 
as interjeições regionais possuem algumas semelhanças e características, 
haja vista que ambos os cantores têm origem pernambucana, por isso têm 
uma raiz linguística semelhante. Como resultado parcial, pode-se afirmar 
que a cultura de uma região se revela por meio da variação linguística. Logo, 
trazer a diversidade cultural por meio de músicas deve fazer parte dos estu-
dos referentes à variação linguística, para que os estudantes entendam, de 
modo contextualizado, o valor da variedade escolhida.
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Dhienes Charla Ferreira Tinoco; Priscila de Andrade Barroso 
Peixoto; & Eliana Crispim França Luquetti
Universidade Estadual do Norte fluminense Darcy Ribeiro - UENF

8. UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DAS EXPRESSÕES 
IDIOMÁTICAS DE UMA COMUNIDADE.

Palavras-chave: Comunidade; escola; expressões idiomáticas.

  O presente estudo visa contribuir para a valorização e reconheci-
mento das expressões idiomáticas (EIs) em sala de aula a fim de promo-
ver o encontro entre a tradição oral e o ensino. Parte-se do pressuposto 
de que a heterogeneidade léxica constitutiva da língua deve ser aprendi-
da e apreciada no espaço educativo, posto que, na prática, a língua é um 
aglomerado de inúmeras riquezas lexicais, além de dialetos geográficos 
e sociais, diversos estilos, dentre outras características associadas às 
diferentes atividades humanas. Este trabalho consiste em um estudo so-
ciolinguístico das expressões idiomáticas utilizadas em textos literários 
de autores da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. A metodologia foi 
dividida em cinco etapas: a) coleta das expressões nos textos literários; 
b) testagem e validação das estruturas e c) observação do contexto. A 
escolha do gênero texto literário de autores locais se deu, pois os au-
tores, na maioria das vezes, buscam a transmissão fiel das variedades 
dos usos da linguagem de sua região e de seu tempo. Pretende-se apre-
ender sobre as relações entre as diferentes expressões, as motivações 
para a criação de novas unidades, bem como informações culturais da 
língua, aspectos essenciais no ensino de Língua Portuguesa voltado aos 
usos reais.  Além disso, busca-se contribuir com a escola fornecendo 
esse material linguístico para que os professores possam elaborar suas 
estratégias pedagógicas, trabalhando os fraseologismos regionais da co-
munidade em que o aluno está inserido. As expressões idiomáticas são 
construídas culturalmente, isto é, são próprias de determinada cultura 
e língua. Assim sendo, um estudo sistemático dessas construções torna 
a imagem da heterogeneidade regional e da tradição cultural linguística 
mais evidente e clara entre os jovens, possibilitando seu reconhecimento 
e valorização pelas futuras gerações. 
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Edézio Peterle Júnior; Shirlei Barth Schaeffer (professora 
orientadora); Poliana das Graças Balardino Paste; & Willian Moreira
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES/Venda Nova do Imigrante

9. ASPECTOS DO VÊNETO NA FALA DAS GERAÇÕES DE DESCENDENTES 
DE ITALIANOS MORADORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

Palavras-chave: Linguística; Vêneto; Venda Nova do Imigrante; 
Gerações.

  O presente trabalho teve como objetivo identificar aspectos e 
marcas linguísticas do Vêneto na fala dos descendentes de imigrantes 
italianos, moradores de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do 
Estado do Espírito Santo. Além de fazer esse diagnóstico, a proposta foi 
analisar os resultados obtidos entre as gerações das pessoas entrevis-
tadas. Para realizar esse trabalho utilizamos entrevistas baseadas nos 
pressupostos da Sociolinguística variacionista e os informantes foram 
agrupados em diferentes faixas etárias: homens e mulheres de 15 a 30 
anos, de 30 a 55 anos e acima de 55 anos. Ao final, mostramos se há 
ou não aspectos do Vêneto na fala, na atualidade, dos vendanovenses, 
após mais de 140 anos da imigração da Itália para o Brasil. Venda Nova 
recebeu imigrantes italianos no início do século XX. Os estrangeiros, pri-
meiramente, se instalaram na Colônia Castelo, onde hoje é o município 
de Alfredo Chaves. Devido às péssimas condições das terras recebidas do 
Governo, que dificultava a produção agrícola, os italianos fizeram uma 
segunda migração, dessa vez para o atual município de Venda Nova, onde 
se fixaram, tornando o local uma das maiores colônias de imigrantes ita-
lianos do Estado. Venda Nova do Imigrante cresceu e se desenvolveu, po-
rém alguns aspectos da cultura italiana permaneceram e proporcionaram 
um modo de vida característico. Uma dessas manifestações, é a língua 
Veneta falada fluentemente pelos imigrantes e primeiros descendentes, 
que em sua maioria eram provenientes de Treviso, província da Região 
do Vêneto. Nossa pesquisa visou identificar a presença do Vêneto, atual-
mente, em Venda Nova do Imigrante. 
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Elaine Cristina Borges de Souza
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

10. A VARIAÇÃO ESTILÍSTICA SEGUNDO A ABORDAGEM 
ATTENTION TO SPEECH DE LABOV: UM ESTUDO DE CASO DA 
CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO.

Palavras-chave: Variação estilística; Attention to Speech; 
Concordância nominal de número; Escolarização.

  Ao considerar que a realização da língua está inserida em um 
contexto social de comunicação, é parte do escopo da Sociolinguística 
Variacionista compreender os fatores sociais e estilísticos que atuam 
no uso das variantes de uma variável. Além de considerar fatores extra-
linguísticos, como região geográfica, classe social, escolaridade, faixa 
etária, entre outros, estudos sociolinguísticos também podem ter como 
foco de análise as alternâncias linguísticas em um mesmo indivíduo. 
Assim, é parte das investigações em Sociolinguística o estudo da varia-
ção estilística, que pode ser analisada a partir de diferentes aborda-
gens. Propomos, nesta comunicação, um estudo a partir da abordagem 
de Atenção à Fala (Attention to Speech), de Labov (2001; 2008 [1972]) se-
gundo a qual o indivíduo varia estilisticamente conforme o grau de mo-
nitoramento à própria fala, a partir do modelo metodológico da Árvore 
da Decisão. Esse modelo classifica a fala produzida em monitorada e 
casual, a partir da descrição do contexto em que o trecho aparece, par-
tindo da premissa de que o contexto de fala pode ser quantificado a 
partir um domínio de atenção à fala. Buscamos, aqui, analisar dados de 
uma informante com oito anos de escolaridade, em três situações co-
municativas – a participação em um grupo de discussão, uma entrevista 
e uma apresentação de trabalho escolar. O fenômeno escolhido para 
nossa análise é a concordância nominal de número, fortemente estig-
matizado quando não se realizam as marcas formais de concordância 
indicadas pelo padrão linguístico. Pretendemos, portanto, verificar se 
a falante terá diferentes níveis de atuação de estilo linguístico, com 
mais ou menos concordância, conforme nível de atenção à fala tanto no 
interior de cada contexto quanto entre diferentes contextos.
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11. O USO DO IMPERATIVO NA MÍDIA CAPIXABA.

Palavras-chave: Mídia; imperativo; variação; sociolinguística.

  Este trabalho analisa, à luz da Sociolinguística Laboviana, a al-
ternância no uso do imperativo gramatical na mídia televisiva da cida-
de de Vitória/ES, no que diz respeito às formas contemporaneamente 
associadas ao modo indicativo (fala/olha/deixa/diz) ou ao modo sub-
juntivo (fale/olhe/deixe/diga) em enunciados afirmativos e negativos 
da fala e da escrita, no contexto exclusivo do pronome você. Foram 
utilizados fala da mídia televisiva em dois programas locais, Balanço 
Geral e Tribuna Notícias. Esse corpus no deu uma visão mais ampla das 
tendências, já observadas em outras pesquisas, acerca da variação e da 
mudança do imperativo no português brasileiro. Os estudos da varia-
ção do imperativo em algumas localidades brasileiras indicam o distan-
ciamento entre a norma gramatical e o uso do imperativo, observando 
que essa variação aponta para uma mudança linguística, tendo em vista 
que, diferentemente do registro da tradição gramatical, formas impera-
tivas associadas ao indicativo (fala/olha/deixa/dá/vem) ocorrem am-
plamente em contexto de uso do pronome você. O principal objetivo 
deste estudo é verificar qual o alinhamento  do uso do imperativo da 
cidade de Vitória no contexto nacional, haja vista a escassez de estudos 
sociolinguísticos no estado do Espírito Santo, e também contribuir para 
o mapeamento do imperativo no Brasil. Os dados da mídia televisiva re-
velaram a importância da presença do diálogo, em eventos comunicati-
vos em que a fala é mais planejada, para o favorecimento do imperativo 
associado ao indicativo. Em síntese, nossa pesquisa confirmou algumas 
regularidades se comparadas aos outros estudos, o que indica algumas 
tendências que ajudam a explicar a variação do imperativo.
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12. A INFLUÊNCIA DA MONITORAÇÃO ESTILÍSTICA NA 
CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO.

Palavras-chave: Concordância nominal; monitoração estilística; 
sociolinguística.

  Este trabalho focaliza, com o aporte teórico-metodológico da 
Sociolinguística Variacionista, a concordância nominal de número interna 
ao SN no Português Brasileiro, com corpus coletado da fala espontânea 
e controlada de mulheres do bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. A hipótese mais geral levantada é a de que os altos índices 
de concordância obtidos em pesquisas anteriores (cf. BRANDÃO, 2013) 
podem ter sido influenciados pelo registro semiespontâneo/controlado. 
Para atestá-la, foram coletados dados iniciais da fala espontânea – por 
meio de gravações secretas, sem o conhecimento do informante – e da 
fala controlada, por meio de entrevistas sociolinguísticas, o que nos per-
mitiu estabelecer uma análise comparativa do desempenho geral dos 
informantes nos dois registros para, posteriormente, verificarmos se a 
alta frequência de aplicação da regra se mantém na fala totalmente es-
pontânea. Além disso, também foi nosso objetivo analisar o desempenho 
individual de cada informante nos dois registros considerando seu nível 
de escolaridade. A hipótese foi parcialmente confirmada. A fala espontâ-
nea é mais propícia à não aplicação da regra (38%), enquanto a contro-
lada desfavorece sua não aplicação (10.3%). Através do cruzamento das 
variáveis Registro e Informantes, foi possível perceber  que, a depender 
do nível de escolaridade do informante, seu desempenho varia em cada 
registro e que os percentuais de não concordância decrescem partindo 
do nível mais baixo de escolaridade  (Ensino Fundamental, entre 53% e 
58%) até chegar ao nível mais alto (Ensino Superior, 0%). Dentre as variá-
veis linguísticas relevantes estão Processos morfofonológicos de forma-
ção de plural e Relação dos constituintes do SN, confirmando, mais uma 
vez, que a posição mais à esquerda do SN e palavras com maior saliência 
fônica retêm a desinência de plural. 
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13. O QUE FALAM DA LÍNGUA E A LÍNGUA QUE A GENTE FALA: UMA 
ANÁLISE DE SÉRIES TELEVISIVAS SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO.

Palavras-chave: Sociolinguística; variação; mídia; preconceito.

  Considerando-se a validade que a Sociolinguística variacionista 
tem, de modo geral, para os estudos no campo da linguagem e, de modo 
particular, para o ensino de língua materna, o objetivo deste trabalho é 
analisar a maneira como o fenômeno da variação, como conceito fundante 
que é desta corrente, é abordado em séries de TV, veiculadas em canais 
nacionais, a fim de verificarmos em que medida a mídia, respeitando-se 
toda a força de influência que exerce sobre pessoas e comportamentos, 
colabora para que se desfaçam equívocos acerca da língua efetivamente 
usada nas interações comunicativas, considerando-se a faceta heterogê-
nea inerente a toda língua natural, ou colabora para que eles se perpe-
tuem entre a sociedade, mantendo-se preconceitos e exclusões por meio 
da linguagem. Foram analisadas quatro séries televisivas, veiculadas na-
cionalmente entre os anos de 2011 e 2016, utilizando-se uma metodologia 
qualitativa, de caráter exploratório, que prevê a descrição pormenorizada 
do objeto em estudo e as interpretações dela decorrentes. A fundamen-
tação teórica para o desenrolar do trabalho se apoia, sobretudo, nas dis-
cussões de Labov (1972, 1975, 2008), Bagno (2001, 2007, 2013), Faraco (2008), 
Bortoni-Ricardo (2014). Os resultados mostram que, apesar de ser consi-
derado positivo o fato de a mídia televisiva ceder espaço para tratar de 
questões de extrema importância para a compreensão de nossa língua 
e das características que a constituem, é necessário atentarmos para os 
efeitos nocivos que afirmações generalistas e baseadas em senso comum 
são capazes de produzir. É preciso superarmos uma ideia mais ou menos 
geral de que variação linguística é sinônimo exclusivamente de variação 
do tipo regional que ocorre apenas no nível lexical. 
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14. ‘TU’ E ‘VOCÊ’ EM CARTAS DE CEARENSES AO LONGO DO 
SÉCULO XX.

Palavras-chave: Variação pronominal; Pronomes retos; Formas ‘tu’ e 
‘você’; Cartas pessoais; Sociolinguística Histórica.

  Na maioria das línguas indo-europeias, em decorrência da rela-
ção entre os interlocutores, verifica-se um sistema dual de pronomes 
de 2ª pessoa: alguns são de uso familiar ou informal, enquanto outros 
denotam polidez e respeito. No português, até o início do século XX, as 
formas ‘tu’ e ‘você’ correspondiam, respectivamente, a essa dualidade. 
No século XX, porém, essa distinção se perdeu na maior parte do Brasil, 
com a extensão do uso de ‘você’ às relações entre íntimos. Em algumas 
áreas, a forma ‘tu’ tornou-se obsoleta, como na cidade de São Paulo, 
enquanto noutras ambas as formas seguem em uso bastante frequente 
e intercambiável em muitos contextos, como o Ceará. O trabalho anali-
sa a alternância dos pronomes ‘tu’ e ‘você’ como sujeitos de 2ª pessoa 
em cartas pessoais cearenses, escritas ao longo do século XX, tendo 
como pressupostos teórico-metodológicos a Teoria da Polidez (BROWN, 
GILMAN, 1960), a Sociolinguística Histórica (CONDE SILVESTRE, 2007) e a 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972, 1994). A amostra analisada 
compõe-se de 186 cartas pessoais escritas por cearenses. Na análise 
da variação, considera-se a atuação dos grupos de fatores faixa etária, 
sexo do remetente e relação entre remetente e destinatário. Os dados 
coletados e codificados foram submetidos ao programa computacional 
GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). os resultados mos-
tram que a forma mais recorrente, nas cartas da amostra, foi ‘você’, apa-
recendo o ‘tu’ mais frequentemente de forma implícita, com a desinência 
da 2ª pessoa do singular no verbo; que as ocorrências de ‘tu’ se deram 
em cartas cujos remetentes mantêm relação de intimidade com o des-
tinatário (amigos muito próximos, cônjuges, namorados); que o ‘tu’ foi 
mais recorrente em cartas de mulheres e de remetentes com idade acima 
de 40 anos; e que seu emprego decaiu nas cartas da amostra à medida 
que o fim do século XX se aproximava.
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15. A VARIAÇÃO ENTRE AS FORMAS PLENAS E REDUZIDAS DO 
VERBO ESTAR NA FALA DE UNIVERSITÁRIOS CAPIXABAS.

Palavras-chave: Verbo estar; forma plena; forma reduzida; 
sociolinguística; gramaticalização.

  A gramaticalização é definida como um processo de mudança uni-
direcional em que itens e construções lexicais passam, em determinados 
contextos linguísticos, a desempenhar funções gramaticais e estes, uma 
vez gramaticalizados, podem desenvolver novas funções gramaticais 
(HOPPER & TRAUGOTT, 1993, p. 21). A transformação do estar de verbo ple-
no em verbo funcional/ligação e deste em verbo auxiliar é um exemplo 
desse procedimento. Como consequência dessa movimentação, o verbo 
estar sofre redução em sua massa fônica, em que as formas fonologica-
mente plenas (está, estou, estava, estaria, estivesse, etc.) se manifestam, 
também, de forma reduzida (tá, tô, tava, taria, tivesse, etc.). O objetivo 
deste trabalho é analisar a alternância entre essas manifestações, verifi-
cando se esse processo de redução caminha para uma mudança na língua 
oral, em que as formas plenas estejam cedendo espaço para as formas 
reduzidas. Para tanto, com base nos pressupostos teórico-metodológicos 
da sociolinguística laboviana (LABOV, 2008 [1972]), investigamos quais 
seriam os fatores linguísticos e extralinguísticos condicionadores desse 
fenômeno, com base em 1046 dados de entrevistas de 12 universitários 
capixabas, entre os 46 falantes do corpus PortVix – O português falado 
na cidade de Vitória  (YACOVENCO et. al., 2012 p.772). Para o tratamento 
estatístico dos dados, utilizamos o programa computacional GoldVarb X 
(SANKOFF, TAGLIAMONTE, SMITH, 2012; GUY, 2010). Os resultados obtidos 
até agora evidenciam a utilização semi-categórica de formas reduzidas, 
representando 95,1% dos dados da amostra. Além disso, com relação às 
variáveis sociais, revelam que as mulheres estão à frente nesse processo 
de mudança, favorecendo mais formas reduzidas (0,612) do que os ho-
mens (0,345) e as faixas etárias que mais favorecem as reduções são os 
jovens (15-25 anos), com peso relativo de 0,728 e os adultos com 50 anos 
ou mais, com peso relativo de 0,543. Os informantes com 26-49 anos, por 
outro lado, desfavorecem a redução, com peso relativo de 0,328.
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16. FRASEOLOGISMOS EM CAMAÇARI - BA: CONTRIBUIÇÕES DO 
PROJETO ALIB.

Palavras-chave: Fraseologismos; Interior; Camaçari.

  A fraseologia foi ignorada por muito tempo pela pesquisa científi-
ca, contudo ao final do século XX, seu reconhecimento se dá pelo interes-
se em conhecer melhor o funcionamento das línguas, tornando-se uma 
grande disciplina. Neste sentido, o estudo das unidades fraseológicas é 
reconhecido como uma junção de muitas palavras ou muitos verbos re-
dundantes tanto na escrita como na oralidade. Retrata-se como um con-
junto de expressões intricadas, pretensiosas ou simplesmente como os 
falares. Pode se manifestar também como um conjunto de frases feitas, 
locuções figuradas, metáforas, modismos e refrãos existentes de uma 
língua. O fraseologismo ou unidades fraseológicas se reconhecem como 
um conjunto lexical determinado em uma dada comunidade, correspon-
dendo a uma realidade linguística muito vasta, contendo, por exemplo, 
de locuções prepositivas até os provérbios. Dessa forma, o trabalho dis-
cute a presença de fraseologismos no Nordeste, mais especificadamente 
na cidade de Camaçari – BA (região metropolitana de Salvador), com in-
tenção de verificar o campo semântico-lexical convívio e comportamen-
to social, em onze questões, podendo assim, também, contribuir com 
estudos dos fraseologismos que se define como um conjunto de expres-
sões peculiares de uma língua, grupo, época, atividade ou indivíduo. Os 
fraseologismos são unidades polilexicais fixadas ou colocações nas lín-
guas de especialidade ou na língua geral (Cf. MEJRI, 2011). Utilizando-se 
da metodologia qualitativa, as unidades fraseológicas foram levantadas 
em cinco questões documentadas em sete entrevistas do corpus pauta-
das no Questionário Semântico - Lexical do Projeto AliB. Orientando-se 
pelos princípios da Dialetologia, Geolinguística e Lexicologia, consta-
taram-se, fraseologismos na referida região estudada – Camaçari /BA, 
pertencentes ao campo semântico convívio e comportamento social no 
corpus estudado para este trabalho.
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17. ALTERNÂNCIA SUBJUNTIVO/INDICATIVO: UM FENÔMENO 
QUASE CATEGÓRICO NO FALAR DO CEARÁ.

Palavras-chave: Alternância indicativo/subjuntivo; língua falada; 
Variação linguística; Sociolinguística variacionista.

  Diversos estudos de inspiração sociolinguística têm investigado a 
alternância indicativo e subjuntivo em contextos de orações completivas 
no português brasileiro. Este estudo parte da observação de que, na va-
riedade falada do Português brasileiro, considerando orações completi-
vas introduzidas pela partícula “que” e o tipo de verbo da oração matriz, 
o “indicativo” pode ocorrer em contextos para os quais o “subjuntivo” é 
tradicionalmente esperado ou  “subjuntivo” alterna com o “indicativo”. 
Analisamos, com base nos pressupostos da teoria da Variação e Mudança 
Linguística (LABOV, 1972; 2001),  dados de Fortaleza (capital do estado 
do Ceará) e do Cariri, microrregião que fica ao sul do estado, com traços 
linguísticos característicos nítidos, com forte tradição na cultura popular 
nordestina. Do Cariri, analisamos 429 dados de indicativo e subjuntivo, 
extraídos de entrevistas sociolinguísticas do projeto ELOC, com 60 falantes 
de três faixas etárias (15-25; 26-49; acima 50 anos), ambos os sexos e de 
cinco níveis de escolarização (sem escolarização; 1 a 4; 5 a 8; 9 a 11; mais 
de 11 anos). De Fortaleza, analisamos 263 dados extraídos de 24 entrevistas 
sociolinguísticas do Norpofor, com falantes de dois níveis de escolarização 
(0-4 e 9-11 anos), ambos os sexos e de faixas etárias idênticas aos falantes 
do Cariri. Nosso objetivo central é apresentar resultados de análises que 
permitem explicitar uma variação linguística ordenada nas duas amostras. 
Os dados foram submetidos ao GoldVarb X, com fatores linguísticos tipo 
de verbo da oração matriz, tempo verbal da oração matriz/encaixada, es-
trutura de assertividade da oração e fatores sociais clássicos sexo, faixa 
etária e anos de escolarização. Os resultados mostram um fenômeno com 
áreas categóricas ou quase categóricas de subjuntivo ou de indicativo na 
encaixada e uma área de variação indicativo~subjuntivo . O subjuntivo é 
favorecido preferencialmente em orações com modalidade irrealis, não-
-factuais e o indicativo de uso mais geral, não marcado.
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18. CONTRIBUIÇÕES DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA PARA A 
AQUISIÇÃO DESCOMPLICADA DA LÍNGUA PORTUGUESA.

Palavras-chave: Sociolinguística; Variação linguística; Norma culta; 
Norma padrão.

  O objetivo deste trabalho é fomentar uma reflexão sobre a im-
portância que o estudo da variação linguística tem para uma aprendiza-
gem descomplicada da Língua Portuguesa. Visto que a língua é dinâmica 
e evolui de acordo com as mudanças sofridas por seus falantes, o seu 
estudo não deve se tornar cristalizado nem acabado. Ao contrário, pro-
fessores e alunos precisam ficar atentos às alterações que influenciaram 
e influenciam as formas de falar do brasileiro, pois todas as variações 
da língua portuguesa são resultado de um processo sociocultural que 
merece ser estudado e respeitado. Por isso, o ensino da língua deve ser 
reflexivo-crítico- investigativo, pois a ela é viva e precisa ser pesquisa-
da para melhor ser compreendida. Assim, este trabalho proporcionará 
um diálogo entre linguistas respeitados por seus estudos na área da 
Sociolinguística, como FARACO (2003), BAGNO (2007) e BORTONI- RICARDO 
(2005 e 2009), a respeito da necessidade de ser implementar uma nova 
concepção ao se abordar a língua na sala de aula. Para esses autores, 
o professor deve ficar atento a três objetivos no trato com a Língua 
Portuguesa: 1º) Conhecer a realidade sociolinguística dos alunos e da 
comunidade em que estão inseridos; 2º) Conscientizar os alunos sobre 
sua variação linguística e adequá-la aos diferentes contextos; 3º) Ensinar 
as regras da variedade culta do português para aqueles alunos que não 
as dominam. Dessa forma, será apresentada uma sequência didática 
com atividades contextualizadas que proporcionam ao estudante uma 
reflexão sobre as várias formas de uso da língua. Além de uma pesquisa 
realizada em Baixo Guandu-ES, por alunos da 1ª série do Ensino Médio 
de uma escola pública, como forma de investigação dos traços graduais e 
descontínuos mais utilizados pelos guanduenses. A partir da análise, foi 
selecionado um problema de construção sintática para ser trabalhado e 
analisado de acordo com as regras da norma padrão.
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19. ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS EM PERSPECTIVA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA CONSOLIDAR A 
ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Alfabetização; Letramento; 
Sociolinguística; Desvios fono-ortográficos.

  Pesquisa motivada pela observação empírica de que muitos aprendizes 
chegam aos anos finais do Ensino Fundamental sem as habilidades de escrita, 
previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e por resultados obtidos através 
de atividades aplicadas aos aprendizes cujos resultados não evidenciaram o de-
sempenho e a autonomia imprescindíveis para uma prática significativa de escrita 
textual básica. Defendemos que a falta dos conhecimentos linguísticos específicos 
e de técnicas docentes adequadas às novas práticas na alfabetização geram apren-
dizes com inúmeras deficiências na escrita nos anos finais do Ensino Fundamental. 
A finalidade e o objetivo geral desta investigação é elaborar e ministrar às profes-
soras de Língua Portuguesa de uma escola pública da cidade de Salinas/MG, um 
curso com proposta teórico-metodológica referente às especificidades linguísticas 
dos processos de alfabetização, para subsidiá-las na docência, porquanto elas são 
as responsáveis diretas pela continuidade/consolidação do processo de alfabe-
tização no EFII. Os objetivos específicos foram assim definidos i) teórico: explorar 
conhecimentos teórico-metodológicos, inerentes à sociolinguística aplicada ao 
processo de alfabetização e letramento; ii) práticos: descrever desvios fono-orto-
gráficos específicos do processo de alfabetização, presentes na escrita de apren-
dizes e descrever os saberes epistêmicos das ensinantes sobre esses problemas; 
iii) metodológico: descrever os resultados do curso de capacitação teórico-prática, 
sobre processos específicos de alfabetização, para as professoras investigadas, da 
escola lócus deste estudo. Quanto à metodologia, é uma pesquisa-ação interven-
tiva/colaborativa, embasada em autores como Coutinho (1976), Cagliari (2008;1995), 
Oliveira (1990), Botelho e Leite (2005), Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015), 
entre outros. Resultados preliminares apontam que as educadoras investigadas 
não reconhecem os tipos de “erros” analisados nesta pesquisa, tampouco as suas 
causas. Como contribuição para a área de Sociolinguística, a importância desta 
pesquisa reside no fato de que o curso em andamento será fundamental para 
que as docentes saibam intervir adequadamente, garantindo a concretização do 
processo de alfabetização e do letramento no EFII. 
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20. PRONOME VOCÊ: REALIZAÇÕES NA FALA MARIANENSE.

Palavras-chave: Sociolinguística; Mariana (MG); Você; Variação 
linguística; Pronome de tratamento.

  Esta pesquisa se propõe a fazer um estudo sobre a variação das 
formas pronominais você/ocê e cê na fala dos moradores de Mariana 
(MG). O objetivo principal é Identificar os fatores, linguísticos e sociais, 
que condicionam a variação você/ocê/cê em Mariana/MG. Para tal, 
especificamente, pretende-se: a) verificar se o uso da forma você com 
interpretação indefinida, no universo pesquisado, está relacionada ao 
fator IDADE, ou seja: se, em relação à variável você com interpretação 
definida – você com interpretação indefinida, há, nos termos de LABOV, 
a evidência de Tempo Aparente, um dos elementos que permitem carac-
terizar uma variação como caso de mudança em progresso; b) verificar 
se a distribuição no uso das variantes, tendo-se em vista a procedência 
geográfica dos falantes – área urbana e área rural - evidencia as duas 
possíveis direções na evolução da forma VOSSA MERCÊ; c) verificar se as 
formas ocê/cê são mais frequentes na zona rural; d) verificar se a forma 
você está mesmo se especializando, de acordo com RAMOS (1987-1988). O 
suporte teórico-metodológico a ser seguido no trabalho de pesquisa são 
os pressupostos da Teoria da Variação e Mudança Linguística postulado 
por Labov (1972), que tem como objeto de estudo a variação e mudança 
da língua no contexto social da comunidade que fala através de dados 
quantitativos. A metodologia baseara-se em coletas de dados, que serão 
levantados por meio de gravações de narrativas orais espontâneas com 
falantes do município. Os dados serão analisados com tratamento esta-
tístico através do programa computacional GoldVarb 2001, que apontará 
os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a variação.
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21. A INFLUÊNCIA ESTILÍSTICA SOBRE A CONCORDÂNCIA NOMINAL 
NA FALA CAPIXABA: UNIVERSITÁRIOS EM CENA.

Palavras-chave: Sociolinguística; Concordância nominal; Efeitos 
estilísticos.

  O estilo, assim como as restrições linguísticas e sociais, exerce 
um papel importante no entendimento da variação sociolinguística 
(Hernández-Campoy, 2016). Labov (2001), correlacionando estilo e aten-
ção prestada à fala, elaborou a árvore da decisão (decision tree), uma 
proposta metodológica para captar efeitos estilísticos no gênero entre-
vista. Tal árvore agrupa os contextos estilísticos de resposta (response), 
língua (language), opiniões gerais (soapbox) e resíduo (residual) como 
fala monitorada e os de narrativa de experiência pessoal (narrative), gru-
po (group), infância (kids) e tangente (tangent) como fala casual. Neste 
trabalho, à luz da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), ob-
jetivamos investigar a influência estilística sobre a marcação de plural 
nos elementos do sintagma nominal na fala dos moradores de Vitória/
ES. Para isso, aplicamos e, posteriormente, remodelamos a árvore da de-
cisão laboviana nas doze entrevistas de universitários da amostra PortVix 
(YACOVENCO et. al., 2012). Na análise quantitativa dos dados, usamos o 
programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 
2005), que selecionou o estilo como uma variável estatisticamente sig-
nificativa na variação da concordância nominal. Nossos resultados mos-
tram, de maneira geral, que as partes da entrevista classificadas como 
fala monitorada favorecem a concordância, enquanto as rotuladas como 
fala casual a desfavorecem, mas o resíduo detém grande parte dos dados. 
Com a remodelação da árvore da decisão, verificamos um comportamen-
to diversificado do resíduo, que apresenta contextos que se comportam 
como os de fala monitorada e outros que são similares aos de fala casual. 
Dessa maneira, apesar de ser possível obter efeitos estilísticos com o 
modelo arbóreo laboviano original, deparamo-nos com a necessidade 
de realizar mudanças para contemplar uma gama maior de dados, antes 
restritos ao resíduo, e, por conseguinte, compreender o papel do estilo 
na variação linguística de forma mais ampla.
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22. SANTA LEOPOLDINA: UM OLHAR SOBRE OS EFEITOS SOCIAIS 
NA CONCORDÂNCIA NOMINAL.

Palavras-chave: Concordância Nominal de Número; Santa 
Leopoldina; Vitória; Rio de Janeiro.

  Com este estudo, objetivamos promover um panorama do proces-
so de concordância nominal de número, ocorrida em Santa Leopoldina 
- região serrana do Espírito Santo. Os resultados são oriundos de uma 
amostra coletada na zona rural do município, na qual constam 32 entre-
vistas tipicamente labovianas - no sentido de se ter um roteiro flexível de 
questões na interação entrevistador/entrevistado – com duração entre 50 
a 60 minutos. Os informantes foram estratificados em: sexo – feminino e 
masculino; faixa etária – 7-14, 15-25, 26-49 e &gt; 49 anos; e escolaridade 
– ensino fundamental I e II. Nossa apresentação visa ainda estabelecer 
um paralelo entre os resultados leopoldinenses e os obtidos em outras 
comunidades, destacamos: Rio de Janeiro, por Scherre (1988) e Scherre e 
Naro (2006), e Vitória, por Silva (2011). Em Santa Leopoldina, as mulheres 
favorecem a presença da concordância – diferentemente do observado, 
por Silva (2011), na capital capixaba - alinhando-se aos resultados obtidos 
para falantes cariocas, segundo dados de Scherre e Naro (2006). No que 
tange à faixa etária, Santa Leopoldina e Vitória seguem a mesma tendên-
cia. Observa-se um processo de aquisição da concordância, haja vista que 
os mais novos apresentam índices mais elevados de concordância do que 
os mais velhos, o que não é observado nos dados de Scherre (1988). No 
que se refere à escolaridade, todos os falantes apresentam mais concor-
dância em função do aumento dos anos de escolarização – o que se rela-
ciona ao fato de a ausência de concordância ser fenômeno estigmatizado 
socialmente. Na intenção de compor um panorama da fala leopoldinense, 
apresentaremos análises cruzadas entre as variáveis sociais. Os cruza-
mentos entre faixa etária e sexo e, também, entre faixa etária e anos de 
escolarização revelaram que as mulheres e os falantes mais escolarizados 
lideram o processo aquisitivo. Diante disso, estabeleceremos uma refle-
xão acerca dos aspectos motivadores para esses resultados.
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23. UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO LINGUÍSTICA DA VARIAÇÃO 
ENTRE FUTURO DO PRETÉRITO E PRETÉRITO IMPERFEITO DO 
INDICATIVO.

Palavras-chave: Teste de percepção; Variação Linguística; Futuro do 
pretérito; Pretérito imperfeito.

  Os testes de percepção/atitude podem revelar possíveis relações 
entre avaliação subjetiva e motivação para a seleção e o uso consciente de 
formas linguísticas alternativas. Este trabalho investiga a percepção das 
formas de futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo. Essa va-
riável apresenta as seguintes variantes: a) futuro do pretérito (dirigiria); b) 
Perífrase com ir no futuro do pretérito + verbo no infinitivo (iria dirigir); c) 
Pretérito imperfeito do indicativo (dirigia); d) Perífrase com ir no pretérito 
imperfeito do indicativo + verbo no infinitivo (ia dirigir). A motivação para 
elaborar e aplicar os testes de percepção está relacionada à importância 
deles para o melhor entendimento das variáveis linguísticas investigadas. 
Segundo Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]), ao apresentar os cincos 
problemas da mudança linguística, mencionam a importância da avaliação, 
pois observar as atitudes que os falantes assumem em relação ao proces-
so ajuda definir se uma variante é estigmatizada ou prestigiada, avaliação 
que pode afetar o ritmo da mudança. Embora o número de trabalhos so-
bre percepções seja bastante reduzido na língua portuguesa, estudos de-
monstram a variabilidade e a sistematicidade de percepções. Levando em 
consideração essas questões, elaborou-se um questionário para registrar 
a avaliação subjetiva da expressão no âmbito do irrealis, controlando con-
textos e estruturas em que essa variável ocorre. O teste está sendo apli-
cado a diversos indivíduos, de diversas idades, níveis de escolaridade e 
sexo. Ainda não é possível apontar os principais resultados, pois os testes 
ainda estão sendo aplicados. Referências: TESCH, Leila Maria. A Variação 
no Âmbito do Irrealis entre as Formas do Futuro do Pretérito e Pretérito 
Imperfeito do Indicativo na Fala Capixaba. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade 
de Letras, 2007. Dissertação de Mestrado em Linguística. // WEINREICH, 
Uriel, LABOV, William & HERZOG, Marvin I. Fundamentos empíricos para 
uma teoria da mudança linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
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24. OBJETO DIRETO ANAFÓRICO EM REVISTAS DA TURMA DA 
MÔNICA: UMA ANÁLISE EM TEMPO REAL.

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista; objeto direto 
anafórico; Turma da Mônica. 

  Para a Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), a língua 
é um sistema heterogêneo, sendo a variação inerente ao sistema. Omena 
(1978), ao estudar o preenchimento do objeto direto anafórico de terceira 
pessoa, constatou a diminuição do pronome clítico (“Não importa o bicho! 
Vou amá-lo!”), e o aumento da categoria vazia (“Se eu vejo um bichinho 
abandonado, eu pego 0 logo pra cuidar!”), além dos casos de pronomes 
lexicais (“Eu vim chamar o Luca! Você não viu ele por aí?”). Além das estra-
tégias de preenchimento apontadas por Omena, Duarte (1986) observa o 
aumento de sintagmas nominais anafóricos (“Vá buscar o Anjinho! Vá bus-
car o Anjinho! Agora!”). O presente trabalho pretende investigar, com base 
na Sociolinguística Variacionista, como se dá a variação desse fenômeno 
em revistas da Turma da Mônica. Considera-se importante o estudo das 
histórias em quadrinhos, pois são um gênero discursivo próximo à orali-
dade, em que narrativas ocorrem, frequentemente, por meio de diálogos 
entre os personagens (MENDONÇA, 2010). Para observarmos a mudança 
em tempo real, duas sincronias foram analisadas: a da década de 70, no 
século XX, primeiro registro de histórias da Turma da Mônica, e entre os 
anos de 2007 e 2010, no século XXI.  Nossos resultados corroboram os das  
pesquisam anteriormente citadas: há uma queda significativa no uso de 
clítico (com frequência relativa de 48,5% na década de 70 e caindo para 
11,8% nas revistas do século XXI), o uso de pronomes lexicais em 13,8% no 
século XXI (variante inexistente nos anos 70) e o grande uso de sintagmas 
nominais anafóricos (de 37,9% para 47,8%) e de categorias vazias (de 13,6% 
para 26,6%). Concluímos, dessa forma, que o preenchimento do objeto 
anafórico nas revistas da Turma da Mônica assemelha-se aos resultados 
encontrados por outros pesquisadores no português brasileiro, havendo 
substituição do pronome clítico por outras estratégias.
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25. A FALA DO VAQUEIRO DO SERTÃO BAIANO: ANÁLISE 
SEMÂNTICO LEXICAL.

Palavras-chave: Semântico-lexical; fala; vaqueiro; identidade 
linguística.

  Esta pesquisa apresenta uma análise semântico-lexical de aspectos 
da fala de uma comunidade específica, como essa utiliza o léxico de sua 
língua, aqui considerado um conjunto de formas linguísticas que os falan-
tes compreendem, empregam e modificam para a sua comunicação. Para 
tal, tornou-se necessário o apoio nos arcabouços teóricos da Dialetologia, 
Semântica e Lexicologia, prioritariamente, passando pelos caminhos da 
Sociolinguística e da Etnolinguística, entendido o léxico como ponto de 
encontro destes estudos. O corpus constituiu-se de uma comunidade de 
vaqueiros do município de Teofilândia, região do sertão da Bahia. Para 
a efetivação deste estudo, conforme se relata no capítulo referente à 
Metodologia, foram obedecidos os passos da pesquisa de campo relativos 
à coleta de dados, por meio de gravação de entrevistas, narrativas e can-
tigas, com a utilização de questionário específico, organizado em quatro 
subcampos semânticos, buscando-se contemplar os conteúdos o gado e o 
vaqueiro; transcrição grafemática, seguida de detalhada descrição das for-
mas lexicais recolhidas, com base na consulta a dicionários de sinônimos e 
etimológico, aos atlas linguísticos ALS e APFB e à literatura regional acerca 
do léxico do vaqueiro. Os informantes são todos residentes no município 
de Teofilândia, sem terem se afastado da localidade mais de 100 km, nos 
últimos três anos, sendo profissionalmente ativos. Os dados recolhidos 
referem-se à temática do gado, motivo maior do trabalho do vaqueiro; às 
suas atividades diárias, suas dificuldades, alegrias e perspectivas para o 
futuro da profissão, sua realidade socioculltural. Assim sendo, a documen-
tação e descrição do léxico dessa comunidade específica permitem a sua 
preservação e, consequentemente, fornecem subsídio para o conhecimen-
to do português do interior do Brasil, no resguardo de sua sobrevivência e 
de nossa identidade social, linguística e cultural.
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26. POLÍTICAS DE LEITURA NA ESCOLA: DESAFIOS E REALIDADE.

Palavras-chave: Formação de Leitores; Formação de Professores; 
Políticas de Leitura na escola.

  O presente trabalho pretende apresentar um quadro que demons-
tre como se dá o processo de formação de leitores em escolas da rede 
pública do município de Campos dos Goytacazes.  Sabemos que o docen-
te deve estimular e desenvolver a capacidade leitora dos alunos desde a 
Educação Infantil, pois a criança já se encontra no universo letrado que 
continuará sendo ampliado na escola.  Dessa forma, os professores pre-
cisam se constituir como leitores e incentivadores da leitura no âmbito 
escolar a fim de que se desenvolvam essas competências e habilidades 
linguísticas. A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual João Pessoa, 
no Município de Campos dos Goytacazes, RJ, que oferece o curso Normal 
Médio. Na primeira etapa de trabalho, nos dedicamos a avaliar as con-
cepções que os professores e as futuras professoras possuem acerca da 
formação de leitores no ambiente escolar, e de qual seria o papel do 
professor nesse processo. Assim, realizamos entrevistas, que passaram 
a compor o corpus, intitulado: A língua falada e escrita na região norte 
fluminense. Em um segundo momento, foram oferecidas oficinas a fim 
de subsidiar a capacitação de professores para trabalhar a formação de 
leitores no contexto escolar. Os resultados da pesquisa apontaram que 
o espaço destinado à formação de leitores é muito restrito, e principal-
mente, não há uma preocupação em formar professores como agente in-
centivador desse processo.   Dessa forma, definimos como uma segunda 
etapa de trabalho para o desenvolvimento da pesquisa, a partir de lei-
turas bibliográficas, e do diálogo com a direção do Colégio Estadual João 
Pessoa, realizar oficinas para apresentar novas metodologias de ensino 
de leitura, além de refletir sobre a importância do lúdico.
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27. A POSIÇÃO DOS CLÍTICOS PRONOMINAIS NA CARTA DO 
LEITOR: UMA INVESTIGAÇÃO INTRAGENÉRICA.

Palavras-chave: Clíticos pronominais; colocação pronominal; 
Sociolinguística; carta do leitor.

  Segundo a Sociolinguística, a variação é inerente a qualquer lín-
gua, um fenômeno governado por regras, embora muitas vezes a tradi-
ção gramatical faça crer que seja aleatório. As pesquisas embasadas na 
Sociolinguística Variacionista são, portanto, necessárias, pois comprovam 
a regularidade da variação, e, assim, desatestam a ideia de erro linguísti-
co. O presente trabalho, empregando os preceitos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Variacionista, objetiva analisar os clíticos pronominais 
nas cartas do leitor do jornal A Gazeta. Esse gênero foi o escolhido por se 
tratar de textos produzidos por interlocutores do jornal, e não por jorna-
listas, o que poderia lhe conferir maior possibilidade de representação 
popular. Dessa forma, procederemos à investigação de um continuum de 
monitoramento estilístico intragenérico, já que sob o rótulo de carta do 
leitor se encontram, nesse jornal, três tipos de cartas: cartas opinativas 
sobre diversos temas, cartas opinativas sobre um tema proposto pelo pró-
prio jornal e cartas de reclamações. Sobre a colocação dos clíticos, Vieira 
(2002) mostra que a próclise se apresenta como a variante de uso corrente, 
quase categórica na fala, tanto popular como culta. No domínio jornalísti-
co, entretanto, a autora aponta um equilíbrio maior entre próclise e êncli-
se, com preferência pela próclise. Segundo Peterson (2010), em complexos 
verbais, na fala temos uma variante inovadora no Brasil, com o clítico entre 
os verbos, que já se infiltrou na escrita menos formal, especialmente na 
carta do leitor, gênero em que essa estrutura ocupa 58% das ocorrências. 
Assumindo que a ênclise é a variante de prestígio (que leva o falante mui-
tas vezes a empregá-la na escrita ignorando a presença de atratores que 
obrigariam a próclise), buscamos analisar se dentro da carta do leitor o 
clítico segue as tendências já verificadas e se ocorrem em um continuum 
de monitoramento estilístico, conforme o tipo de carta.
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28. LÍNGUAS EM CONTATO: O PORTUGUÊS E O ITALIANO NA 
ZONA URBANA DE ALFREDO CHAVES.

Palavras-chave: Sociolinguística; Contato linguístico vêneto e 
português; Língua italiana de imigração; Imigração italiana no 
Espírito Santo.

  Alfredo Chaves é um município que tem sua história relacionada 
com a imigração italiana, em que por volta de 1877, à margem do rio 
Benevente, desembarcaram os imigrantes advindos de navios. Os italia-
nos vieram da região da Itália chamada Vêneta e trouxeram consigo sua 
própria língua, o vêneto. Naturalmente, ocorreu o contato dessa língua 
com o português, língua majoritária do Brasil, pela necessidade dos fa-
lantes em se adaptar a cultura local. Com esse contato muitos do infor-
mantes deixaram de falar sua língua de origem, mas mesmo com essa 
substituição eles ainda apresentaram traços linguísticos da língua de 
imigração, que foram passados para outras gerações. Desta forma, esta 
pesquisa tem como principal objetivo analisar a influência do dialeto vê-
neto na língua portuguesa falada atualmente pelos descendentes de imi-
grantes italianos que chegaram ao município de Alfredo Chaves, Espírito 
Santo. Para tanto, foi formado um banco de dados de fala composto por 
44 entrevistas sociolinguísticas (LABOV, 2008 [1972]) com os moradores 
da sede do município, divididos por gênero/sexo, faixa etária e nível de 
escolaridade. Especificamente, buscamos descrever e analisar os fatores 
linguísticos e extralinguísticos que influenciam a variação da pronúncia 
do fonema /ao/ na fala de nossos informantes, já que esse fonema se 
realiza de formas distintas no vêneto e no português falado na comuni-
dade de fala de Alfredo Chaves. Os dados foram submetidos à análise 
quantitativa, por meio do programa Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 
SMITH, 2005) e também qualitativa por meio da teoria sociolinguística da 
variação. Os resultados revelam que a pronúncia de /ao/ com influência 
vêneta é favorecida pelos idosos com nível mais baixo de escolarização 
e também pelo ambiente fonético em que se encontra o fonema.
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29. PROJETO ATLAS SEMANTICO-LEXICAL DE COLIDER-MT: 
REFLEXÕES SEMÂNTICO-LEXICAIS.

Palavras-chave: Atlas; Semântico-Lexical; Colíder; Variantes.

  Esse artigo apresenta um recorte do projeto de mestrado intitulado 
“Atlas Semântico - Lexical De Colíder”, cujo tema é a diversidade e varia-
ção linguística. Descreve e analisa as variantes mais frequentes para área 
semântica “Atividades Agropastoris” na constituição do léxico dos falantes 
desse município. Fundamenta-se nos procedimentos metodológicos da 
Geolinguística contemporânea e na Teoria da Variação Linguística, inicia-
da e desenvolvida por Labov. Colíder surgiu na década de 70 em decor-
rência da política do governo Vargas denominada “Marcha para o Oeste”, 
que visava a ocupação e o desenvolvimento do interior do Brasil. Situada 
ao norte do estado de Mato Grosso, recebeu grande fluxo migratório que 
gerou um panorama linguístico bem diversificado. Para o registro dessa 
diversidade a base metodológica utilizada foi a do Atlas Linguístico do 
Brasil (ALIB). O instrumento de coleta foi o Questionário Semântico-Lexical 
em (seis) pontos de inquérito (05 pontos na zona urbana e 01 ponto na 
zona rural). Foram entrevistados 8 informantes por ponto, totalizando 48. 
Quanto ao perfil considerou-se as variáveis sexo, faixa etária e escolari-
dade. Para a depreensão diagenérica, os 48 informantes distribuem-se 
igualmente pelos dois sexos. Duas faixas etárias – a primeira (FE1) de 18 
a 40 anos (nascido ou vivido 30 anos na localidade), e a segunda (FE2) de 
50 anos em diante (também vivido 30 anos no local). Quanto à escolari-
dade optou-se por duas - de até Ensino Fundamental Completo e Ensino 
Médio até Ensino Superior. Os resultados mostram que há uma enorme 
diversidade linguística neste espaço geográfico em análise. Destacam-se 
também como responsáveis por esta diversificação, os fatores extralin-
guísticos. Compreende-se que o estudo dessa diversidade e a elaboração 
de um atlas linguístico nesta região do país, integrante da Amazônia Legal, 
possa contribuir para os estudos dialetais do Brasil (ALIB) e Mato Grosso, 
bem como para o ensino da língua materna nas escolas.
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30. A EXPRESSÃO DO PRONOME DE SEGUNDA PESSOA NA FALA 
RURAL DE SANTA LEOPOLDINA – ES: UMA DISCUSSÃO SOBRE A 
CLITICIZAÇÃO DA FORMA CÊ.

Palavras-chave:  Clítico; sociolinguística variacionista; pronome de 
segunda pessoa; gramaticalização.

  A partir do século XV, surge a forma nominal Vossa Mercê que, por 
meio de mudanças graduais, chegou às formas pronominais você e cê, 
utilizadas para fazer referência à segunda pessoa. Vitral (1997), partindo 
da noção de gramaticalização, argumenta que o pronome cê faz parte 
de um processo de mudança de formas pronominais, apresentando hoje 
características de um clítico, como se observa no ciclo funcional: Item 
com significado lexical: Vossa Mercê > Item gramatical: você > clítico: cê 
> afixo flexional (VITRAL, 1997, p. 119). Tal hipótese gerou divergências 
entre outros autores, pois a forma cê apresenta comportamento sintático 
diferenciado de outros clíticos (PETERSEN, 2008, p.284). Segundo Vitral 
e Ramos (2010), a forma cê é um novo clítico: sua distribuição é “com-
patível, em alguns aspectos, com a de um clítico em início de processo, 
como era o caso dos clíticos arcaicos” (VITRAL & RAMOS, 2010, p. 397).  
Com base nos trabalhos citados, discutimos o caráter clítico da forma 
cê à luz da sociolinguística variacionista (LABOV, 2008 [1972]). Para isso, 
contamos com uma amostra organizada por Foeger (2014), composta de 
32 entrevistas da região rural de Santa Leoplodina. Os falantes foram 
subdivididos em quatro faixas etárias (7 a 14 anos, 15 a 25 anos, 26 a 49 
anos e acima de 49 anos), sexo (masculino e feminino) e grau de escola-
ridade (Ensino Fundamental I e II). Para avaliar a significância estatística 
das análises dos dados coletados, utilizamos o programa GoldVarb X 
(SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005). Os resultados obtidos revelam, 
por exemplo, que o pronome cê não ocorre sem apoio prosódico, uma 
característica fundamental dos clíticos (BISOL, 2005, p.165). Este fato 
corrobora a proposta de Vitral (1997) e de Vitral e Ramos (2010) de que 
estamos diante de um novo clítico, em processo de gramaticalização, na 
penúltima etapa do ciclo funcional.
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31. TECENDO NARRATIVAS EM CONTEXTO PROFISSIONAL: 
SOFRIMENTO, ÉTICA E ESTIGMA.

Palavras-chave: Narrativa; Estigma; Sofrimento; Discurso e práticas 
profissionais.

  Propomo-nos investigar a coconstrução do sofrimento (SANTOS, 
BASTOS, 2009; LUPTON, 1988) na produção de narrativas sobre prisão ilegal 
de adolescente morador da periferia de Vila Velha/ES. Para tanto, faze-
mos interlocuções entre Sociolinguística Interacional, Análise da Narrativa 
(BASTOS, 2005; GARCEZ, 2001; GOODWIN, 1984) e Análise da Conversa 
(GARFINKEL, 1967; LODER & JUNG, 2008), a fim de investigar a construção 
de sofrimento e estigma (GOFFMAN[1963] 1988; BECKER, 2008) tecida pelos 
participantes e observar o estabelecimento da intersubjetividade entre  
membros de uma comunidade profissional a partir das re-narrativas dos 
clientes. Tendo em vista que a autora deste trabalho é insider ao contexto 
investigado e assume tanto o papel de advogada quanto de pesquisadora, 
optou-se pelo método qualitativo (DENZIN & LINCOLN, 2006) e viés autoet-
nográfico (REED-DANAHAY,1997; VERSIANI, 2005). O corpus é composto por 
três encontros: em dois deles a tarefa desempenhada (DREW, HERITAGE, 
1992) é enquadrada (GOFFMAN, [1959] 2009) enquanto consulta jurídica, 
na qual atores se alinham aos papeis de “cliente” e “advogado”; e uma se-
gunda tanto mais aproximada às práticas, fazeres e saberes do grupo que 
compõe o escritório observado. Nosso foco de investigação é, portanto, a 
análise das (re)narrativas de sofrimento tecidas em contexto profissional 
e a investigação das identidades que daí emergem. Na contextualização 
da narrativa, a prisão do jovem perdurou por seis meses e dela atos ilíci-
tos decorreram, dentre eles dano moral por ricochete (THEODORO JÚNIOR, 
2010), tendo em vista que sua genitora tornou-se vítima indireta do ato 
lesivo, experimentando os danos de forma reflexa pelo convívio cotidiano 
com os resultados sociais do dano sofrido pelo filho. Esta ilegalidade é di-
mensionada na construção narrativa da participante através de uma série 
de descrições e categorizações da experiência vivida (SCHEGLOFF, 2007) na 
qual o sofrimento adquire contornos significativos no interior das práticas 
discursivas em curso no aqui e no agora da interação. 



308.

Sessões de comunicação
Sociolinguística e Dialetologia

Rosimeri Mirta Fischer; Juliane Lewinski Maculan; & Neusa 
Inês Philippens
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

32. ANÁLISE DA MUDANÇA NO PARADIGMA PRONOMINAL DO 
CASO RETO EM DUAS ESCOLAS DE MATO GROSSO.

Palavras-chave: Mudança; Paradigma pronominal; Pedagogia de 
variação linguística.

  Este trabalho discorre sobre uma pesquisa desenvolvida para 
a disciplina Gramática, Variação e Ensino que faz parte do currículo 
do Programa de Mestrado Profissional em Letras – Profletras, UNEMAT, 
Campus de Sinop. Tem como objetivo verificar a mudança no paradig-
ma pronominal do caso reto em textos de alunos de 7º anos de duas 
escolas estaduais do estado de Mato Grosso, Escola Estadual Professor 
Djalma Guilherme da Silva em Sinop e Escola Estadual 13 de Maio em 
Nova Guarita. O trabalho teve cunho qualitativo (BORTONI-RICARDO, 
2008) com uma proposta metodológica de aplicação de aulas através de 
Sequência Didática pautada nas teorias de Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004) que propiciou, através de produções narrativas dos alunos, co-
leta dos envelopes de variação pronominal do caso reto. A proposta 
e a análise respaldaram-se em teóricos como Faraco (2015) e Cyranka 
(2015) que acreditam na necessidade de uma pedagogia que desen-
volva a competência linguística dos alunos. A mudança no paradigma 
pronominal embasamos em Coelho et al (2015), ao asseverar que a alte-
ração ocorre devido à inserção dos pronomes ‘você’/’vocês’ e ‘a gente’ 
pelo processo de gramaticalização ao longo do tempo. Com o desen-
volvimento das análises, constatou-se que a mudança no paradigma 
pronominal do caso reto está presente nos textos dos alunos embora 
as marcações no paradigma pronominal canônico estejam atuantes 
devido ao processo de escolarização sobre os estudantes. Verificou-se 
também a necessidade de uma pedagogia de variação linguística nas 
escolas que possibilite a reflexão linguística e a construção de uma 
aprendizagem sociolinguística que amplie tanto a oralidade quanto a 
escrita dos alunos do ensino fundamental.
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33. EFEITOS DO PARALELISMO DISCURSIVO NA CONCORDÂNCIA 
VERBAL DE TERCEIRA E DE PRIMEIRA PESSOA NA FALA DE 
VITÓRIA-ES.

Palavras-chave: Concordância verbal; Paralelismo Discursivo; Terceira 
Pessoa do Plural; Primeira Pessoa do Plural.

  Nesse trabalho, analisamos as tendências da variável paralelismo 
discursivo, no fenômeno concordância verbal, no português brasileiro 
falado na cidade de Vitória – ES (YACOVENCO et al, 2012). O paralelismo 
discursivo diz respeito à tendência de repetição de uma mesma variante, 
em determinadas sequências discursivas. No caso da concordância verbal, 
verificamos as regularidades na ocorrência de sucessivas formas verbais 
sem concordância e de sucessivas formas verbais com concordância. Em 
nossas análises, observamos a natureza do plural de cada verbo e de seu 
precedente: se se trata de um verbo na primeira pessoa do plural ou de 
um verbo na terceira pessoa do plural. Analisamos 3095 dados de terceira 
pessoa do plural e 521 dados de primeira pessoa do plural e apresentamos 
nossos resultados em frequências e pesos relativos, utilizando o Goldvarb 
X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005). Os resultados apontam para 
uma tendência dos verbos de terceira e de primeira pessoa a apresen-
tarem mais marca expressa de plural quando estão precedidos de verbo 
de terceira pessoa com mais marca expressa de plural. No entanto, esse 
padrão não se apresenta de forma clara quando o precedente é um verbo 
em primeira pessoa do plural. Nossos resultados nos instigam a repensar a 
proposição de Labov (1994) para esta variável: de que as repetições se de-
vem a fatores mecânicos de nossos cérebros. Além disso, constatamos que 
a ausência de marca plural gerando ausência de marca plural é um padrão 
mais evidente que a presença de marca plural gerando presença de marca 
plural, conforme já prévia Scherre (1998), especialmente para a concordân-
cia nominal. Referências: LABOV, William. Principles of Linguistic Change: 
internal factors. Oxford: Blackwell, 1994. // SANKOFF, David; TAGLIAMONTE, 
Sali A.; SMITH, E. Goldvarb X - A multivariate analysis application. Toronto: 
Department of Linguistics; Ottawa: Department of Mathematics, 2005. //
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Paralelismo linguístico. In: Revista Estudos 
Linguísticos. Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 29-59, 1998. (...).
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34. POLÍTICAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS: O CASO DE UMA 
ESCOLA DA FRONTEIRA DO PARANÁ.

Palavras-chave: Políticas linguísticas; atitudes linguísticas; ensino de 
línguas.

  O Paraná é conhecido por ser um dos estados brasileiros que 
apresenta significativa diversidade linguística. Não são poucos os des-
cendentes de imigrantes alemães, italianos, poloneses e ucranianos, por 
exemplo, que tentam conservar entre seus elementos culturais a língua 
trazida de além-mar por seus antecedentes. Esse cenário linguisticamen-
te complexo possibilita a realização de pesquisas, especialmente na área 
da sociolinguística, das mais diversas ordens. No nosso caso, o objetivo 
desta comunicação é apresentar uma parte dos resultados obtidos com 
a realização da nossa pesquisa de doutorado cujo tema principal diz res-
peito ao lugar que as línguas ocupam no imaginário dos paranaenses. 
Trata-se de um estudo que discute as políticas linguísticas vigentes no 
âmbito do ensino de línguas e que busca, por meio de atitudes e re-
presentações linguísticas, descobrir como diferentes grupos de agentes 
avaliam o status das línguas e os espaços por onde elas podem circu-
lar. No caso específico desta intervenção, os resultados foram obtidos 
a partir de uma investigação realizada numa escola pública da fronteira 
paranaense, em Foz do Iguaçu, e os agentes investigados foram alunos 
do Ensino Médio, professores, diretora e mães de alunos. O quadro teóri-
co-metodológico que sustenta o estudo advém dos trabalhos de Cooper 
(1997), Calvet (2007), entre outros. Os resultados preliminares apontam 
que há duas representações agindo sobre os discursos dos informantes. 
Uma delas qualifica o inglês como língua universal, necessária, que abre 
portas e que faz as pessoas irem mais longe. A outra representação rotula 
o espanhol como língua fácil e acessível, que possibilita para o brasileiro 
falante de português a compreensão sem maiores esforços.
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35. A VARIAÇÃO DA MODALIDADE DEÔNTICA NOS VERBOS TER, 
DEVER E PRECISAR NA FALA CAPIXABA.

Palavras-chave: Modalidade deôntica; ter; dever; precisar; Variação 
Linguística.

  Com base na Teoria da Variação e da Mudança linguística, proposta 
por William Labov (2008 [1972]), o presente trabalho tenciona analisar a 
variação da modalidade deôntica nos verbos ter, dever e precisar, na fala 
capixaba. Nosso corpus é composto por entrevistas com informantes do 
Ensino Médio do banco de dados do projeto PortVix (Português falado na 
cidade de Vitória). Pretendemos contribuir com o estudo da modalidade 
deôntica, fenômeno pouco explorado no campo da sociolinguística, com a 
finalidade de revelar a compreensão das motivações extralinguísticas (fai-
xa etária, sexo e grau de escolaridade) responsáveis pelo uso das variantes 
observadas, bem como examinar a influência dos seguintes fatores lin-
guísticos: tipo de fonte deôntica, tipo de alvo deôntico, tipo de obrigação 
e tempo verbal. Por meio do programa computacional GoldVarb X (Sankoff, 
Tagliamonte, Smith, 2012; Guy, 2012), realizaremos o procedimento estatís-
tico dos dados. Acreditamos que a variante mais utilizada será a expressão 
ter que, devido ao seu caráter de forma inovadora na língua portuguesa. O 
verbo ter, inicialmente, possuía sentido de posse e, com o tempo, assumiu 
uma nova significação, que expressa obrigatoriedade. Pressupomos que 
a faixa etária mais jovem, normalmente responsável pela propagação de 
expressões inovadoras no uso da língua, utilize com maior frequência a 
variante ter que na fala, em expressões de obrigatoriedade. Referências: 
LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. São Paulo, Parábola, 2008 [1972].
SANKOFF, David, TAGLIAMONTE, Sali A. &amp; SMITH, Elen. Goldvarb Lion 
– A multivariate analysis application. Toronto: Department of Linguistics; 
Ottawa: Department of Mathematics. 2012. Disponível em: http://individual.
utoronto.ca/tagliamonte/goldvarb.htm // MENDONÇA, J. M. A. A expressão 
de obrigação em Fortaleza/CE: ter, dever em precisar em variação. 2010. 
106f. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação 
em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2010.
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36. AS VARIANTES LINGUÍSTICAS PRESENTES EM ELOMAR 
FIGUEIRA.

Palavras-chave: Sociolinguística; Variação Linguística; Elomar 
Figueira; Dialeto rural.

  Partindo da premissa de que as variações linguísticas ocorrentes 
na língua constituem-se como uma característica inerente às línguas, que 
é estabelecida pelo modo, a qual, a língua se diferencia, sendo sistemática 
e coerente. A presente pesquisa de cunho bibliográfica, qualitativa e do-
cumental, tem como objetivo reafirmar a diversidade linguística como um 
fenômeno natural das línguas, evidenciando o dialeto da região Sudoeste 
da Bahia (Sertão da Ressaca), por meio das canções: “O pidido” e “violêro” 
de Elomar Figueira Mello utilizando-a como corpora para atenuar o pre-
conceito linguístico em torno dos dialetos, a qual, ainda se tem a visão 
de que a variação linguística é um “desvio” da norma padrão ou um modo 
“errado” de falar o português. Sob a ótica da Sociolinguística e a partir 
dos teóricos como BORTONI- RICARDO (2011), que aborda os estudos so-
ciolinguísticos, contribui para a análise do corpus, juntamente com BAGNO 
(2007); MONTEIRO (2000) para compreender Labov; BAGNO (2002), referen-
te ao preconceito linguístico e MOLLICA (2000) e ILARI (2007) para falar de 
Sociolinguística e variação, analisamos as variações diastrática, diatópica, 
fonético-fonológica, sintática, semântica e morfológica nas composições 
do referido cantor, chegando à conclusão, que as diferenças de pronúncia, 
de emprego de palavras, de morfologia e de construções sintáticas que 
se apresentam na região Sudoeste da Bahia, também se multiplicam ao 
longo das regiões e nas diversas comunidades de fala, oportunizando e 
afirmando que as variações linguísticas enriquecem a língua, efetivando 
o seu caráter heterogêneo, as canções de Elomar incluem o dialeto do 
homem do campo, que de certa forma, sofre preconceito linguístico, como 
protagonista, promovendo a inclusão deste falante e lhe dando a possibi-
lidade de estar inserido numa “sociedade” linguística com uma linguagem 
tão prestigiada quanto à linguagem padrão.
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37. A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA A MANUTENÇÃO DO TALIAN.

Palavras-chave: Talian; vêneto; descendentes de italianos; Venda 
Nova do Imigrante.

  Venda Nova do Imigrante, município da região sul-serrana do esta-
do do Espírito Santo, começou a ser legitimamente colonizada por volta do 
ano de 1891, por imigrantes italianos originários da região do Vêneto, nor-
deste da Itália. Hoje, 126 anos após a efetiva chegada do primeiro imigrante 
italiano às terras vendanovenses, percebe-se claramente que há, por parte 
dos descendentes de italianos que ali residem, um grande movimento que, 
de variadas formas, almeja, incessantemente, manter as tradições culturais 
e sociais advindas das terras Italianas. Partindo do pressuposto acima, este 
trabalho tem por objetivo fundamental observar, descrever e analisar, de 
forma crítica, a forma na qual estes eventos e manifestações culturais exis-
tentes no município de Venda Nova do Imigrante contribuem para a manu-
tenção social e linguística do Talian. Para o desenvolvimento deste trabalho 
foi realizado, a princípio, um levantamento de cunho bibliográfico de au-
tores da região que dissertaram sobre o processo histórico de colonização 
da cidade de Venda Nova do Imigrante. Para tanto, foram utilizados para a 
produção deste texto, principalmente, dentre outras obras e documentos 
históricos, os escritos de Máximo Zandonadi e Beijamin Falchetto, cidadãos 
ilustres do município de Venda Nova do Imigrante. Além do levantamento 
bibliográfico, foram realizadas também entrevistas com moradores do mu-
nicípio de diversas faixas etárias e classes sociais, de localidades diferentes 
a fim de levantar fatos e dados relevantes que comprovem a recorrência de 
tal movimento de manutenção cultural. Propõe-se também, por meio da 
efetivação da presente pesquisa, observar, de forma holística, quem são 
os indivíduos que compartilham desses eventos e, dentro do âmbito deste 
trabalho, sugerir quais estratégias podem ser usadas para a ampliação da 
participação especialmente das crianças, jovens e adolescentes venda-
novenses, nesses eventos e manifestações culturais, ocasionando, conse-
quentemente, na preservação do idioma Talian.
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38. O “ACHAMENTO” BRASILEIRO: SEXISMO E COLONIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA NA CARTA DE CAMINHA.

Palavras-chave: Colonização; política linguística; Língua Portuguesa; 
contato linguístico.

  O trabalho tem por objetivo analisar a relação entre as ideias lin-
guísticas, acerca da História da Língua Portuguesa, e a construção social 
e política da mesma na colonização no Brasil quinhentista, a partir de 
uma análise linguística contemporânea. Para tal nosso corpus de tra-
balho é a Carta de Pero Vaz de Caminha, importante documento sobre 
o início do processo civilizatório do qual resultou o Brasil, e primeiro 
documento registrado em Língua Portuguesa nas Américas. O trabalho 
tem uma investida teórica que se insere na perspectiva da Linguística 
Histórica; com isso têm-se em nosso trabalho, objetivos como: debater 
o processo de colonização linguística suscitado na Carta para a ocupa-
ção do Brasil; compreender sociolinguisticamente o primeiro documento 
textual acerca da política de colonização linguística no Brasil; e analisar 
a primeira aparição da mulher em nossa literatura que ocorre de for-
ma sexista no que tange ao seu papel na sociedade em questão. Já está 
sendo feito uma pesquisa teórica-metodológica de objeto bibliográfico 
com um estudo reflexivo; pois optou-se pela abordagem qualitativa. Já 
foi feito procedimentos da Linguística Histórica, da Filologia Românica, 
da História da Língua Portuguesa e da Crítica Textual, para a análise da 
Carta de Caminha; iniciou-se recentemente uma análise dos processos 
de colonização linguística nos séculos XV e XVI utilizando a linguística 
ecossistêmica como referencial, nessa fase utilizar- se- á também ele-
mentos da análise do discurso crítica, tendo em vista a integração e o 
contato linguístico ocorridos entre portugueses e indígenas. O projeto 
apresentado possui uma grande importância para os estudos culturais e 
linguísticos com uma abordagem transdisciplinar; porque busca-se uma 
compreensão da importância da colonização linguística no mesmo.
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1. A TRANSFIGURAÇÃO DE  OBRAS ADAPTADAS E(M) SUAS 
RELEITURAS AUDIO/VISUAIS.

Palavras-chave: Transfiguração; Releitura; Audiovisual.

  Na perspectiva discursiva o conceito de transfiguração nos leva 
a pensar em movimento, neste entrelugar da escrita e da imagem, onde 
trans nos remete a mexer com os sentidos, à transformação, ao que vai 
além; figura, por sua vez, à personagem, aos sujeitos ou objetos, e ação 
ao que está em cena, em sua realização. A transfiguração discursiva se dá 
nos gestos de leitura e realização de obras “adaptadas” para o Cinema, a 
Televisão, os Quadrinhos, entre outras. O leitor/autor da nova versão tra-
balha a interpretação na fronteira entre a escrita e a imagem. Entendemos 
que esse gesto  interpretativo “emoldura” a produção de efeitos de sen-
tido, dando forma à encenação, realizada em planos, cenas e sequências 
que envolvem elementos próprios da linguagem audio/visual, como ce-
nários, iluminação, atores, figurinos, movimentos, etc, e sendo assim pas-
síveis de análise discursiva. Para empreendermos uma análise discursiva 
de diferentes textualidades entendemos ser importante a observação do 
processo enunciativo dos adaptadores, uma vez que será por meio do 
gesto de leitura/interpretação por eles realizados que refletiremos sobre 
este movimento de ler uma obra e realizar outra versão. Nos interessa 
observar o percurso de leitura e de autoria que se institui entre a escrita e 
a visualidade ou visibilidade da obra audiovisual, e pensar o gesto de in-
terpretação em condições de circulação e significação do audiovisual que 
são próprias da contemporaneidade, uma vez  que estas reivindicam uma 
nova posição de leitura, de um sujeito que denominamos teleleitor. Neste 
processo de transfiguração, a obra passa a ser significada de forma dife-
rente da obra-fonte, colocando em evidência os movimentos dos sentidos. 
Para esta problematização buscamos ampliar o conceito de transfiguração 
a partir de contribuições da psicanálise, da história e da linguística.
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2. ESCRITEMA E FIGURALIDADE: NOTAS SOBRE UMA OBRA DE 
COMPOSIÇÃO ESTÉTICA.

Palavras-chave: Discurso; Escrita; Escritema; Figuralidade.

  Não é comum que estudiosos da chamada visualidade (estética ou 
mundana) destaquem que palavras (o verbo) inscritas em superfícies diver-
sas, em sua composição de retas e curvas, sejam imagens visuais. Elas o são, 
seja na rotina dos documentos, seja nos rabiscos e anotações do dia a dia, 
seja na literatura científica ou romanesca. O movimento que apresentamos 
aqui é um item de pesquisa que teve como ponto de partida o questio-
namento do enunciado Uma imagem vale mais que mil palavras, repetido 
centenas de vezes, como uma evidência em um mundo em que a cultura de 
massa e os meios de comunicação se tornaram aparentemente dominantes. 
A proposta da pesquisa em curso é entender a quase obsessão pelas ima-
gens (iconicidade), seu papel, o encantamento que provoca e suas relações 
com a linguagem verbal, a valoração que se constrói para essas materialida-
des de linguagem em seu distanciamento e em sua aproximação do ponto 
de vista do conhecimento científico e dos valores estéticos, pensando nelas 
como tessitura e como discurso. Mais especificamente, o objetivo, neste mo-
mento, é, a par de questionar os rótulos civilização da escrita e civilização 
da imagem em sua oposição dicotômica e hierarquização forçada, situar a 
heterogeneidade das práticas em que aparecem, e especialmente sua hi-
bridação nas formas e figurações que Wilcon Joia Pereira chamou escritema 
e figuralidade ao tratar do fenômeno estético nas artes plásticas contem-
porâneas. Trata-se de homenagear uma obra que já completou quarenta 
anos: Escritema e figuralidade nas artes plásticas contemporâneas, de 1976. 
Roland Barthes já anotava, em 1973, como, na arte oriental, era estreito e 
natural o casamento da pintura com a escrita (caligrafia). No escritema ve-
mos a espacialização da escrita, tomada como tema e processada de formas 
variadas: como volumes, cores, espessura... Figuralidade designa as formas 
e figuras daí resultantes, pela transfiguração.
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3. A ESCRITA DA IMAGEM E A IMAGEM DA ESCRITA.

Palavras-chave: Discurso; Imagem; Escrita; Tipografia.

  Já na década de 1960, o semiólogo Roland Barthes indagava sobre 
os sentidos das imagens: “O que significa? Como age? O que comunica? 
Quais são seus efeitos prováveis?” De lá para cá, muitas pesquisas e tra-
balhos teóricos têm produzido tentativas de explicação sobre as significa-
ções que o imagético pode construir em múltiplos contextos. Um silogismo 
básico pode ser feito para dar início à tese: a) todo texto significa; uma 
imagem também significa; logo, uma imagem (ou um conjunto delas) pode 
ser um texto. Além de admitirmos a construção de sentidos por meio de 
imagens, principalmente na contemporaneidade, a relação da palavra 
(verbal) com outras semioses não verbais (entre elas, a imagem) é algo que 
não se pode deixar de lado em investigações discursivas; em alguns casos 
tal relação é constitutiva. Diversas abordagens acabam cunhando termos, 
conhecidos no mundo acadêmico das humanidades, que têm por objetivo 
tentar descrever ou explicar a relação – às vezes mais harmônica, às vezes 
mais conflituosa – entre escrita e imagem, por exemplo: plurissemiótico, 
multissemiótico, multimodal, verbovisual, iconotexto etc. Outrossim, estes 
termos também dão indícios sobre a filiação teórica de certas pesquisas. 
Portanto, uma imagem pode se constituir em escrita no sentido que se 
“inscreve” na história, pelo fato de construir sentidos, de se filiar a dis-
cursos. Uma imagem (estática ou em movimento, colorida ou monocro-
mática) pode ser interpretada como texto, pois pode ser uma unidade de 
significação que materializa discursos. Além disso, a escrita, no sentido de 
materialização empírica do verbal, não é algo “transparente” no que diz 
respeito à imagem. Prova disso é a tipografia que “não inocentemente” 
corrobora a construção de sentidos dos textos verbais. Essas conjecturas 
serão mais pormenorizadamente exploradas neste trabalho com exemplos 
da publicidade que maneja a persuasão-nostálgica (CARVALHO, 2016) por 
meio da hibridação entre verbal e imagético.
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4. PERFORMANCES CULTURAIS: ARENAS DISCURSIVAS PARA O 
PENSAMENTO LIMINAR.

Palavras-chave: Discurso; dialogismo; comunidades quilombolas; rap 
Guarani; pensamento liminar.

  Este trabalho visa a uma reflexão quanto à construção de sentidos 
a partir da interação verbal, conforme discutem os teóricos do Círculo de 
Bakhtin. Toma por foco representações identitárias de comunidades tradi-
cionais brasileiras, marginalizadas por processos de dominação colonial, 
construídas discursivamente por intermédio de performances culturais. 
São tomadas como corpus performances de comunidades quilombolas e 
indígenas, como o Ticumbi de Conceição da Barra e o rap de comunidades 
Guarani Mbya. A partir dessas manifestações culturais, pretende-se discu-
tir os conflitos sociais expressos por meio da linguagem, de modo a atuar 
responsiva e responsavelmente na problematização da colonialidade do 
poder e da diferença colonial. Em diálogo com autores como Olivio Jekupé, 
Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos e Homi Bhabha, é proposta 
uma reflexão quanto à necessidade de descentralizar o lugar de produção 
de conhecimento, com vistas a buscar justiça social a partir de uma justiça 
cognitiva global, em que os saberes e as lutas ancestrais dessas comuni-
dades sejam locus enunciativo do pensamento liminar. Nesse sentido, o 
campo dos estudos do discurso assume, a partir da interdisciplinaridade 
e de um posicionamento político e ético, a responsabilidade para com a 
transformação social e a construção de um devir mais justo. Conforme 
proposto por Bakhtin, a micro-história da enunciação apresenta-se como 
narrativa marginal à cultura oficial e, por isso, reveladora de conflitos e 
propulsora de transformações sociais. Pensado a partir de sua singulari-
dade enunciativa, o discurso das comunidades tradicionais em questão 
assume a responsabilidade perante o presente e a responsividade dialó-
gica inscrita na percepção de cada momento do passado. Tal responsa-
bilidade incide também sobre o futuro, pensado como devir e como elo 
responsivo na cadeia enunciativa.
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5. O RAP E A TEMÁTICA DOS REFUGIADOS: RUMOS DA CANÇÃO 
CONTEMPORÂNEA.

Palavras-chave: Rap; discurso; ideologia; refugiados; atualidade.

  A Convenção Sobre o Estatuto do Refugiado (1951) define refugia-
do como sendo aquele que, em razão de fundado temor de perseguição- 
seja em decorrência da sua raça, religião, nacionalidade, associação a 
determinado grupo social ou opinião política- encontra-se fora de seu 
país de origem, não desejoso ou impossibilitado de regressar ao seu 
Estado.  Em 2015, um relatório produzido pela Acnur (Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados) divulgou que, àquela época, o mun-
do contava com cerca de 21 milhões de refugiados. Partindo da percep-
ção de que este número tem crescido diariamente, em função dos vastos 
conflitos existentes na atualidade, é mister reconhecer a importância do 
estudo dessa temática no campo acadêmico. Nesse sentido, a presente 
comunicação tem por escopo apresentar e discutir o papel assumido 
pela performance rapper audiovisual  (videoclipe) face a tais sujeitos. 
Intenta-se instaurar reflexões acerca do sentido de uma estética comba-
tiva e de reconhecimento, em que se encontram transpostas e retextuali-
zadas inúmeras realidades vividas por seres humanos postos à condição 
de marginalidade. Trata-se discursos estéticos embasados por meio da 
ética, produções que além de entreter, transmitem sentidos passíveis de 
traduzir o presente; retratando a postura política do refugiado, descre-
vendo o dia a dia desse sujeito, denunciando a história e servindo de 
instrumento- base à reinvindicação dos direitos fundamentais. A fim de 
viabilizar esta pesquisa, adota-se como objeto de estudo os seguintes vi-
deoclipes: Boarders (protagonizado pela Rapper inglesa de origem tâmil 
M.I. A) e Somos Um (protagonizado pelo Rapper Uchen, refugiado nige-
riano que vive em São Paulo). Com o intuito de resgatar as bases teóricas 
fundamentais a esse estudo, foram utilizados referenciais específicos, 
que versam acerca dos estudos culturais, rap, discurso e performance. 
Dentre os autores utilizados estão: Mikhail Bakhtin (1993); Paul Zumthor; 
(2007); Stuart Hall (2008) e Richard Schustermann (2008).
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6. O DISCURSO DA INTOLERÂNCIA NA INTERCULTURALIDADE: 
A ALTERIDADE CONSTITUÍDA NAS PRÁTICAS SOCIAIS DE 
INTERAÇÃO.

Palavras-chave: Discurso de intolerância; interculturalidade; 
hibridação; alteridade.

  A expansão da sociedade contemporânea, devido às constantes 
transformações nela ocorridas, tem-nos colocado em contato com distintas 
subjetividades e manifestações socioculturais. Nesse processo de interação 
entre diferentes sujeitos sociais, permeado quase sempre pelo princípio 
dialógico, as relações interculturais e a consequente hibridação das cultu-
ras tornam-se inevitáveis, levando-nos a perceber o quanto as diferenças 
nos singularizam e nos complementam simultaneamente. Diante da atu-
al conjuntura, os discursos produzidos nas mais variadas práticas sociais 
colocam-nos em contato com certas representações que, no contexto da 
interculturalidade, podem revelar o discurso de intolerância. É, portanto, a 
construção desse discurso da intolerância revelado nas relações intercul-
turais o objeto de estudo que se pretende evidenciar, partindo dos estudos 
sobre discursos intolerantes desenvolvidos por Barros (1995; 2009). Tendo 
sido definido o corpus – os discursos produzidos no ambiente virtual, como 
o das redes sociais, dada a sua instância de produção, circulação, instância 
de recepção e os possíveis efeitos de sentido decorrentes dessa prática 
linguageira, o trabalho visa a compreender de que forma os discursos de 
intolerância emergem nas práticas interculturais e como a alteridade pode 
contribuir para a constituição de uma cultura discursiva pautada no dia-
logismo, princípio para a constituição de um sujeito social e responsivo, 
fundamentando-se nas concepções de dialogismo, gênero do discurso, 
alteridade e ato responsivo, cunhadas por Bakhtin (2006; 2011), nos estu-
dos sobre interculturalidade realizados por Janzen (1998; 2005) e na noção 
de culturas híbridas, postulada por Canclini (2006). Pode-se concluir que 
as relações interculturais, quando concebidas pela via da alteridade, são 
fundamentais para a constituição de uma atitude responsiva, respeitosa e, 
acima de tudo, humanizadora por parte dos sujeitos sociais.
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7. OS MEMES COMO FENÔMENO DISCURSIVO DA MODERNIDADE 
LÍQUIDA: CARNAVALIZAÇÃO NOS DISCURSOS “FORA TEMER”.

Palavras-chave: Discurso; memes; carnavalização; dialogismo; 
liquidez discursiva.

  Baseada nos conceitos do Círculo de Bakhtin sobre discurso, esta 
pesquisa se propõe a analisar a nova cultura discursiva que emerge no 
século XXI, a partir do uso frequente – quase vicioso - das redes sociais. 
A utilização das tecnologias de comunicação no dia a dia propicia um 
alto índice de interação verbal e desperta novas possibilidades discur-
sivas ao refletirem as condições específicas e as finalidades deste novo 
cenário social. Tomando como preceito sociológico as teorias de Bauman 
(2001) sobre a Modernidade Líquida, em que a instabilidade das intui-
ções sociais se faz presente e que o sujeito tem como característica a 
grande capacidade de (re)adaptação para se mover nos variados espaços 
que a sociedade líquida propicia, proponho que os discursos, como prá-
tica social, acabam por ecoarem essas características, principalmente os 
que circulam na internet. A capacidade de adaptação dos discursos na 
frenesi das redes sociais faz surgir um novo fenômeno discursivo: os me-
mes. Apresentando-se como uma cultura marginal, os memes refletem 
posicionamentos sócio-históricos, refratam ideologias e se apresentam 
como arena discursiva, em que se percebem os embates sociais, políticos 
e culturais. O discurso oficial é carnavalizado nos memes ao se mescla-
rem com o não-oficial, causando efeitos risíveis. O corpus é composto 
por memes que abordam o conturbado momento político do Brasil. A 
bibliografia abrange as teorias do discurso do Círculo de Bakhtin e às ca-
tegorias de carnavalização, dialogia e hibridação também a partir dos es-
tudos bakhtinianos; além dos postulados de Bauman sobre Modernidade 
Líquida. As investigações nos revelam que os memes operam com recur-
sos linguísticos e extralinguísticos de maneira a carnavalizar a situação 
discursiva; que se materializam como enunciados que têm a ironia como 
estopim para exprimir posicionamentos ideológicos; e que são exemplos 
de discursos líquidos ao inundarem as redes sociais misturando discur-
sos de esferas diferentes concretizando um todo discursivo híbrido.
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8. DISCURSO, PODER E ENSINO: DISCUTINDO QUESTÕES 
DE GÊNERO NA ESCOLA POR MEIO DA PRODUÇÃO DE 
DOCUMENTÁRIOS.

Palavras-chave: Ensino; gêneros textuais; afirmação de gênero; 
documentário.

  O ano de 2016 foi um ano turbulento em vários setores/aspectos: 
na política, na economia, nas redes sociais e na sociedade de uma maneira 
geral. Toda essa turbulência gerou impactos no cotidiano dos brasileiros, 
que passaram a participar mais ativamente do cenário nacional por meio 
de debates e discussões, às vezes, até acaloradas. Como professores, deve-
mos estar sempre atentos e sermos questionadores, preocupando-nos em 
como levar tais discussões para a sala de aula? Como fazer com que nossos 
alunos reflitam sobre debates suscitados, na sociedade, dentro dos limites 
da escola? Tendo como base esses e outros questionamentos, promove-
mos debate em sala de aula por meio de atividades que envolveram gêne-
ros textuais, reflexão crítica e produção de documentários. O start para o 
trabalho foi a leitura da reportagem da revista Veja “Marcela Temer: bela, 
recatada e do lar” (Veja, abr/2016) e um posterior debate em sala de aula. 
A partir daí, embasados nos estudos de Marcuschi (2007) e Gregolin (2002), 
desenvolvemos, com uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública da cidade de Piúma/ES, uma sequência didática que abordou o 
cenário político que vivenciamos no ano de 2016 e a repercussão da mídia 
em relação à participação da mulher nos diversos segmentos da socieda-
de. Nesse sentido, buscamos articular um trabalho que oportunizasse aos 
estudantes um posicionamento crítico e fundamentado sobre questões de 
afirmação de gênero. Para tal, desenvolvemos atividades utilizando textos 
pertencentes aos gêneros textuais reportagem, anúncio publicitário, carta 
do leitor e documentário. Este último, que será destaque neste trabalho, 
foi realizado de maneira coletiva, a partir de debates e discussões refle-
xivas, e proporcionou o reconhecimento do posicionamento responsivo, 
enquanto cidadãos, e a ampliação da argumentação (oral e escrita), além 
de alargar a criticidade tanto de alunas quanto de alunos em relação a 
políticas afirmativas de gênero.
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9. RODAS DE LEITURA, DEBATE E ARTIGO DE OPINIÃO: 
O DIÁLOGO ENTRE GÊNEROS DO ARGUMENTAR NO 
DESENVOLVIMENTO CRÍTICO DOS ALUNOS.

Palavras-chave: Ensino de língua; desenvolvimento crítico-
discursivo; gêneros do discurso; dialogismo; argumentação.

  Diferentes estudos mostram que o ensino de Língua Portuguesa no 
Brasil tem enfrentado, desde sempre, bastantes e profundas dificuldades, 
no que se refere à proficiência em leitura, produção e, principalmente, 
desenvolvimento crítico- discursivo dos alunos. A partir dessa realidade, 
muitos estudiosos (DOMINGOS, 2016; GEBAKH/UFES, 2016; LIMA, 2015; STIEG, 
2012; VIDON, 2009/2012;) têm se debruçado em procurar caminhos para sa-
nar ou diminuir essa problemática e achar metodologias que, efetivamen-
te, auxiliem no desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Nesse 
sentido, o intuito de nossas discussões é defender que o ensino de língua 
numa perspectiva e metodologia dialógicas pode apresentar resultados 
bastante satisfatórios para o desenvolvimento crítico- discursivo do edu-
cando, pois leva em conta a língua em seu aspecto de interação social, que 
se significa e significa o mundo e o sujeito, logo o estudante e o professor, 
em formas de enunciado concreto, ou seja, em gêneros do discurso. Nossas 
proposições colocam-se como resultados de reflexões sobre o ensino de 
Língua Portuguesa no Brasil (GEBAKH/UFES, 2016) e defendem a postura 
dos estudos bakhtinianos do discurso que afirmam que a reflexão sobre a 
língua deve se dar a partir dos gêneros do discurso enquanto enunciados 
concretos num dado horizonte enunciativo (BAKHTIN, 2009, 2011); isto é, 
procuramos observar a língua em sua realização concreta. Nosso estudo 
se deu observando como o diálogo e relação entre os gêneros “debate”, 
“roda de leitura” e “artigo de opinião” contribuíram positivamente no de-
senvolvimento da visão crítico-discursiva de uma turma de alunos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Município de Vila 
Velha/ES sobre os temas “Eutanásia” e “Intolerância Religiosa”, discutidos 
no primeiro trimestre letivo de 2017. As discussões partiram da vivência no 
cotidiano da sala de aula e tiveram como foco a aprendizagem, domínio e 
reflexão sobre gêneros do discurso de base argumentativa.
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10. A CONTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA.

Palavras-chave: Oficinas pedagógicas; formação de professores; 
Língua Portuguesa.

  Cumpre-nos, com este estudo, responder ao questionamento: Como 
as oficinas pedagógicas podem contribuir com a formação de professores de 
Língua Portuguesa? Para tanto, analisaremos as posturas de três professoras 
durante a proposição de duas oficinas: uma que teve como objeto refletir sobre 
o processo de construção referencial utilizado pelos produtores dos textos na 
definição de seus propósitos discursivos e, assim, garantir a coerência textual; 
e a outra analisar as estratégias usadas pela instituição midiática no processo 
de construção da realidade. Os gêneros letra de música e capa de revista foram 
os escolhidos para essas atividades. No trabalho em sala de aula, espera-se 
que o ensinantes- aprendentes possam, embasados em uma Pedagogia de lei-
tura (PALMA, TURAZZA, NOGUEIRA JUNIOR, 2008; PALMA, TURAZZA, 2012, 2014), 
intermediar discussões que vislumbrem os propósitos discursivos de cada 
gênero textual analisado, atentando para as estratégias linguístico-discursivas 
selecionadas pelo produtor a fim de construir determinados argumentos e de-
terminados efeitos de sentido pretendidos. Sabemos, porém, que o processo 
formativo dos professores os impede de tornarem os aprendentes-ensinantes 
poliglotas na própria língua (BECHARA, 2003). Assim, entendemos que as ofi-
cinas pedagógicas (CANDAU, 1995), modalidade de metodologia ativa (PALMA, 
2016; BERBEL, 2011) e recurso pedagógico que favorece o trabalho do profes-
sor na mediação dos conteúdos, é uma oportunidade de vivenciar situações 
concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar- agir, com objetivos 
pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco tradicional 
da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação e a reflexão. Numa 
oficina ocorrem apropriação, construção e produção de conhecimentos teó-
ricos e práticos, de forma ativa e reflexiva, o que confere a ela a natureza de 
metodologia ativa. Ao final das oficinas realizadas, que envolviam trocas de 
experiências e estudos teóricos, os quais foram previamente disponibilizados, 
foi possível perceber, nos discursos produzidos pelos ensinantes-aprendentes, 
a colaboração teórico- metodológica trazida pelo recurso pedagógico.
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11. ENTRE O RAP E A AULA: AS MUITAS FACES DA PRODUÇÃO 
TEXTUAL.

Palavras-chave: Aula de Língua Portuguesa; gêneros do discurso; 
produção de texto.

  Neste trabalho, tendo como suporte os pressupostos teóricos 
e metodológicos do Círculo de Bakhtin (1995, 2003) sobre gêneros do 
discurso que são tipos relativamente estáveis de enunciados, vamos 
abordar atividade desenvolvida, na aula de Língua Portuguesa, em es-
cola pública estadual do município de Vila Velha, com alunos/alunas do 
primeiro ano do ensino médio. Por meio de uma perspectiva interacional 
e dialógica, inicialmente, houve a explanação sobre o conceito de gêne-
ro do discurso, a apresentação e a discussão sobre alguns gêneros, tais 
como propaganda e notícia. Após esse momento, os alunos escutaram 
raps (“Negro Drama”, dos Racionais MC&#39;s e “Causa e Efeito”, de MV 
Bill) e debateram os assuntos ali presentes, tais como violência física e 
simbólica, discriminação racial e desigualdade social. A partir desses e 
de outros assuntos, foi proposto aos alunos e alunas que trabalhassem 
com esses assuntos em outros gêneros, a saber: notícia, poema, repor-
tagem, canção, teatro, propaganda, história em quadrinhos e entrevista. 
Desse modo, o foco da atividade era trabalhar a transposição de gêneros, 
por meio da produção textual, com os gêneros do discurso elencados, 
por serem gêneros já conhecidos pelos(as) discentes. Das produções re-
sultantes dessa atividade, tanto a parte oral quanto a (re)escrita, obser-
vou-se que houve envolvimento, pesquisa e comprometimento dos(as) 
estudantes na elaboração, na execução e na apresentação das mesmas 
para os(as) demais colegas da turma. Assim, pudemos constatar o posi-
cionamento responsivo, responsável, reflexivo, cidadão e dialógico do 
alunado em meio à diversidade de assuntos presentes nos raps e tam-
bém no que se refere ao que fora requisitado pela professora.
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1. O TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS EDUCACIONAL NA 
PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA FIGURACIONAL.

Palavras-chave: Tradutor Intérprete de Libras; Educação; Sociologia 
Figuracional; Norbert Elias.

  Neste texto, temos como objetivo discutir a inserção do tradutor 
intérprete de Libras no contexto educacional, a partir do aporte teóri-
co- metodológico de Norbert Elias, adotando a pesquisa bibliográfica 
como procedimento metodológico. A partir de Elias (1994), compreen-
demos mediante a sociologia figuracional que as relações humanas de 
maneira processual sem perder de vista as dimensões micro e macro 
sociais que atravessam os fenômenos sociais. Além disso, superamos 
a dicotomia indivíduo x sociedade que predominantemente é aceita. 
Segundo o autor, por diferentes razões, em todas as sociedades, num 
longo curso histórico, os seres humanos têm buscado formas de insti-
tuir modos de relacionar uns com os outros. Essa situação produziu um 
sentimento de preocupação cada vez mais acentuado capaz de, nas so-
ciedades recentes, conduzir e regular as atitudes sociais dos tradutores 
intérpretes de Libras educacionais. Nessa direção, entendemos que as 
sociedades são configuradas por indivíduos conectados, interdependen-
tes, de suas línguas, de seus pensamentos, de seus conhecimentos, de 
suas aprendizagens e de diversas outras coisas. No que tange a Educação 
de Surdos e Libras, Lacerda (2009), Lopes (2007), Vieira-Machado (2007), 
entre outros, serviram de base. Além de Bakthin (2006) que nos auxiliou 
na discussão de concepção de língua e relação pensamento e linguagem. 
O artigo inicia versando sobre o trabalho de tradução e interpretação, 
em seguida apresenta a Sociologia Figuracional, posteriormente indica e 
discute, como resultado deste estudo, três figurações de escolas em que 
o tradutor intérprete de Libras encontrou-se/encontra- se/se encontrará 
para a promoção de uma educação bilíngue inclusiva. Por fim, retoma o 
seu problema norteador e o analisa mediante a elaboração conceitual 
eliasiana de relações de poder.
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Arlene Batista da Silva
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

2. A TRADUÇÃO DE LITERATURA INFANTIL PARA LIBRAS: 
DIÁLOGOS COM BAKHTIN.

Palavras-chave: Tradução; Dialogismo; Polifonia.

  Esta comunicação relaciona-se à temática da tradução de litera-
tura infantil para Libras. Ancorados nos pressupostos teóricos de Mikhail 
Bakhtin pretende-se refletir sobre o processo de tradução sobre os fa-
tores que motivam determinadas escolhas linguístico-discursivas dos 
tradutores/intérpretes. De acordo com Bakhtin (1992. P.98), “toda enun-
ciação [...] é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Toda 
inscrição prolonga aquelas que a precederam trava uma polêmica com 
elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-as”. Nesse 
sentido, entendemos que o trabalho do tradutor/intérprete envolve a 
produção de enunciados que travam uma polêmica com textos anterio-
res e, ao mesmo tempo, são respostas ativas, fruto de um processo de 
compreensão. O tradutor, portanto, assume o papel de leitor do texto 
fonte e coautor, quando reconstrói textos para outros interlocutores. 
Nessa dupla tarefa de compreender o texto fonte em uma língua e re-
construí-lo em outra língua, há um movimento polifônico pelo encontro 
de diversas “consciências”, de diferentes “vozes”, que se aproximam e 
se distanciam em nossa psique no processo de resposta, exigindo do 
tradutor um exercício dialógico constante entre o eu e os outros. O texto 
traduzido é, portanto, uma resposta ao diálogo com essas diferentes vo-
zes, não sendo possível concebê-lo como a transferência de significados 
estáveis de uma língua para outra. É um texto marcado, também, pelos 
lugares de enunciação coletivamente construídos e pelos juízos de valor 
presentes no processo de tradução, que incidem sobre o conteúdo da 
obra, sobre a relação desse conteúdo com as experiências do tradutor 
e da sociedade e do público a quem está endereçada a sua tradução. 
Portanto, o tradutor, em sua atividade profissional, assume o papel de 
interlocutor e locutor, ativando o diálogo e polifonia (SOBRAL, 2008).
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3. INTÉRPRETE EDUCACIONAL: REFLEXÕES SOBRE SUA ATUAÇÃO 
NA INTERPRETAÇÃO COMUNITÁRIA.

Palavras-chave: Intérprete Educacional; Interpretação Comunitária; 
Comunidade.

  O profissional que atua junto a equipe de docentes e contribui para 
que as práticas de inclusão do aluno surdo, usuário da Língua de Sinais 
aconteça é o Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - Libras. Sua principal 
função é mediar a comunicação entre usuários e não da Língua de Sinais 
na educação. Sua presença alinhada a outras ações pedagógicas tem por 
objetivo contemplar o discente surdo diante das suas especificidades. Este 
trabalho tem como objetivo inicial, considerar como os documentos ofi-
ciais no Brasil destacam o profissional intérprete de Libras na educação 
e posteriormente nos estudos da tradução entender de que forma sua 
atuação no contexto educacional se relaciona a um tipo de interpretação, 
a comunitária e a partir disso refletir sobre questões que envolvam seu 
papel na mediação em uma comunidade. Para o diálogo, convido Albres 
(2015) para considerar as especificidades da atuação do intérprete educa-
cional e Pochhacker (2004) e Queiroz (2011) para a reflexão de como esse 
profissional atuante em uma comunidade desenvolve funções na sua atu-
ação que o identifica como intérprete comunitário. Por meio das leis e de-
cretos é reconhecido o direito linguístico ao sujeito surdo e o profissional 
intérprete de Libras é evidenciado considerando que sua presença está 
totalmente relacionada a permitir que o usuário da Libras tenha acesso a 
serviços públicos na área de educação, tendo o mediador da comunicação. 
Compreender sua atuação possibilita refletir como essa relação influen-
cia sua prática e suas escolhas como profissional, direcionando a uma 
reflexão além da mediação em sala de aula. Dialogar com os Estudos da 
Tradução possibilita ampliar o entendimento sobre o intérprete educacio-
nal e a partir disso, problematizar sua atuação, interação e suas escolhas 
de forma a enfatizar seu papel na mediação de uma comunidade.
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Aline de Menezes Bregonci
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4. REFLEXÕES SOBRE A SURDEZ A PARTIR DO TRABALHO DE 
TRADUÇÃO EM BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS.

Palavras-chave: Tradução; Libras; Comunidades surdas.

  Sousa Santos nos convida a fazer um exercício reflexivo, por meio 
de um trabalho de tradução, com objetivo de compreendermos os movi-
mentos e a construção do conhecimento dos sujeitos surdos e comunida-
des surdas, a partir de rotas flexíveis e abertas na direção de diferentes 
perspectivas e modos de pensar. Sousa Santos procura tensionar o co-
nhecimento hegemônico para produzir um conhecimento e emergir novas 
inteligibilidades. . O trabalho de tradução segundo o autor “é o procedi-
mento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as experiências do 
mundo, tanto as disponíveis como as possíveis.”(Sousa Santos, 2010, p.123) 
1 . A ideia da tradução é fazer o movimento oposto ao de afirmação da 
condição hegemônica, considerando fundamental a construção de outras 
lógicas possíveis. Neste caso, o trabalho de tradução permite dar visibili-
dade às experiências construídas por meio do uso da Língua de Sinais por 
sujeitos surdos nas comunidades surdas ou não. Ao propor o trabalho de 
tradução Sousa Santos (2010) utiliza a hermenêutica diatópica que trata-se 
de um método interpretativo de algo que se diferencia ou varia, de acordo 
com a geografia, o ato de traduzir seria uma interpretação que está aberta 
a variação e não engessado a uma “verdade absoluta”. Para realizar a tra-
dução temos mais dois trabalhos de hermenêutica diatópica: a tradução 
entre diferentes concepções de vida produtiva e a tradução entre várias 
concepções de sabedoria e diferentes visões de mundo dos sujeitos sur-
dos e dos profissionais envolvidos. Esses dois exercícios da hermenêutica 
diatópica nos dão conta das dimensões múltiplas existentes no mundo e 
que, apesar das grandes narrativas totalizantes, é possível encontrarmos 
outros modos de narrar o presente, seja através formas de organizações 
sociais alternativas ou de modos diferentes de olhar para a história.
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Sessão Coordenada (proponente)
Linguística Aplicada

Letícia Queiroz de Carvalho
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

1. OS SENTIDOS DA LEITURA NA ESCOLA SOB A ÓTICA 
BAKHTINIANA: LINGUAGEM, LITERATURA E EDUCAÇÃO.

Palavras-chave: Educação; Interação Dialógica; Leitura; Linguagem.

  Nesta sessão coordenada pretendemos estabelecer relações en-
tre pesquisas que agregam debates sobre as práticas de leitura na escola 
coadunadas à contribuição do filósofo russo Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
– a partir da sua concepção de linguagem, cujos pressupostos básicos 
apontam  para uma abordagem da leitura enquanto processo situado 
social e ideologicamente. Em tempos políticos difíceis que sinalizam o 
recrudescimento de alguns avanços sociais também na área educacional, 
o silenciamento dos discursos de resistência na sociedade, a obliteração 
de iniciativas e políticas públicas destinadas à leitura e a desvaloriza-
ção dos espaços educativos como locus de formação de sujeitos críticos, 
acreditamos na potência da interlocução nas relações estabelecidas nas 
práticas escolares, mediadas pela linguagem. A proposta visa discutir 
em tal perspectiva propostas para o trabalho dialógico com a leitura na 
escola básica, as possíveis interfaces entre o ensino da língua e a educa-
ção literária, o papel do leitor como elemento cuja agentividade agrega 
sentidos ao ato de ler, a importância da mediação docente nas práticas 
sociais de linguagem, a pluralidade dos gêneros discursivos nas aulas de 
Língua Portuguesa e as suas possíveis ressonâncias na formação cidadã 
da comunidade escolar, as metodologias para a formação do leitor crítico 
no ensino fundamental e outras questões que ampliem o debate sobre 
literatura, linguagem e educação de modo a criar espaços de interação e 
debate na escola básica.  Assim, objetiva reunir trabalhos que focalizem 
a leitura como prática social em sua pluralidade e convergência com o 
mundo da vida e as suas interseções com teóricos e experiências ali-
nhadas à ótica bakhtiniana da linguagem em diálogo com as questões 
sociais emergentes no contexto social mais amplo. 
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Valdeni da Silva Reis
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

2. (RE) CONSTRUINDO SABERES, FAZERES E PARCERIAS PARA A 
SALA DE AULA DE  LÍNGUA ESTRANGEIRA.

Palavras-chave: Novos letramentos; Cinema para o Ensino de LI; 
Parceria universidade-escola; Linguística Aplicada Crítica.

  A presente proposta agrega trabalhos que discutem importantes 
aspectos da sala de aula de língua estrangeira (LE), seus atores, isto é, 
professor e/ou alunos, e suas possibilidades ou recursos didático-peda-
gógicos em torno do ensino-aprendizagem.  Partindo do entendimento 
de que ensinar-aprender uma língua estrangeira é uma forma de (re)
construção identitária e de transformação de realidades infrutíferas, na 
medida em que o sujeito descobre novas formas de se posicionar no 
mundo.   A  partir da perspectiva do processo discursivo, em consonância 
com os novos letramentos e com o letramento digital, os trabalhos inves-
tigarão como práticas didático-pedagógicas são constituídas em sala de 
aula de língua inglesa ou espanhola, na educação básica, tecnológica ou 
na extensão  universitária e o modo como tais práticas são significadas 
por seus sujeitos, a saber, professor ou alunos.  Nesse sentido, os traba-
lhos discutirão, 1. o uso do cinema como recurso didático-pedagógico no 
contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa (LI) a partir de um 
viés crítico;  2. Como se constitui a parceria entre a universidade e a es-
cola básica na criação de intervenções pedagógicas desenvolvidas para 
aprimorar o ensino da língua inglesa em escolas de MG; 3. O uso de sequ-
ências didáticas, que possibilitam a integração de habilidades no ensino 
do espanhol, a partir da multimodalidade e, por fim, 4. aspectos do fazer 
pedagógico de professores de inglês que atuam em unidades socioe-
ducativas do estado de Minas Gerais. Para tanto, os trabalhos analisam 
questionários, relatos, entrevistas e intervenções didáticas coletados 
para os referidos estudos dentro da perspectiva teórico-metodológica 
discursiva e da pesquisa em sala de aula. Resultados preliminares apon-
tam a criação de caminhos de colaboração, de criticidade, de criativida-
de, de responsabilidade, e de  mudanças subjetivas e de realidades.
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Linguística Aplicada

Keila Cardoso Teixeira 

3. LINGUÍSTICA APLICADA E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS).

Palavras-chave: Língua de Sinais; Língua Portuguesa; Educação 
Bilíngue.

  Esta sessão coordenada tem como objetivo apresentar inves-
tigações realizadas pelos pesquisadores da área de língua de sinais, 
proporcionando um espaço amplo de discussões a respeito do tema e 
intercâmbio com diferentes campos de conhecimento (linguística, educa-
ção e tradução). O trabalho intitulado: ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS USUÁRIOS DE LÍNGUA DE SINAIS é 
uma reflexão sobre a produção de sentidos na leitura empreendida por 
esses indivíduos, a partir de textos em Língua Portuguesa pelo viés da 
semântica. O referencial teórico está baseado nos conceitos saussureanos 
trabalhados por Fiorin (2006, 2008, 2010, 2013) e Benveniste (2005, 2006). 
O trabalho intitulado: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS BILÍNGUES NA EDUCAÇÃO 
DE SURDOS: QUESTÕES DO NOSSO TEMPO busca compreender o que cha-
mamos de práticas bilíngues na educação de surdos a partir de análise 
documental de duas fontes bibliográficas específicas da área da surdez 
datadas de 1880 e 1900: as atas do Congresso de Milão e do Congresso 
Internacional para o Estudo das Questões de Educação e de Assistência 
de Surdos Mudos, respectivamente. No trabalho intitulado: A DISCIPLINA 
LIBRAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A EXPERIÊNCIA DE CONCLUINTES 
DO CURSO DE PEDAGOGIA EM UMA FACULDADE PARTICULAR, discute o en-
sino de Libras como segunda língua no espaço do ensino superior afim 
de problematizar as experiências e os atravessamentos na formação dos 
futuros professores.  E por fim, no trabalho: A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA 
CRIANÇAS SURDAS: PRÁTICAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
aponta para a viabilidade da implantação de políticas bilíngues, que se 
constituam pela via da linguagem com vistas à apropriação do conheci-
mento. Os dados também sinalizam que precisam ser considerados os 
desdobramentos deste debate no cotidiano da escola, pois eles afetam e 
são afetados pelos processos de escolarização da criança surda, as políti-
cas bilíngues, os processos de apropriação da língua pela criança surda.
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Rogério Tilio
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

4. PRÁTICAS IDENTITÁRIAS EM MATERIAIS DIDÁTICOS PARA 
O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: CONTRIBUIÇÕES 
LINGUÍSTICA APLICADA CONTEMPORÂNEA.

Palavras-chave: Linguística Aplicada Contemporânea; material 
didático; ensino de línguas; práticas identitárias.

  Nos últimos anos, o Brasil tem visto um crescimento do interes-
se de pesquisadores da área de ensino e aprendizagem de línguas por 
estudos enfocando a análise e produção de material didático, recurso 
que ocupa papel fundamental para o ensino de línguas. Tomando o pres-
suposto epistemológico da Linguística Aplicada Contemporânea de criar 
inteligibilidade sobre problemas sociais nos quais a linguagem tem papel 
central (MOITA LOPES, 2006), faz-se relevante, dentro dessa perspectiva, 
que o professor de línguas, ao utilizar e/ou criar materiais, busque promo-
ver a inclusão de seus alunos no mundo globalizado buscando contemplar 
as demandas contemporâneas advindas do fenômeno da globalização 
(BAUMAN, 1999), dentre as quais se destacam: fragmentação, fluidez, di-
versidade e pluralidade cultural (MOITA LOPES, 2002, 2003). A menção à 
necessidade de contemplar essas demandas está presente em legislação 
pertinente ao ensino de línguas no Brasil (BRASIL, 2006, 1998). De acordo 
com esses documentos, faz-se necessário implementar, na sala de aula 
de línguas, uma formação cidadã que capacite o aluno a participar ativa-
mente do processo de construção mundo contemporâneo, por meio do 
desenvolvimento de habilidades no uso da linguagem. Tal formação de 
ser caracterizada pela presença de discursos multissemióticos, por meio 
de atividades voltadas para o emprego dos multiletramentos (KALANTZIS; 
COPE, 2012; THE NEW LONDON GROUP, 1996) e do letramento crítico (LUKE; 
FREEBODY; MUSPRATT, 1997) na busca pela promoção de práticas inclusi-
vas que respeitem as identidades dos alunos. Para tal, livros e materiais 
didáticos não podem, por exemplo, render-se à política de evitar assun-
tos tabus (GRAY, 2002), devendo, ao contrário, promover discussões sobre 
questões como preconceito, gênero, sexualidade, raça, etnia etc.
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Vanderlice dos Santos Andrade Sól
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

5. LETRAMENTO CRÍTICO EM LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO 
CINEMA: UMA PROPOSTA VIÁVEL.

Palavras-chave: Letramento crítico; Cinema; Ensino e aprendizagem 
de inglês; Experiências.

  Conforme demonstrado pela literatura especializada em cinema 
e educação, o trabalho sistemático com filmes em salas de aula ajuda a 
desenvolver habilidades diversas, tais como leitura e produção de tex-
tos; aprimora a capacidade narrativa e descritiva; aguça a criatividade 
e a capacidade crítica sociocultural e político-ideológica (NAPOLITANO, 
2009). Em se tratando de línguas estrangeiras (LE), nota-se que são es-
cassas as oportunidades de uso do cinema como recurso didático-peda-
gógico mais sistematizado em prol de um letramento crítico. Pensando 
nas novas configurações educacionais e em consonância com os novos 
letramentos, vale ressaltar a importância de se promover oportunida-
des para a construção de novos saberes, possibilitando aos aprendizes 
novos modos de (re)significar (n)o mundo (JORDÃO, 2012). Este trabalho 
se constitui em uma pesquisa-ação colaborativa, que visou investigar 
o cinema como recurso didático-pedagógico no contexto de ensino e 
aprendizagem de língua inglesa (LI), utilizando como instrumentos de 
coleta de corpus questionários e entrevistas. O estudo contou com a par-
ticipação de 20 alunos de um projeto de extensão de uma universidade 
brasileira. Os resultados da investigação revelam que o uso de filmes e 
séries na aula de LI foi um forte elemento de motivação e letramento 
crítico, propiciando, além do conteúdo linguístico, material para discutir 
valores culturais, atitudes e ética nas aulas de LI. As práticas de letra-
mento crítico proporcionadas pela experiência com os filmes têm possi-
bilitado aos participantes o uso da língua inglesa em situações reais de 
comunicação;  interculturalidade; negociação de sentidos; liberdade de 
expressão; construção conjunta do conhecimento e incentivo à respon-
sabilidade e implicação no exercício de ensinar e aprender uma língua 
estrangeira. Concluindo, vale considerar a existência do potencial do ci-
nema para fomentar situações que dialoguem com as experiências dos 
sujeitos envolvidos em situações de aprendizagem. 
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Larissa Polyana de Meneses Ferreira; Izabella Leal Gonçalves; &
Valdeni da Silva Reis
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

6. UNISALE EM SUAS AÇÕES E PARCERIAS PARA O ENSINO 
DA LÍNGUA INGLESA: (RE)SIGNIFICANDO A RELAÇÃO ENTRE A 
UNIVERSIDADE E A ESCOLA REGULAR.
Palavras-chave: Ensino de Inglês; Parceria Universidade-Escola; 
Educação Básica Brasileira; Formação de Professores de LI.

  Considerando a importância de unir os saberes produzidos no ensi-
no superior, aos saberes produzidos na educação básica brasileira, o proje-
to UNISALE Parceria Universidade-Escola busca criar espaços de interação 
entre a escola regular e a universidade, agindo colaborativamente para a 
compreensão e aprimoramento do ensino da língua inglesa (LI) nas escolas 
parceiras. Assim, além de estimular atividades com fundamentos críticos 
que conectam a sala de aula de LI à sociedade e urgente transformação, 
o Projeto oferece vias de formação continuada e formação inicial, já que 
os professores da rede pública se unem aos bolsistas do Projeto – alunos 
da graduação ou da pós-graduação – para pensar questões referentes ao 
ensino da LI. O presente trabalho pretende apresentar, analisar e discutir 
ações desenvolvidas pelo projeto nas escolas participantes situadas em 
MG. De modo mais específico, investigamos as intervenções pedagógicas 
desenvolvidas a partir das aspirações e necessidades de professores e de 
seus alunos, inseridos no ensino básico brasileiro. Para tanto, será analisa-
do o processo de elaboração e implementação das principais ações desen-
volvidas nas escolas no ano de 2017, bem como os resultados alcançados. 
Estamos apoiados em construtos teóricos referentes à linguística aplicada 
crítica; à identidade; à formação do professor de línguas e à produção de 
material didático. Metodologicamente, a proposta se baseia nas primícias 
da pesquisa em sala de aula, especialmente na pesquisação-colaborativa e 
no uso de narrativas. Análises preliminares nos indicam a frutífera criação 
de pontes entre a universidade e a sala de aula de língua inglesa do ensino 
regular púbico. Também destacamos a efetivação da parceria bem-sucedida 
entre professoras de inglês e membros do Projeto, demonstrada por meio 
dos resultados positivos das intervenções pedagógicas. Destacamos, por 
fim, a necessária parceria universidade-escola que encurta distâncias, (re)
siginifica histórias e motiva seus sujeitos, promovendo avanços no ensino-
-aprendizagem da LI na educação (básica e superior) brasileira. 
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Fernanda Peçanha Carvalho
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG/COLTEC

7. LETRAMENTO DIGITAL NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Palavras-chave: Letramento Digital; Ensino de Língua Estrangeira; 
Multimodalidade.

  A noção de letramento digital diz respeito às práticas sociais de lei-
tura e produção de textos em ambientes digitais, ou seja, ao uso de textos 
em ambientes propiciados por diferentes telas, de acordo com Coscarelli 
e Ribeiro (2005). A partir de sua definição do termo letramento, Soares 
(2002), propõe que o letramento digital seja entendido como certo estado 
ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital 
e exercem práticas de leitura e escrita na tela. Araújo (2013), acrescenta 
que os letramentos digitais advêm dos usos dos novos suportes digitais 
de leitura e escrita, materializados nas telas que estão presentes em toda 
parte e demonstra que ser letrado tem a ver com a compreensão de como 
as diferentes modalidades semióticas são combinadas de forma comple-
xa para criar significado. Portanto, com o advento das novas tecnologias 
da informação e da comunicação, houve a necessidade de discutir novos 
letramentos, como o digital, por exemplo. Propomos nessa comunicação o 
compartilhamento de uma pesquisa institucional em andamento, desen-
volvida no Colégio Técnico (COLTEC) da UFMG . O estudo tem como emba-
samento teórico o Letramento digital (COSCARELLI, 2010; ARAÚJO, 2013), a 
Análise do Discurso franco-brasileira (MICHEL PÊCHEUX, 1975, 1988, 1990; 
ORLANDI, 1990; TEIXEIRA 2005) e está constituído pela elaboração e análi-
se de sequências didáticas, que possibilitam a integração de habilidades 
no ensino de espanhol como língua estrangeira (E/LE), a partir da multi-
modalidade. O percurso metodológico tem como corpus três sequências 
didáticas, dizeres de 64 estudantes da 1ª série do Ensino Médio Técnico do 
COLTEC-UFMG e empregou o questionário como instrumento de coleta de 
dados. As temáticas cinema, literatura e videoblog perpassam as sequên-
cias desenvolvidas. Os resultados parciais da investigação sinalizam para 
um maior interesse dos estudantes pelo aprendizado de E/LE no ambiente 
escolar a partir de propostas de leitura na tela.
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(Re) Construindo Saberes, Fazeres e Parcerias Para a Sala de Aula de  
Língua Estrangeira - Linguística Aplicada

Valdeni da Silva Reis
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

8. A FORMAÇÃO E O FAZER DO PROFESSOR DE INGLÊS DE 
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS.

Palavras-chave: Professor de LI; Encarceramento; Formação; Fazer 
Pedagógico.

  O ensino e a aprendizagem de inglês em contextos de privação de 
liberdade é um universo pouco discutido ou conhecido. Do mesmo modo, 
a formação e a prática didático-pedagógica de professores que atuam no 
espaço de privação de liberdade não são comumente abordadas em nossos 
currículos, programas educacionais para o ensino de língua estrangeira ou 
em nossas pesquisas acadêmicas. Defendendo a necessidade de adentrar 
esse contexto educacional, com o foco no sujeito que ali atua, a presente 
proposta objetiva lançar olhar sobre o/a professor(a) de língua inglesa de 
unidades socioeducativas discutindo aspectos de sua formação e fazer pe-
dagógico. Estaremos focados na formação profissional deste sujeito, mas 
também na investigação acerca do modo como as representações deste 
sujeito são demarcadas, (re)produzidas e mobilizadas, constituindo tanto 
a identidade do sujeito-professor de língua estrangeira, quanto seu fazer/
dizer pedagógico. Em fases distintas da pesquisa, questionários e entre-
vistas foram delimitados com professores de língua inglesa de unidades 
socioeducativas no estado de Minas Gerais. Os métodos e procedimentos 
do referido estudo são concebidos em pilares de pesquisas quantitativas e 
em princípios e procedimentos da análise de discurso. Aceitando os desa-
fios e propostas estabelecidos pelo campo da Linguística Aplicada Crítica, 
cremos ser necessário investigar a formação do/da professor(a) deste 
contexto marginalizado, suas angústias, conflitos e as representações que 
mobilizam ou estagnam sua constituição identitária e sua prática e posi-
cionamento no mundo. Análises preliminares indicam que o professor de 
inglês de contextos de privação de liberdade não possui treinamento ou 
formação específica para atuar neste espaço; além de se sentir isolado e 
com incertezas em relação ao alcance de sua prática. 
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Sessão Coordenada: Bakhtin, Linguística e Educação: Diálogos possíveis 
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9. O CONCEITO DE LÍNGUA(GEM) NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 
BRASILEIROS E A AULA COMO ACONTECIMENTO: A POLÍTICA 
LINGUÍSTICA/PEDAGÓGICA EM QUESTÃO.

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Perspectiva baktiniana; 
Discurso oficial; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

  Esse trabalho, a partir de uma pesquisa de cunho documental, 
trazendo como referencial teórico-metodológico a abordagem Histórico-
cultural na pesquisa em ciências humanas e a perspectiva de linguagem 
defendida por Bakhtin e seu Círculo, procura desenvolver um breve per-
curso histórico acerca dos documentos oficiais brasileiros, a partir dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), particularmente aqueles refe-
rentes ao Ensino Médio. Desse modo, tem como objetivo central analisar/
discutir a concepção de língua(gem) que está contida na política linguís-
tica/pedagógica explícita na legislação brasileira, identificando as asso-
nâncias e as dissonâncias entre eles. Além disso, acenamos/trazemos o 
conceito de gênero discursivo que emerge nessas legislações, dialogando, 
desse modo, com o que Bakhtin e seu Círculo argumentam em seus traba-
lhos a esse respeito. Nesse entremeio, ainda se colocou como necessário 
refletir sobre a aula como acontecimento, como nos acenou Geraldi (2010). 
Para esse autor a aula é entendida como lugar de interação entre conhe-
cimento, estudante, professor e contexto local/imediato, onde o gênero 
discursivo se torna objeto de ensino. Conforme acrescenta Geraldi (2010), 
se o objetivo de ensinar a Língua Materna é que os sujeitos escolarizados 
consigam compreender e interpretar às situações em que estiverem en-
volvidos, então as unidades básicas do ensino serão sempre a leitura, a 
produção de textos e a reflexão sobre os recursos expressivos mobilizados 
nestas duas atividades. Acreditamos que é na sala de aula que se des-
vela a verdadeira política linguística/pedagógica, afinal, embora existam 
os textos reguladores que devem(riam) ser norteadores no/do ensino de 
língua portuguesa nas diversas redes de ensino básico, é nela que as re-
presentações e ideologias sobre língua(gem) se manifestam e o discurso 
oficial não consegue regular em sua totalidade.
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Sandra Mara Moraes Lima
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10. AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: UM OLHAR 
BAKHTINIANO.

Palavras-chave: Avaliação; Ensino/aprendizagem de Língua; Discurso.

  O trabalho de investigação é desenvolvido a partir de uma abor-
dagem de pesquisa que toma como referencial teórico-metodológico a 
abordagem Histórico-cultural na pesquisa em ciências humanas. Desse 
modo, faz um breve histórico acerca do papel da avaliação na vida escolar, 
procurando demonstrar como a cultura escolar incorporou essa prática 
ao longo do tempo e quais as implicações sociais, históricas e ideológicas 
da avaliação, bem como os objetivos a que o processo avaliativo este-
ve vinculado. Partindo de alguns pressupostos teóricos, constata-se que 
a avaliação está intimamente ligada aos modos de organização escolar, 
bem como do projeto político-pedagógico da escola e da disciplina, em 
outras palavras em quais as metas e objetivos são perseguidos na escola 
ou por determinada disciplina curricular. Nessa direção, entra no âmbito 
da avaliação do ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa na educação 
básica. No que diz respeito à avaliação em Língua Portuguesa, salienta-se 
que o processo dependerá, de um lado, quais os princípios que regem a 
avaliação e de outro a concepção de língua e linguagem que envolvem os 
conceitos de leitura/escrita. Nesse contexto, enfocamos a concepção de 
língua/linguagem na perspectiva de Bakhtin e de seu Círculo, tomando 
como base o discurso, considerando que a essência da linguagem está 
na interação discursiva, tendo em vista a consciência constituída na/pela 
linguagem e consequentemente considerando sujeito e linguagem irrevo-
gavelmente vinculados. Tal concepção, coloca o desafio de definir novos 
conteúdos de ensino, novas metodologias e diferentes procedimentos di-
dáticos, assim como novos modos de avaliar o ensino/aprendizagem no 
contexto da educação básica brasileira.
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Sessão Coordenada: Bakhtin, Linguística e Educação: Diálogos possíveis 
Linguística Aplicada

Rosalina Tellis Gonçalves
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11. PROVINHA BRASIL: NAS ESCOLHAS DE RELAÇÕES 
GRAFOFÔNICAS, A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PRÉ-
REQUISITO DE ALFABETIZAÇÃO.

Palavras-chave: Alfabetização; Relações grafofônicas; Provinha Brasil.

  Este trabalho analisa o instrumento avaliativo Provinha Brasil, 
para investigar as relações grafofônicas que vêm sendo priorizadas e con-
sideradas adequadas para avaliar a alfabetização de crianças no Brasil. 
Tem por finalidade discutir como a organização da Provinha Brasil, insti-
tuída pelo Ministério da Educação (MEC) - como maneira de acompanhar, 
avaliar e contribuir para a melhoria de ensino -, vem influenciando as 
práticas de ensinoaprendizagem no Ciclo de Alfabetização da escola bra-
sileira (o Ciclo abrange os três primeiros anos do Ensino Fundamental, 
quando as crianças estão em idades de 6, 7 e 8 anos). O estudo foi desen-
volvido a partir de uma pesquisa de cunho documental, trazendo como 
referencial teórico-metodológico a abordagem Histórico-cultural na pes-
quisa em ciências humanas e a perspectiva bakhtiniana de linguagem. 
Especificamente, mediante o exame das relações grafofônicas, objeto 
das questões que compõem a Provinha, o estudo averigua as vinculações 
do documento de referência e das questões grafofônicas às teorizações 
do campo da linguística. Conclui que as provas aplicadas no período de 
2008-2012 privilegiam, nas questões, a preferência pela relação biunívoca 
entre fonemas e grafemas evidenciando, que a preferência por tal relação 
entre fonemas e grafemas, nas questões, demonstram que a Provinha, ao 
considerar as relações grafofônicas mais simples como elementos baliza-
dores para aquilatar se uma criança, no Brasil, está ou não alfabetizada, 
institucionaliza essas relações como pré-requisitos para a entrada das 
crianças no universo da leitura e da escrita, desconsiderando a produção 
de conhecimentos no campo da Linguística e reduzindo de forma drástica 
a noção de alfabetização em suas diferentes dimensões.
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12. O QUE QUER A AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO (ANA)?

Palavras-chave: Avaliação. Avaliação na alfabetização infantil; Pacto 
Nacional para Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); Dimensão 
discursiva de linguagem.

  O estudo se articula a partir do seguinte questionamento: “O que 
quer a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)? Sabemos que esta 
avaliação, fazendo parte de um programa maior denominado de Pacto 
Nacional para a Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), é aplicada em todas 
as salas de aula alfabetizadoras quando as crianças cursam o 3o ano do 
Ciclo de Alfabetização (o Ciclo abrange os três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, quando as crianças estão em idades de 6, 7 e 8 anos). A 
partir de uma pesquisa qualitativa, de caráter documental, lançamos mão 
de Cadernos do PNAIC (das formações de 2013 a 2016) que versam sobre 
avaliação, bem como do Documento oficial elaborado pelo Ministério da 
Educação que orienta as escolas, em âmbito nacional, sobre como aplicar 
e lidar com essa avaliação em larga escala. Para responder o questiona-
mento central da investigação se impôs, em primeiro lugar, a necessidade 
de compreender acerca do contexto histórico que surge essa avaliação e, 
em seguida, compreender qual a concepção de leitura e escrita subjacen-
tes ás questões (de leitura e escrita) que foram elaboradas por especialis-
tas e que aparecem nos cadernos de avaliação apresentados as crianças 
brasileiras (quando são solicitadas a realizarem tal avaliação no 3o ano). A 
pesquisa nos ajudou a inferir que a ANA entra no PNAIC como uma forma 
de instituir parâmetro-currículo a ser ensinado nas classes de alfabetiza-
ção - conformar práticas. Nos preocupou a concepção de leitura e escrita 
subjacente a esse tipo de avaliação: concepção cognitivista. Tal concepção 
por centrar um olhar nos processos de ensino-aprendizagem pautado em 
habilidades e competências, subtrai do processo alfabetizador a dimensão 
discursiva da linguagem e de seu ensino, entendida como em Bakhtin e 
seu Círculo. Desse modo, a ANA centra seu interesse, seu olhar em avaliar 
aspectos puramente linguísticos/normativos (código).
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Diálogos sobre ensino e aprendizagem de idiomas
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Marissol Rodrigues Mendonça da Fonseca; & Janaina Cardoso
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13. TENDENCIAS GLOBAIS E LOCAIS DO  ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE INGLÊS NA ATUALIDADE.

Palavras-chave: Inglês na atualidade; Leitura; LINFE (Línguas para 
fins específicos).

  A preocupação com uma possível rejeição à disciplina de Língua 
Inglesa em um colégio público federal foi a motivação e o ponto de par-
tida da presente pesquisa. O fenômeno da não-escolha do inglês como 
língua a ser estudada no ensino médio nesse contexto nos levou a le-
vantar hipóteses que justificassem tal evento. Questões relacionadas à 
leitura na atualidade, ao hipertexto on-line e à abordagem instrumental 
no ensino de inglês foram inicialmente propostas como possíveis causas 
para esse fenômeno. Utilizando uma metodologia mista, que combina ca-
racterísticas tanto da pesquisa-ação quanto do estudo de caso (e ainda 
aspectos da prática exploratória), coletamos dados através de questio-
nários aplicados a noventa alunos da referida instituição. Após a coleta e 
análise dos dados, o foco da investigação passou a ser primordialmente o 
lugar da língua inglesa na atualidade, tanto no Brasil quanto globalmente. 
Recorremos a diversos relatórios e artigos que discorrem sobre o pre-
sente e o futuro do inglês (BRITISH COUNCIL, 2014, 2015a, 2015b; CRYSTAL, 
2016; FINARDI, 2016; GRADDOL, 2006; LEFFA, 2003, 2006; MCWHORTER, 2015; 
RAJAGOPALAN, 2013, 2016). Ao analisarmos as tendências globais e locais 
do ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira/ língua fran-
ca, buscamos esclarecer em que medida elas afetam o grupo pesquisado. 
Uma das principais descobertas diz respeito a busca por um segundo 
idioma adicional, visto que, através da perspectiva dos alunos, o inglês 
não se configura mais como um diferencial para seus futuros pessoais, 
profissionais e acadêmicos. Através da compreensão dos motivos que 
levaram à baixa procura por essa língua em nosso contexto, objetivamos 
estimular oportunidades de reflexão e ação sobre os processos de ensi-
no-aprendizagem de línguas não só no contexto pesquisado, mas também 
em outros contextos que envolvam a aquisição de línguas.
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Diálogos sobre ensino e aprendizagem de idiomas
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Luciana Braga Carneiro Leão Junqueira
Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC

14. A MULTIMODALIDADE EM JOGOS DE VÍDEO GAME DE RPG: 
UMA VISÃO COGNITIVA DA APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Palavras-chave: Linguística cognitiva; aprendizagem de 
vocabulário; inglês como língua estrangeira; vídeo games de RPG; 
mesclagem conceptual.

  O presente trabalho objetiva descrever e analisar o processamen-
to de vocabulário em inglês como língua estrangeira presentes em jogos 
de vídeo game de RPG por falantes de português brasileiro como língua 
materna. Para tal, observaremos como se dá o processamento cognitivo 
deste vocabulário, tendo em vista a multimodalidade com que o gênero 
RPG fornece informações, e como os modelos cognitivos idealizados des-
ses aprendizes são criados, expandidos ou especificados nesse processo. 
A redundância de informações fornecidas pela multimodalidade dos jo-
gos de vídeo game do gênero RPG parece desencadear um processo de 
mesclagem conceptual entre estas informações e os modelos cognitivos 
idealizados em língua materna que resultará na aprendizagem pelo joga-
dor do vocabulário em língua inglesa. Os dados para esta análise foram 
coletados através do registro de protocolo verbal de jogadores nivelados 
como iniciantes em língua inglesa, durante sessões em que ocorreu a 
feitura da primeira fase do jogo. Além destes, foram coletados dados 
através de entrevistas semiestruturadas antes e depois das sessões de 
jogo, onde se procurou investigar as crenças, relatos de experiência an-
terior, e esclarecimentos sobre pontos do protocolo verbal geral. Este 
estudo se baseia nos preceitos da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987; 
LANGACKER, 1987; FILLMORE, 1977, 1982; GEERAERTS, 1995, 2006) e, em es-
pecial, a teoria dos espaços mentais (FAUCONNIER, 1994) e o processo de 
mesclagem (FAUCONNIER, 1997); além de observarmos o proposto sob a 
luz das teorias de multimodalidade (KRESS, 2003; HEMAIS, 2010), da aqui-
sição incidental de léxico (LEFFA, 2000; SOUZA, 2007) e da aprendizagem 
através de vídeo games (GEE, 2008; ADAMS, 2010). 
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15. DISCUSSÃO SOBRE O MODELO HÍBRIDO DE APRENDIZAGEM 
EM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO.

Palavras-chave: Formação de professores; tecnologias digitais; AVAs; 
interatividade; fóruns educacionais.

  O acesso à tecnologia não é igual para todos os educadores.  
Muitas vezes somos obrigados a discutir sobre o uso de tecnologia, sem 
acesso à tecnologia, de forma totalmente presencial, de vez enquanto 
com direito a um computador com um projetor multimídia. Outras vezes, 
dispomos de laboratórios muito bem equipados, com um computador 
para cada aluno. Embora estejam todos no mesmo espaço, muitas vezes 
a interatividade é prejudicada, e mais parece que estão trabalhando à 
distância. Há também as tutorias em EAD, em que geralmente os tuto-
res sofrem muito para conseguirem a participação de todos os alunos. 
Muitas vezes não há respostas às mensagens enviadas, sejam elas for-
mais ou informais. Há de se confessar que, na maioria dos casos, esses 
modelos são mais impostos pela necessidade, do que escolhidos por 
convicção. Porém, como todos sabem, bons professores conseguem até 
trabalhar “sem espaço”. Ultimamente, o que tem conquistado o interesse 
dos educadores, pelo menos por enquanto, é o modelo híbrido: nem tan-
to, nem tão pouco, criando o equilíbrio, ou seria a ilusão de equilíbrio?   
No entanto, para fazer com o que o modelo funcione, parece que ainda 
é necessário usar antigas “ferramentas”, como motivação, colaboração e 
interatividade (APARACI e ACEDO 2010; MOLLICA, PATUSCO e BATISTA 2015; 
SILVA 2015). Esta é uma pesquisa ação, em que após análise das contri-
buições a fóruns educacionais, é defendida a adoção do modelo híbrido 
em contexto universitário, sem deixar de questionar o nível de interativi-
dade dos fóruns. Primeiramente, há uma discussão sobre os conceitos de 
modelo híbrido de aprendizagem (TOMLINSON e WHITTAKER 2013) e sobre 
o gênero fórum educacional (BEZERRA, LEDO, PEREIRA 2013), passando 
em seguida para a análise das falas dos alunos (futuros professores).
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Educação crítica em língua inglesa, letramentos, e ensino de LI na 
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16. INVESTIGAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS IFES 
PELA ÓTICA DA EDUCAÇÃO CRÍTICA.

Palavras-chave: Educação crítica de/em língua inglesa; Ensino 
técnico integrado a ensino médio; Ifes.

  Vivemos tempos líquidos e incertos para Bauman (2000), catas-
tróficos para Hobsbawm (1995), e coletivamente problemático segundo 
Kingwell (2000), em que muitas questões econômicas, como o capitalismo 
acelerado (fast-capitalism), lembrado por Gee (2004), influenciam e im-
põem valores e perspectivas às escolas. Portanto, o momento é complexo 
e múltiplo (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006), e diante de visões tão 
pessimistas, apoiamo-nos na ideia de uma nova educação, ou &quot;New 
Learning&quot; (KALANTZIS; COPE, 2008), para lidar com tais problemati-
zações, e a educação de/em línguas estrangeiras não pode ficar fora dessa 
responsabilidade. Corroborando a ideia de que o ensino de inglês poderia 
partir do desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a importância 
da língua e de seus papeis nos contextos local e mundial, esse estudo vai 
ao encontro de Kramsch (2009) quando diz que “língua é o principal meio 
por onde conduzimos nossas vidas sociais. Quando usada em contextos de 
comunicação, ela é ligada à cultura de maneiras múltiplas e complexas.” 
Trata-se de uma investigação sobre a possibilidade de se criar entrela-
ces entre o ensino de língua inglesa e uma educação voltada para forma-
ção cidadã, com base em perspectivas educacionais críticas e filosóficas 
como as de Pennycook (2010), assim como a proposta de EELT (Education 
Through English Language Teaching - Educação em Línguas Estrangeiras/
Língua Inglesa), de Ferraz (2012), dentro de um contexto de educação tec-
nicista: cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do 
Espírito Santo. Assim, a pesquisa se configura como uma pesquisa-ação, de 
cunho autoetnográfico, sob as perspectivas da educação crítica em línguas 
estrangeiras, cujos dados são coletados por meio de análises documen-
tais, questionários escritos, rodas de conversa gravadas e entrevistas.
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17. EDUCAÇÃO CRÍTICA EM LÍNGUA INGLESA E EMOÇÕES DE 
PROFESSORES E ALUNOS.

Palavras-chave: Educação crítica; língua inglesa; emoções.

  Este trabalho pretende problematizar o ensino de língua inglesa na 
escola pública a partir da proposta de educação crítica (Menezes e Monte 
Mór, 2006; Ferraz, 2012, 2015) e do estudo das emoções nesse processo de 
ensino-aprendizagem (Aragão, 2007; Coelho, 2010; Benesch, 2012; Rezende, 
2014). Quando indagados sobre os motivos pelos quais se aprende inglês 
na escola, as respostas da maioria dos estudantes provavelmente giram 
em torno de um tempo futuro, como a “importância para se conseguir 
um bom emprego” e, assim, o ensino e a aprendizagem tradicional/ins-
trumental se tornam sem sentido para o tempo presente de crianças e 
adolescentes. A educação crítica de língua inglesa busca a construção 
de um ensino que faça sentido e que possibilite a transformação social 
dos sujeitos envolvidos (PESSOA;; FREITAS, 2012). Para Pennycook (1999), 
abordagens críticas de ensino de língua inglesa devem se engajar com 
os “sonhos”, “desejos” e “histórias de vida” de estudantes e professores, 
caso contrário pode se configurar como um pretexto e não como uma pos-
tura de ensino. Benesch (2012), por sua vez, defende que o ensino crítico 
e as emoções estão intrinsecamente relacionados devido à abordagem de 
questões sociopolíticas e de poder. Por tudo isso, apoiados nos referen-
ciais teóricos acima citados, defendemos que o ensino crítico de língua 
inglesa e a consideração das emoções construídas socialmente seja mais 
pertinente para o cenário educacional contemporâneo. Neste trabalho, 
brevemente apresentamos o aporte teórico que temos desenvolvido 
neste pesquisa de doutorado e, num segundo momento, apresentamos 
algumas análises iniciais dos dados coletados neste pesquisa qualitativa, 
cujo método é a pesquisa ação-colaborativa.
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  O presente trabalho é o início de uma pesquisa de doutorado na 
Pós- Graduação em Linguística da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), que tem como foco investigar, a partir da perspectiva da educação 
crítica, as práticas de letramentos (Lankshear e Knobel, 2008) e novos le-
tramentos (Ferraz, 2015) no modelo educacional implantado nas Escolas 
Vivas da rede estadual do Espírito Santo. As Escolas Vivas foram estabe-
lecidas como política pública a partir da Lei Complementar nº 799, de 15 
de junho de 2015, sendo inicialmente 5 escolas de tempo integral. Com a 
expansão do programa, hoje, as Escolas Vivas ofertam 10.000 vagas para 
matrículas em 17 unidades de tempo integral de Ensino Fundamental II 
e Médio em todo o estado. O modelo pedagógico implantado tem como 
ponto central o jovem e seu projeto de vida, o qual deve orientar a cons-
trução do projeto escolar. O protagonismo (ou participação social) estu-
dantil é incentivado como ação educativa e a escola, por sua dimensão 
pública, é entendida como um espaço propício para esse exercício, onde 
o jovem seria o sujeito e objeto do aprender. A mobilização do jovem 
para que atue de modo participativo e democrático é uma estratégia 
pedagógica para que ele se torne, gradativamente, autônomo e crítico. 
Para tanto, o contexto escolar deveria ser campo para o desenvolvimento 
de competências cognitivas, pessoais e sociais dos estudantes (Costa, 
2001). Nesta comunicação, pretendo apresentar o contexto de pesquisa 
e os primeiros dados coletados em aulas de inglês na Escola Viva de São 
Pedro, a pioneira do modelo no estado.
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  É sabido que o ensino de inglês para crianças tem sido uma im-
portante área de investigação para a Linguística Aplicada. Vários pesqui-
sadores têm se dedicado a analisar o processo de ensino e aprendizagem 
de língua estrangeira por crianças e a formação de professores para 
este público. Alguns desses estudos têm identificado uma lacuna entre 
a formação docente e a demanda crescente pelo aprendizado de uma 
língua estrangeira por crianças, especialmente a língua inglesa (ROCHA, 
2006, VILLANI, 2013). Apesar de opcional de acordo com a lei vigente 
(BRASIL, 1996), o ensino de inglês para crianças tem sido amplamente 
ofertado em escolas de ensino básico no Brasil, principalmente na rede 
privada. Nessa perspectiva, esta proposta de trabalho visa investigar 
a consonância entre a formação proposta por instituições formadoras 
de professores de inglês do Espírito Santo e a tendência crescente da 
oferta desta língua para o público infantil da rede pública de ensino, 
bem como analisar como se dá a capacitação destes professores para os 
níveis-alvo deste estudo. Além disso, a partir de uma perspectiva crítica 
(FERRAZ, 2011, por exemplo), busca-se entender a visão dos profissionais 
formados em Letras-Inglês destas instituições sobre as diretrizes atuais 
sobre o ensino de língua inglesa para crianças, sua formação e prática 
docente. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa do tipo etnográ-
fico (CRESWELL, 2009). Resultados parciais revelam a importância de 
se trazer essa discussão para os graduandos em Letras-Inglês e assim, 
contribuir para uma educação linguística que seja mais relevante para 
as crianças, o que é o principal objetivo desta pesquisa.
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  Nos últimos anos, a educação infantil (crianças de 0 a 6 anos) tem 
sido questionada e problematizada como parte da educação básica. Um 
desses questionamentos busca compreender a não obrigatoriedade do 
ensino de uma língua estrangeira na educação infantil em escolas públi-
cas, tornando-o praticamente inexistente, visto que ocorre apenas por 
meio de projetos de extensão. Em contraponto, entende-se que, apesar 
de pormenorizada, pesquisas recentes evidenciam a relevância das prá-
ticas educacionais para crianças ainda na primeira infância. Igualmente, 
estudos na área de Linguística Aplicada valorizam o aprendizado de uma 
língua estrangeira no período crítico de desenvolvimento da linguagem, 
contemplando crianças pertencentes à educação infantil. Não obstan-
te, o inglês é visto, na doxa neoliberal, como uma língua fundamental a 
ser aprendida, especialmente por questões mercadológicas, em escolas 
privadas, e como a língua da globalização. Por se tratarem de crianças 
ainda não alfabetizadas, entendemos que o letramento visual é funda-
mental em qualquer prática pedagógica e, portanto, também no ensino 
da língua inglesa. Assim, nesta comunicação, discutiremos dados de uma 
pesquisa em andamento que investiga o letramento visual na formação 
de professores de inglês, alunos da licenciatura em Letras-Inglês/UFES, 
e na prática de ensino da língua inglesa desses professores ao atuarem 
na educação infantil em escolas públicas e privadas. A metodologia da 
pesquisa é de natureza qualitativa, interpretativa e intervencionista, uma 
vez que buscamos entender o papel do letramento visual tanto na forma-
ção de professores quanto no reflexo dessa formação, ou seja, na prática 
pedagógica. Buscamos, com isso, contribuir não apenas para estudos re-
lacionados ao ensino da língua inglesa, mas também para a formação de 
professores nessa área e para que a prática do ensino dessa língua na 
educação infantil seja realizada de maneira crítica e libertadora. 
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  O objetivo deste estudo é analisar de que forma o ensino de 
língua inglesa (LI) vem ocorrendo nas comunidades desfavorecidas do 
Espírito Santo, e se ele realmente promove acessibilidade, inclusão so-
cial, ou se apenas reproduz modelos que não representam a realidade 
local, se apenas exalta a cultura dominante que não se faz relevante 
ao público ao qual se dirige, resultando num sentimento de exclusão 
social, ou seja, no oposto a que se destina. A decisão de realizar este 
projeto de pesquisa em uma comunidade desfavorecida justifica-se nas 
teorias escolhidas, que tratam de justiça social e letramento crítico por 
meio da língua inglesa. Considerando a diversidade, a(s) cultura(s) e 
a tensão entre o local e o global, a pesquisa busca problematizar a 
educação por intermédio de questões norteadoras, a saber: O que estes 
estudantes desfavorecidos pensam das línguas estrangeiras em termos 
de acesso, possibilidades e aprendizagem? As aulas contemplam o con-
texto e a realidade dos alunos? Quais os anseios dos alunos envolvidos 
no aprendizado da língua estrangeira? Eles enxergam o aprendizado 
como elemento modificador da própria cultura? A partir da análise dos 
dados coletados para a pesquisa, esta comunicação apresenta uma 
reflexão acerca das práticas pedagógicas no campo da educação em 
língua inglesa e sugere uma discussão sobre a importância do desen-
volvimento da consciência crítica e do agenciamento dos sujeitos por 
meio da educação, no intuito de contribuir para uma educação crítica 
que focalize as práticas pedagógicas situadas e abertas ao diálogo ho-
rizontal, priorizando o contexto local e valorizando as diferenças.
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  Este trabalho propõe uma reflexão sobre o papel das políticas lin-
guísticas (PL) no processo de internacionalização e [de desenvolvimento 
do] multilinguismo no Brasil. A internacionalização pode ser vista como a 
inclusão de aspectos interculturais dentro da missão, função ou produto 
do ensino superior. Considerando que a internacionalização transforma a 
educação superior, e que a globalização interfere na internacionalização 
(KNIGHT, 2012), Knight e De Wit (1997) ressaltam que a globalização afeta 
distintamente cada nação. Finardi e Guimarães (no prelo) argumentam 
que, apesar de a internacionalização ser locus privilegiado para o desen-
volvimento do pensamento crítico, as universidades brasileiras, em geral, 
a interpretam como sendo limitada a programas de mobilidade do tipo 
OUT, sem uma reflexão profunda sobre o significado de suas implicações 
para a universidade,  deixando de promover as ações apontadas por Luce, 
Fagundes e Mediel (2016) para receber estrangeiros, num formato de inter-
nacionalização “em casa”, aumentando assim a atratividade das institui-
ções de ensino superior num modelo de internacionalização ativa (LIMA; 
MARANHÃO, 2009). Finardi e Csillagh (2016) ressaltam o papel das línguas 
adicionais no ensino superior num contexto multilíngue e Finardi (2014) 
faz uma proposta de como isso pode ser alcançado no Brasil. O estudo 
conclui que a reflexão sobre PL e sobre o processo de internacionalização 
é essencial no momento que vivemos no Brasil, onde políticas de inter-
nacionalização (vide Ciências sem Fronteiras e Idiomas sem Fronteiras) e 
políticas educacionais são pensadas de cima para baixo (top-down), sem 
a contribuição/participação de especialistas e, muitas vezes, de forma de-
sarticulada, em todos os níveis de educação e de política nacional.
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  A escola enfrenta o desafio de formar cidadãos locais e globais 
em uma sociedade digitalizada, cultural e linguisticamente híbrida.  
Nesse contexto, constatamos a urgência por uma educação linguística 
que contribua para essa tarefa. Apesar das diversas vantagens de se 
aprender uma língua adicional em geral (FINARDI; CSILLAGH, 2016), e o 
inglês em particular (FINARDI; PREBIANCA; MOMM, 2013), bem como das 
possibilidades de abordagens híbridas para o ensino/aprendizado de lín-
guas (FINARDI; CASOTTI, 2016), o uso de abordagens híbridas no ensino/
aprendizado de inglês ainda está aquém do esperado para a formação de 
cidadãos globais (FINARDI; SILVEIRA; LIMA; MENDES, 2016). Sendo assim, 
este trabalho tem como objetivo investigar como o uso de abordagens 
híbridas no ensino do inglês pode contribuir para uma educação linguís-
tica. Para tanto, o estudo oferece uma revisão de estudos recentes sobre 
o uso de abordagens híbridas no ensino de inglês. A análise irá averiguar, 
à luz dos princípios da Pedagogia Crítica (FREIRE, 1996; GIROUX, 1997) 
e do Letramento Crítico (JANKS, 2016; JORDÃO, 2016), de que forma as 
abordagens híbridas no ensino de inglês podem estar a serviço de uma 
formação integral que, além de favorecer o desenvolvimento linguístico, 
contribuam para a criticidade e agentividade discentes (MONTE MÓR, 
2009; FERRAZ, 2010b).  Resultados preliminares da análise de evidências 
para o uso de abordagens híbridas encontrados na literatura sugerem que 
essas abordagens contribuem para uma educação linguística na medida 
em que minimizam a problemática da carga horária reduzida disponibi-
lizada para o ensino de línguas adicionais ampliando a possibilidade de 
utilização do tempo de sala de aula para debates e discussões a respeito 
de assuntos socialmente pertinentes e favorecendo o desenvolvimento 
do letramento digital entre os discentes (FINARDI; SILVEIRA, 2015).
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  Este estudo tem como objetivo refletir sobre o uso da abordagem de 
ensino de conteúdos diversos por meio da língua (Content and Language 
Integrated Learning ou CLIL na abreviação em inglês) como uma aborda-
gem inclusiva no ensino de LE (Língua Estrangeira). Consideramos que o 
ensino de línguas pode possibilitar aos alunos vivenciar conteúdos diver-
sos, além disso, tais conteúdos podem contribuir para uma educação mais 
crítica e emancipatória, incluindo assuntos que promovam criticidade e a 
possibilidade de perceber como o mundo funciona (FREIRE, 1996). Desse 
modo, prezando por uma educação em direitos humanos, vale ressaltar 
que alienação não cabe mais nesse mundo, onde a globalização e a infor-
mação nos circundam de forma avassaladora (AMARAL; CAMARGO; MURTA, 
2013). O estudo sugere algumas possibilidades de uso dessa abordagem 
como forma de inclusão e emancipação, principalmente quando se trata 
de direitos humanos, pois tal abordagem pode proporcionar a aquisição 
da língua e do aprendizado de conteúdos de forma natural, integrando as 
habilidades linguísticas ao desenvolvimento de proficiência em conteúdos 
ao mesmo tempo em que combate a falta de integração e contextualização 
do ensino da língua baseado na progressão gramatical. O estudo sugere 
utilizar a abordagem CLIL como propulsora de ensino crítico para apontar 
trajetos para a efetivação da educação em direitos humanos que pode ser 
desenvolvida por meio do ensino de língua inglesa seguindo sugestões de 
Ortiz e Finardi (2015) para a inclusão de temas cívicos no ensino de línguas 
estrangeiras. O estudo faz sugestões de como as possibilidades de ensino-
-aprendizagem de LE podem ser potencializadas, e, a alienação dirimida 
dentro do processo de aquisição linguística por meio da abordagem CLIL 
para o ensino de conteúdos de direitos humanos e de inglês, integrados.
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  A globalização requer de seus cidadãos uma capacidade de in-
teração maior do que a língua materna de cada povo é capaz de pro-
porcionar. A cidadania global realça a necessidade de ampliação dos 
conhecimentos de línguas estrangeiras para aumentar a interação com 
outros povos. No Brasil, o inglês, o francês e o italiano são línguas estran-
geiras, mas o status delas é diferente segundo as políticas linguísticas. 
No caso do inglês, língua estrangeira obrigatória a partir da Conversão 
da Medida Provisória nº 746 de 2016 na lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 
2017 que por sua vez alterou a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Os motivos de 
escolha foram sociais e econômicos sendo incontestável sua importância 
como língua internacional (FINARDI, 2014). O italiano tem forte influencia 
no Espírito Santo em razão do número de imigrantes italianos que aqui 
residem. O francês, que é muito utilizado para fins acadêmicos, tem for-
te influência na UFES por conta da cooperação de pesquisa entre Brasil 
e França. Apesar da importância do italiano e francês no estado, essas 
duas línguas não integram mais o currículo obrigatório da educação bá-
sica brasileira. Assim, este estudo tem como objetivo fazer uma revisão 
de políticas linguísticas a fim de discutir o papel das línguas minoritárias 
e majoritárias em geral e do inglês, do italiano e do francês como línguas 
estrangeiras em particular. O estudo é de cunho bibliográfico-documen-
tal e discute o papel dessas três línguas no cenário lingüístico nacional 
atual em relação às políticas linguísticas.
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  O ano de 2016 foi um ano turbulento em vários setores/aspectos: 
na política, na economia, nas redes sociais e na sociedade de uma maneira 
geral. Toda essa turbulência gerou impactos no cotidiano dos brasileiros, 
que passaram a participar mais ativamente do cenário nacional por meio 
de debates e discussões, às vezes, até acaloradas. Como professores, deve-
mos estar sempre atentos e sermos questionadores, preocupando-nos em 
como levar tais discussões para a sala de aula? Como fazer com que nossos 
alunos reflitam sobre debates suscitados, na sociedade, dentro dos limites 
da escola? Tendo como base esses e outros questionamentos, promove-
mos debate em sala de aula por meio de atividades que envolveram gêne-
ros textuais, reflexão crítica e produção de documentários. O start para o 
trabalho foi a leitura da reportagem da revista Veja “Marcela Temer: bela, 
recatada e do lar” (Veja, abr/2016) e um posterior debate em sala de aula. 
A partir daí, embasados nos estudos de Marcuschi (2007) e Gregolin (2002), 
desenvolvemos, com uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública da cidade de Piúma/ES, uma sequência didática que abordou o 
cenário político que vivenciamos no ano de 2016 e a repercussão da mídia 
em relação à participação da mulher nos diversos segmentos da socieda-
de. Nesse sentido, buscamos articular um trabalho que oportunizasse aos 
estudantes um posicionamento crítico e fundamentado sobre questões de 
afirmação de gênero. Para tal, desenvolvemos atividades utilizando textos 
pertencentes aos gêneros textuais reportagem, anúncio publicitário, carta 
do leitor e documentário. Este último, que será destaque neste trabalho, 
foi realizado de maneira coletiva, a partir de debates e discussões refle-
xivas, e proporcionou o reconhecimento do posicionamento responsivo, 
enquanto cidadãos, e a ampliação da argumentação (oral e escrita), além 
de alargar a criticidade tanto de alunas quanto de alunos em relação a 
políticas afirmativas de gênero.
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  Em estudo de nosso grupo de pesquisa, procurou-se investigar e 
compreender o desenvolvimento linguístico de alunos surdos durante 
o aprendizado de língua portuguesa escrita e Libras nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental em uma escola bilíngue para surdos. Neste tra-
balho, trazemos dados de aulas observadas com foco no ensino da lín-
gua portuguesa, além de registros sobre o desempenho dos alunos em 
Libras a partir do Instrumento de Avaliação da Língua de Sinais (IALS), 
de Quadros e Cruz (2011). As atividades desenvolvidas em sala de aula 
e a aplicação do instrumento de avaliação foram registradas por meio 
de vídeos e fotos, detalhadas em respectivo relatório elaborado após 
cada observação. Os dados são analisados a partir de Fernandes (2006), 
Quadros e Schmiedt (2006), Pereira (2009), Karnopp (1997), Muller (2016), 
entre outros autores. Como diz Pereira (2011), grande parte dos alunos 
surdos chega à escola sem ter desenvolvido a Libras, sua primeira lín-
gua. Desta forma, a escola é responsável por proporcionar um ambiente 
propício ao desenvolvimento da língua de sinais, a fim de permitir uma 
comunicação eficaz. O surdo adquire conhecimento de mundo por meio 
da Libras e por meio desta é capaz de aprender outras línguas, como a 
língua portuguesa na modalidade escrita. Cabe à escola propiciar con-
dições para que a criança surda estabeleça contato com a língua com 
significado. No cenário de pesquisa em que nos inserimos, destacamos 
a necessidade de se continuar (re)pensando o contexto escolar do aluno 
surdo e atentar para as suas especificidades, visando ao seu letramento, 
para que o uso de ambas as línguas faça sentido em suas vidas, oportu-
nizando uma aprendizagem real dentro e fora da escola.
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  Existem no Brasil cerca de 300.000 pessoas com síndrome de Down. 
Deste número, uma pequena parcela alcança sucesso nos bancos escola-
res. Este trabalho é fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida 
sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita por crianças, 
jovens e adultos com Síndrome de Down da educação formal e informal. 
Levando em consideração as ideias de Vygotsky, dentre elas a da media-
ção, estamos trabalhando com um grupo de 18 jovens com Síndrome de 
Down, cujas idades variam de 18 a 34 anos, que não frequentam escola 
regular e não estão expostos a nenhum tipo de atendimento pedagógico, 
além dos vivenciados no projeto de Extensão do qual participam. No pro-
jeto são oferecidas atividades pedagógicas, físicas e artísticas. No aten-
dimento pedagógico, proporcionamos o contato mais direto com práticas 
de leitura e escrita, através de oficinas de produção escrita, que visam 
ao desenvolvimento de textos pertencentes a diversos gêneros textuais. 
Este estudo tem o objetivo de descrever e analisar narrativas produzidas 
por jovens com Síndrome de Down ao longo de um semestre. Os dados 
obtidos, através de oficinas de produção textual, estão sendo analisados 
com base na proposta de andaimento (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976), segun-
do a qual criar ‘andaimes’ é proporcionar ao aprendiz a passagem de um 
nível potencial para o nível de desenvolvimento real, atuando junto à zona 
de desenvolvimento proximal (ZDP). Os resultados encontrados até agora 
indicam que os jovens com Síndrome de Down apresentam uma evolução 
significativa no que concerne ao desenvolvimento de textos narrativos, do 
ponto de vista de sua estrutura, quando oferecemos mediação.
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Karlene do Socorro da Rocha Campos; & Izilda Maria Nardocci
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29. A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO EM DISCIPLINAS 
ONLINE.

Palavras-chave: Ethos discursivo; interação; disciplinas online.

  O uso dinâmico das tecnologias digitais da informação e comuni-
cação (TDIC) proporciona a constituição de grupos de pessoas que nem 
sempre têm vínculos entre si, conectando-se por meio de um computa-
dor, para dividir interesses específicos em um espaço que não é físico. 
Essas tecnologias impactaram, obviamente, o contexto educacional, pro-
piciando o aumento de cursos e disciplinas a distância, via Internet. O 
objetivo neste trabalho é refletir sobre o modo como ocorre a construção 
da imagem de alunos de disciplinas online no campo perfil do usuário. 
Fundamentamo-nos, especialmente, nos estudos de Goffman (2008) e de 
Mainguenau (2005, 2008) para refletir sobre a constituição do ethos no 
ambiente digital, considerando que um enunciador, ao desempenhar um 
papel, projeta uma imagem e espera do coenunciador que acredite na 
sua projeção. Ponderamos com Maingueneau (2008) que o processo de 
efetivação do ethos é resultado da inter-relação entre o ethos pré-discur-
sivo e o ethos discursivo. Nesse prisma, o ethos pré-discursivo remete a 
uma imagem pré-concebida que o coenunciador tem do enunciador e o 
ethos discursivo configura-se no momento em que o enunciador diz ser 
algo e procura consolidar sua imagem por meio de marcas linguísticas. A 
pesquisa é de natureza qualitativa e enfoca essencialmente a produção 
e o uso da linguagem, com base na perspectiva de usuários produtores e 
consumidores de textos em um dado contexto social. Verificamos que as 
escolhas dos discentes podem contribuir para fornecer indicações sobre 
sua conduta, suas atitudes, suas expectativas, entre outros aspectos. Tais 
escolhas podem auxiliar os docentes a obter mais sucesso na interação 
em processo de ensino e aprendizagem no ambiente virtual.
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30. PERSPECTIVAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO SOBRE O 
PAPEL DA LEITURA.

Palavras-chave: Interação em ambiente virtual; leitura; formação de 
professores.

  A leitura, seu ensino e pesquisa, tem sido tema frequente de inves-
tigação na área de estudos da linguagem (Kleiman, 1989; Koch e Elias, 2011, 
entre tantos outros) e continua a provocar interesse principalmente na 
atualidade quando as novas tecnologias estão presentes na vida dos nos-
sos alunos. A reformulação do curso de Letras da nossa instituição trouxe 
disciplinas semipresencias que passaram a fazer parte da grade curricu-
lar do curso e têm sido oferecidas semestralmente para os professores 
em formação na área de línguas. O foco de nossa investigação se volta 
para uma dessas disciplinas do currículo de Letras, que tem como tema a 
leitura, mediação e políticas públicas. O objetivo da nossa apresentação 
é discutir com os participantes a visão dos alunos, futuros professores, 
sobre o papel da leitura e mediação. Pelo fato de ser um curso online, o 
ambiente de aprendizagem virtual permite a utilização de vários recur-
sos: textos, vídeos-aulas, entrevistas, além da interação entre os próprios 
alunos e professor. Os dados foram extraídos de um fórum de discussão, 
uma das atividades iniciais da disciplina, onde os alunos devem relatar 
suas histórias, a partir de um roteiro sugerido, com perguntas, entre elas: 
Como você é como leitor? O que se lembra de suas primeiras experiências 
de leitura? Como é a sua relação com a leitura? Os relatos serão analisados 
na perspectiva de pesquisa etnográfica, tendo como referência Erickson 
(1986). Os resultados de nosso estudo podem indicar a relação das experi-
ências vividas por professores em formação com a leitura, principalmente 
considerando esse processo em contextos online, além das influências 
que receberam e irão construir como formadores.
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31. O USO DE TECNOLOGIA EM SALA DE AULA COM CRIANÇAS DE 
7 A 9 ANOS.

Palavras-chave: Recursos tecnológicos; letramento; letramento 
digital; ensino fundamental.

  As tecnologias proporcionaram um novo suporte de informação e 
na comunicação que, segundo Lévy (1999), fizeram emergir novos atores 
na produção e tratamento do conhecimento, os quais a escola necessita 
contemplar, afinal os conhecimentos estão codificados em bases de da-
dos e em simulações interativas. Dessa forma, as práticas educacionais 
precisam adequar-se à “geração digital”, uma expressão que se refere, 
segundo Veen e Vrakking (2009), às crianças que atuam no mundo digi-
tal. Tendo em vista o contexto de ensino-aprendizagem na atualidade e 
levando em consideração esse novo aluno, o objetivo da nossa apresen-
tação é trazer para discussão com os participantes algumas atividades 
que têm sido realizadas com crianças de 7 a 9 anos, que frequentam o 
Ensino Fundamental em uma escola bilíngue da cidade de São Paulo. 
E responder à seguinte pergunta: como os aprendizes interagem com a 
tecnologia? As atividades envolvem o uso de recursos tecnológicos em 
diversas situações de aprendizagem, como pesquisa e produção de texto; 
busca e utilização de imagens; adequação das pesquisas à situação de 
produção digital e apresentação de trabalho (oral ou escrito). Além disso, 
utilizamos a plataforma firefly.clould para comunicação entre as crianças 
– por meio de comentários em posts - e também entre professor-aluno. 
Um dos objetivos primordiais do contexto escolar é possibilitar ao indi-
viduo inúmeras práticas de letramento, contemplando o uso das tecno-
logias na sala de aula de forma múltipla, ampliando a leitura e a escrita 
de modo a relacionar ao mundo em que vive seus valores, projetos e, 
principalmente, que ele seja capaz de construir - em aulas polivalentes – 
competências e habilidades para agir na vida social.
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Linguística Aplicada e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Linguística Aplicada

Leila Couto; & Lucyenne Matos da Costa Viera-Machado

32. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS BILÍNGUES NA EDUCAÇÃO DE 
SURDOS: QUESTÕES DO NOSSO TEMPO.

Palavras-chave: Surdez; práticas bilíngues; ensino superior.

  Este trabalho é parte de uma pesquisa pós-doutoral cujo foco de 
estudo é o Curso Bilíngue de Pedagogia (CBP), do Instituto Nacional de 
Educação de surdos (INES). Este é um curso bilíngue para formação de 
professores surdos e professores ouvintes que, como egressos e de acor-
do com a Portaria SESU, n. 942/2006. À medida que adentramos nesse 
contexto de formação, várias perguntas que permeiam a pesquisa vão 
surgindo: a formação de professores surdos para o magistério requer a 
presença de ambas as línguas? Nesse caso, em quais modalidades a língua 
portuguesa deve estar presente? Assim, o objetivo geral é compreender o 
que hoje chamamos de práticas bilíngues na educação de surdos a partir 
de análise documental de duas fontes bibliográficas específicas da área 
da surdez, datadas de 1880 e 1900, o Congresso de Milão e o Congresso 
Internacional para o Estudo das Questões de Educação e de Assistência 
de Surdos Mudos, respectivamente. Nosso campo de pesquisa é o Curso 
Bilíngue de Pedagogia (CBP), do Instituto Nacional de Educação de surdos 
(INES), por sua importância como centro de referência nacional na área 
da surdez e pelo pioneirismo do curso. Em um primeiro momento, este 
artigo abordará a relevância e a pertinência da releitura e análise das 
atas dos referidos congressos para a área da surdez e, em especial, para 
as práticas bilíngues vigentes na educação de surdos nos dias atuais. 
Em seguida, trataremos dos achados encontrados nesses documentos, 
acreditando que eles sejam capazes de nos trazer indícios e pistas para a 
construção de uma educação bilíngue de qualidade, além de possibilitar 
a interlocução com os profissionais e com a produção acadêmica da área. 
Por fim, apresentaremos as considerações finais.



365.

Linguística Aplicada e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Linguística Aplicada

Katiuscia Gomes Barbosa Olmo; & José Raimundo Rodrigues
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES/PPGE

33. A DISCIPLINA DE LIBRAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
A EXPERIÊNCIA DE CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM 
UMA FACULDADE PARTICULAR.

Palavras-chave: Surdez; LIBRAS; pedagogia.

  O objetivo deste trabalho é investigar como concluintes do curso 
de pedagogia de uma faculdade particular experienciaram a disciplina 
de LIBRAS, ministrada no último período de graduação em uma faculda-
de particular. A Lei 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais, no seu artigo 4º regulamenta a inclusão da disciplina de LIBRAS 
em cursos de nível superior e tem sido assumida como componente cur-
ricular dos cursos de pedagogia tendo em vista uma perspectiva de edu-
cação inclusiva, propiciando questionar práticas e despertar estratégias 
de comunicação entre os futuros docentes e com os surdos estudantes 
que vierem a trabalhar. Indagamos sobre o lugar da disciplina de LIBRAS 
na formação inicial dos professores e questionamos como as estudantes 
assumiram tal experiência, de que formas se deixaram atravessar pelas 
questões dos surdos e se dispuseram a dialogar com uma língua nova 
que trabalha também com aspectos da corporeidade. Procuramos ques-
tionar como as estudantes acolheram a ementa do curso e como se dis-
puseram a participar das aulas. Tendo em vista a futura atuação desses 
profissionais da educação, o trabalho contribui também para se discutir 
como o processo de imposição legal vai assumindo configurações muito 
próprias quando assumido em cada contexto. Buscamos, portanto, não 
averiguar se as alunas assimilaram ou não os conteúdos abordados, nem 
tampouco se conseguiram aprender os sinais ensinados, mas sim como 
foram provocadas pela LIBRAS e se dispõem a dialogar sobre a surdez e 
a própria disciplina de LIBRAS, considerando-a não só como exigência 
legal, mas como oportunidade de reflexão sobre a realidade dos surdos.



366.

Linguística Aplicada e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
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Keila Cardoso Teixeira; Fernanda de Araújo Binatti Chiote; & Keli 
Simões Xavier Silva
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34. A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA CRIANÇAS SURDAS: PRÁTICAS EM 
UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Palavras-chave: Educação Bilíngue; Educação Infantil; Criança Surda; 
Educação Inclusiva.

  O presente estudo aponta para a necessidade e a viabilidade da im-
plantação de políticas bilíngues, que se constituam pela via da linguagem 
e da colaboração entre os profissionais da educação especial, os demais 
profissionais da instituição ou escola, as instâncias administrativas locais 
e as famílias das crianças surdas com vistas à apropriação do conhecimen-
to. A perspectiva da educação inclusiva tem configurado a educação espe-
cial no Brasil nas últimas décadas sob a influência do movimento mundial 
de “Educação para Todos” a partir da década de 1990, que no contexto das 
políticas educacionais brasileiras se realiza no projeto de universalização 
da educação básica e na formação de um sistema educacional inclusivo. A 
educação bilíngue ocupa hoje um lugar de destaque no debate em torno 
de como lidar com a diferença linguística e cultural dos surdos. Dos relatos 
dos professores e observações, que nos apontam sobre práticas pedagó-
gicas inclusivas, realizadas na instituição, que ainda necessitam de uma 
discussão mais ampla acerca da política bilíngue nacional, tensões que 
surgem entre as práticas bilíngues e as políticas que as constituem. Os da-
dos também sinalizam que precisam ser considerados os desdobramentos 
deste debate no cotidiano da escola, pois eles afetam e são afetados pelos 
processos de escolarização da criança surda, as políticas bilíngues, os pro-
cessos de apropriação da língua pela criança surda na escola da educação 
infantil, visando a sua inclusão escolar. A necessidade de uma discussão 
mais ampla sobre a política bilíngue que tem se instaurado no Brasil e 
principalmente mais informações sobre o movimento surdo em prol de 
uma educação bilíngue e como ela se processa.
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35. O TEXTO E O FORMALISMO LINGUÍSTICO.

Palavras-chave: Formalismo linguístico; Estrutura textual; 
Documentos oficiais; Produção textual; Perspectiva dialógica e 
discursiva.

  Tendo em vista que no formalismo linguístico a língua é considerada 
como estrutura que segue leis internas convencionadas dentro do próprio 
sistema e, nessa perspectiva, é estudada como entidade autônoma cuja 
análise tem como foco depreender as propriedades comuns e universais 
da linguagem, independentemente de seus usos na situação enunciati-
va, este estudo tem como objetivo principal investigar como é proposta 
a abordagem do texto, principalmente no que tange à produção textual, 
considerando-se a assunção de uma perspectiva da língua como interação, 
anunciada em diferentes documentos curriculares. Trata-se de uma pes-
quisa qualitativa, de cunho documental, trazendo para estudo documentos 
curriculares que visam balizar o ensino aprendizagem da língua(gem) na 
educação básica, com enfoque para os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa – (3º e 4º ciclos) - PCN - LP (1998), as Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCN – LP (2006) e o documen-
to da Base Nacional Curricular Comum - 2ª versão – BNCC (2016). Evidencia 
como referencial teórico-metodológico a abordagem histórico-cultural na 
pesquisa em ciências humanas e a perspectiva bakhtiniana de linguagem 
(1992, 1993, 2003). As considerações tecidas apontam para uma abordagem 
do texto ainda priorizando o estudo da estrutura textual, ou seja, de sua 
forma e, nesse sentido, um retrocesso no que tange à possibilidade de 
uma abordagem dialógica e discursiva, na contramão da efetivação de en-
foques metodológicos que trariam, para a sala de aula, a língua para além 
de seus aspectos estruturais, evidenciando, assim, as questões históricas, 
culturais e ideológicas que lhe são inerentes. Consequentemente, eviden-
cia-se a necessidade de uma acepção do texto que vá ao encontro de suas 
condições de produção e, nesse sentido, da revisitação das concepções de 
língua e linguagem trazidas pelo documentos em foco.
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36. O TEXTO E A PERSPECTIVA FUNCIONALISTA.

Palavras-chave: Trabalho com textos; Funcionalismo; Enunciação.

  No presente estudo nos propomos a dialogar acerca do trabalho 
com texto nas salas de aula das escolas públicas brasileiras, sua apresen-
tação nos livros didáticos voltados às turmas de alfabetização do Ensino 
Fundamental e as maneiras com que este tem sido compreendido na pers-
pectiva funcionalista de linguagem. Com isso, objetivamos, de forma geral, 
analisar os textos materializados no livro didático Porta Aberta destinado 
ao 1º ano do Ensino Fundamental, disponibilizado por meio do PNLD do 
Ministério da Educação, para utilização nas escolas públicas no período 
de 2013 a 2015. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter bibliográfico 
e documental pautado nos pressupostos teórico- metodológicos elabora-
dos por Mikhail Bakhtin e seu Círculo, tomando conceitos como enunciado 
concreto e dialogismo para embasar nossas análises. Este estudo possibi-
litou a reflexão acerca dos diferentes conceitos que englobam o trabalho 
com textos nas turmas de alfabetização, também, devido ao uso do livro 
didático, evidenciando aproximações e distanciamentos entre as pers-
pectivas funcionalista e dialógica de linguagem, nos permitindo, assim, 
concluir que os estudos de Bakhtin e seu Círculo rompem com a noção 
funcionalista de linguagem que concebe o texto como produto linguístico 
e instrumento de comunicação, tendo em vista que na perspectiva dia-
lógica de linguagem o texto apresenta dimensões constitutivamente vin-
culadas, inseparáveis, sendo elas a materialidade, a singularidade e seu 
próprio movimento combinatório, sua relação dialógica com outros textos, 
o texto entendido como evento, como acontecimento da vida. Assim, os 
textos não são produto ou instrumento para um determinado fim, mas 
parte integrante, constituinte dos sujeitos por meio da interação verbal.
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37. A LINGUÍSTICA TEXTUAL E O CONCEITO DE TEXTO.

Palavras-chave: Linguística Textual; Literatura infantil; Contação de 
histórias.

  Considerando os estudos linguísticos, a Linguística Textual tem 
uma recente história nesse ramo. Por volta de 1960, principalmente na 
Europa Ocidental, essa corrente de pensamento aparece no cenário da 
Linguística tomando o texto como objeto específico de investigação, por 
conceber o mesmo como a manifestação da linguagem, uma entidade 
multifacetada, resultado de um complexo processo que envolve intera-
ção social, conhecimento sobre a linguagem, construção social de sujei-
tos e forma de cognição social, concepção que atualmente tem orientado 
os estudos na área. Tendo em vista a escola e os processos de ensino, tal 
movimento tem sido considerado um avanço, pois se deixa de evidenciar 
apenas as unidades menores da língua para o ensino da língua materna, 
possibilitando a inserção de diferentes produções textuais, dando relevo 
a conceitos como intertextualidade, construção de sentidos, contexto, 
provocando novas discussões e novas formas de lidar com os textos nas 
salas de aula. Com isso, objetivamos, por meio da pesquisa qualitativa, 
fundamentada nos pressupostos teóricos de Bakhtin e seu Círculo, dis-
cutir sobre os conceitos de texto na Linguística Textual e na perspecti-
va bakhtiniana de linguagem, problematizando sobre as contribuições 
dessas conceituações para o trabalho com a literatura infantil nas salas 
de aula e as práticas de contação de histórias. O presente estudo nos 
possibilitou inferir que por mais que o texto, na Linguística Textual, apre-
senta-se como fundamental nas práticas escolares, o ensino da estrutura 
continua sendo evidenciado, em detrimento dos demais aspectos, tendo 
em vista o trabalho com textos literários e as práticas de contação de 
histórias, diferentemente da perspectiva dialógica de linguagem que nos 
permite pensar em dimensões do texto que extrapolam as estruturas e 
nos provoca a entender o texto enquanto forma viva e responsiva.
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38. O TEXTO E A PERSPECTIVA DIALÓGICA E DISCURSIVA DE 
LINGUAGEM.

Palavras-chave: Dialogia; Discursividade; Texto como enunciado 
concreto.

  A Educação Infantil constitui-se a etapa inicial de escolarização e 
lugar no qual oportuniza-se o contato com diferentes textos orais e es-
critos, na maioria das vezes, com fins didático- pedagógicos, mas além 
disso, é uma etapa da educação básica com especificidades próprias e 
características extremamente importantes e fundamentais, pois, além de 
ser um espaço de socialização, do cuidar, do brincar, de experiências, do 
ensinar e aprender, é um local, a partir da perspectiva bakhtiniana, de 
formação de um sujeito dialógico, crítico, criativo, inventivo e responsivo. 
Desta forma, problematizar a respeito do conceito de texto na perspectiva 
dialógica e discursiva de linguagem e suas possíveis contribuições para 
pensar e viabilizar outros movimentos voltados às práticas de ensino na 
Educação Infantil configura-se o objetivo central desse texto.  De natureza 
qualitativa, fundamenta-se teórica e metodologicamente na perspectiva 
bakhtiniana de linguagem, tomando como objeto de estudos as práti-
cas de leitura e produção de textos orais e escritos na Educação Infantil. 
Compreender o texto por meio da perspectiva dialógica e discursiva de 
linguagem, elaborada por Mikhail Bakhtin e seu Círculo, nos permite, para 
além dos usos voltados ao ensino de determinadas estruturas, pensar sua 
importância enquanto elemento constitutivo do humano. Esse estudo nos 
permitiu considerar que o trabalho com texto embasado em conceitos 
como dialogia e enunciado concreto, propicia a ampliação dos sentidos 
e possibilidades de trabalho, fomentando assim, novos movimentos de 
ensinar e aprender. Considera, ainda, a importância de práticas que po-
tencializem o aprendizado por meio de diálogos e brincadeiras, tendo em 
vista os sujeitos falantes e responsivos.
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39. CARNAVALIZAÇÃO E REALISMO GROTESCO NOS 
QUADRINHOS DE HENFIL: POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO 
DO LEITOR CRÍTICO.

Palavras-chave: Henfil; Bakhtin; Leitor Crítico.

  A pesquisa sinaliza uma proposta para a compreensão do humor 
nos quadrinhos do cartunista mineiro Henfil, em diálogo com os estudos 
de Mikhail Bakhtin sobre carnavalização e realismo grotesco, a fim de 
demonstrar seu potencial para a formação crítica do leitor, considerando 
o atual momento político de retirada de direitos da classe trabalhadora, 
o sucateamento dos serviços públicos e a tentativa de silenciar discursos 
de cunho político nos espaços públicos mobilizadores da participação 
social. Ressalta-se que os quadrinhos de Henfil buscavam, através do 
humor político, a dessacralização, o rebaixamento e a degradação de um 
modo de conceber a vida marcada pela opressão, proibição e rigor impos-
tos pela ditadura militar iniciada em 1964, no Brasil, e a sua substituição 
por uma concepção mais livre, catártica e eminentemente marcada por 
alternâncias, reversões e profanações. Ao mesmo tempo, leituras rápi-
das e acríticas, via redes sociais virtuais, a recepção passiva das notícias 
formatadas oriundas de variadas mídias, o discurso agressivo e a defesa 
do retorno ao Regime Militar, demonstram quão necessário é investir na 
formação do leitor crítico. Vislumbram-se, nesse sentido, possibilidades 
de contribuir com essa discussão por meio do estudo do humor e seus 
sentidos construídos através dos recursos da carnavalização e realismo 
grotesco utilizados por Henfil, a fim de demonstrar seu potencial para a 
formação crítica de leitores capazes de produzir (re)leituras para a nova 
realidade pós-golpe que vão além das notícias veiculadas pela mídia 
dominante pró-golpe. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica 
e o referencial teórico pauta-se em Bakhtin e pesquisadores da leitura, 
como Britto, Marcuschi, Menegassi e Silva.
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40. A LEITURA LITERÁRIA À LUZ DO DIALOGISMO E DA 
RESPONSIVIDADE EM BAKHTIN.

Palavras-chave: Leitura Literária; Dialogismo; Responsividade; Leitor 
Literário.

  É imprescindível tratar a Literatura como expressão cultural que 
é, tornando a leitura um momento de prazer para o aluno. No entan-
to, essa não tem sido a prática docente observada nas salas de aula da 
Educação Básica. Por isso, o presente artigo objetiva discutir a mediação 
da leitura literária na escola básica sob a luz dos conceitos bakhtinianos 
de dialogismo e responsividade. De acordo com o filósofo russo, a nossa 
relação com a realidade é mediada pela linguagem e qualquer estudo 
que se faça sobre o tema deve pautar-se na concepção dialógica do dis-
curso. Para ele, a interação verbal constitui a realidade fundamental da 
língua e a interação com o outro é inevitável, já que o eu constitui esse 
outro e é por ele constituído. A leitura, portanto, destacando-se a lite-
rária, ultrapassa a reprodução da voz enunciadora do autor.  Ela é o ato 
de percepção de várias vozes que incidem no texto, oriundas dos aspec-
tos históricos e sociais que circundam autor e leitor, atribuindo à obra 
literária uma função social. Nesse ato de leitura, a mediação docente é 
necessária a fim de potencializarmos a formação de um leitor que não 
apenas descreve o mundo que se inscreve nas palavras, mas realiza refle-
xões acerca do modo como se revelam. A partir dos conceitos abordados, 
sugerimos uma prática docente voltada à formação do sujeito situado e 
uma leitura literária significativa que funcione como uma prática social 
que leve o homem à discussão e avaliação constantes de suas posições e 
ideologias, dando voz ao sujeito leitor como respondente ativo e crítico, 
encaminhando-o à autonomia do pensamento.
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41. A CRÕNICA NA SALA DE AULA: LINGUAGEM, LEITURA E 
INTERAÇÃO.

Palavras-chave: Crônica; Dialogismo; Responsividade; Leitura.

  Este trabalho busca mobilizar a reflexão sobre a valorização do 
gênero crônica nas séries finais do ensino básico, de modo a estimular 
nos alunos a aprendizagem de mecanismos de compreensão textual, ins-
tigando-os ao pensamento crítico, em suas práticas leitoras, com base 
nas categorias bakhtinianas do dialogismo e da responsividade, em diá-
logo com autores cujo referencial teórico aborda questões sobre a leitura 
e a formação do leitor numa perspectiva crítica e de maior autonomia 
do aluno, cuja agentividade se constitui principalmente na dinâmica das 
comunicações verbais possibilitadas também no ato de ler. Partindo do 
pressuposto de que a leitura de crônica poderá auxiliar na formação do 
leitor crítico no contexto da sala de aula, a partir das suas especificida-
des como gênero discursivo que circula na escola e dos seus elementos 
estilísticos e composicionais, acredita-se que as análises teóricas aqui 
realizadas possibilitarão alguns caminhos que potencializam o processo 
de leitura de tal gênero e consequentemente de aprendizagem da leitura e 
da escrita, de modo a ressaltar a natureza social da linguagem nas ativida-
des didáticas que tenham como ponto de partida o gênero “crônica” e as 
relações intertextuais que podem ser trabalhadas a partir da leitura. Neste 
recorte de pesquisa, pretendem-se apresentar as considerações advindas 
dessa pesquisa bibliográfica, a fim de que surjam novas possibilidades de 
trabalho e de planejamento da leitura dialógica na escola, evidenciadas 
não apenas pelos documentos oficiais e ações prescritivas advindas das 
políticas públicas educacionais, mas que também façam parte das concep-
ções docentes de trabalho com as práticas sociais da leitura e da escrita.
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42. A RODA DE LEITURA: UMA EXPERIÊNCIA DIALÓGICA DE 
FORMAÇÃO DO LEITOR NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Palavras-chave: Linguagem; Experiência; Roda de Leitura; Formação 
do leitor literário.

  Este trabalho, recorte de nossa pesquisa de mestrado, teve por 
objetivo analisar a inserção da prática Rodas de Leitura no ensino funda-
mental, com base nos pressupostos teóricos da Filosofia da Linguagem em 
Walter Benjamin (2012) e Mikhail Bakhtin (2003) e de produções do campo 
da Literatura e do Ensino, mais especificamente centrada nos conceitos 
de experiência e narração. Para desenvolver esta pesquisa, utilizou-se 
como metodologia a pesquisa qualitativa, cujo foco centrou-se na obser-
vação participante e na pesquisa intervenção, ressaltando-se a interação 
dialógica entre os seus participantes, fundamental para considerarmos 
as experiências de leitura desses sujeitos. Nossas ações investigativas 
aconteceram por meio da aplicação de oficinas literárias em uma turma 
do quinto ano do Ensino Fundamental do Sistema Público Estadual de 
Ensino, no bairro Barra do Jucu, no município de Vila Velha, ES. A pesquisa 
permite afirmar que a roda de leitura é uma prática leitora, um aconteci-
mento singular que potencializa a formação do leitor literário. Fortalece 
também a premissa de que a literatura possui dimensão humanizadora, 
a partir do encontro dialógico entre leitor e texto literário, consideran-
do a necessidade de a reconhecermos como direito fundamental para a 
constituição dos alunos leitores em suas relações concretas de linguagem 
advindas do encontro com as criações ficcionais. Acreditamos que as ex-
periências dialógicas vividas nas rodas de leitura propiciam ao leitor o 
conhecimento de diversas culturas em seus aspectos sociais e históricos, 
a liberação do imaginário, o diálogo com diferentes textos e linguagens 
e o reconhecimento da pluralidade de mundos possíveis apresentados e 
edificados no universo da linguagem literária. 
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43. EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO EM PRÉ-SERVIÇO NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO: UM RETRATO DA ESCOLA BÁSICA.

Palavras-chave: Experiências; estágio supervisionado; 
conscientização; responsabilização.

  A complexidade marcante da realidade imposta aos professores de 
inglês no Brasil (turmas heterogêneas e cheias, material didático inade-
quado ou insuficiente, baixos salários e pouca valorização, por exemplo) 
e a limitação da licenciatura (não somente pela forma conteudista como 
o conhecimento é regularmente abordado, mas também pela precarie-
dade da formação universitária) criam uma situação desfavorável à sua 
formação inicial. Essa situação, por sua vez, é frequentemente refletida 
no estágio curricular e estabelece um cenário limitador de oportunida-
des de mudança. Não obstante, conforme a legislação nacional (BRASIL, 
2008; 2010), o estágio curricular supervisionado configura um instrumento 
básico para formação do futuro professor, pois deve aproximá-lo do con-
texto da realidade profissional. Nesse sentido, o presente trabalho docu-
mentará a vivência de 12 professores de inglês em formação pré-serviço 
cursando Estágio Supervisionado em Língua Inglesa: Ensino Fundamental, 
numa instituição de ensino superior (IES) particular. Para registrar refle-
xões sobre a natureza de suas experiências na escola básica, os dados da 
pesquisa foram coletados por meio de portfólios confeccionados pelos 
próprios estagiários para essa disciplina. O marco de referência de Miccoli 
(1996-2016) serviu como um ponto de partida para a análise desses dados 
e permitiu a criação de sentido (MICCOLI, 2010; 2014) pela pesquisadora. 
Os resultados revelam um retrato da realidade encontrada: pormenores 
sobre as escolas visitadas, e o perfil dos alunos e professores das turmas 
observadas. De acordo com os participantes, tais experiências demons-
traram ser fundamentais para sua percepção da prática pedagógica e as-
suntos relacionados a ela, em contexto real de atuação. Ficou claro que 
sua conscientização os motivou profundamente, possibilitando emergir 
neles senso de responsabilização pela transformação social.
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44. MOTIVAÇÃO E VISÃO PARA DESENVOLVER PROFICIÊNCIA: 
UM RELATO DA EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DE INGLÊS EM 
FORMAÇÃO CONTINUADA.

Palavras-chave: Motivação; visão; experiências bem-sucedidas; 
aprendizagem de inglês. 

  Teoria recente (DÖRNYEI & KUBANYIOVA, 2014) sobre motivação 
de segunda língua propõe que a construção de visão (por meio do uso de   
imagem e imaginação), como alguém proficiente na língua a ser estudada, 
incita aprendizes a engajar-se em ações para aprender a língua. Dörnyei 
(2014) afirma que autoimagens futuras de estudantes, como aprendizes 
bem-sucedidos, têm forte impacto na motivação para aprender. A pro-
posta é inspirada na conceptualização de selves possíveis a partir da te-
oria de psicologia de Markus e Nurius (1986), que diz respeito ao ideal de 
identidade que aprendizes poderiam, gostariam ou receariam assumir 
como falantes da língua estrangeira. Dörnyei (2005) afirma que selves pos-
síveis são   representações de futuros estados, envolvendo pensamentos, 
imagens e sentidos, sendo manifestações de objetivos e aspirações ou 
medos de pessoas. A descrição de selves possíveis relaciona-se a visões 
das pessoas em estado futuro. Desse modo, a fim de desenvolver um 
estudo intervencionista, em um projeto de formação continuada, apre-
sentamos a um grupo de 10 professores um programa motivacional com 
a geração de visão futura como proficientes na língua inglesa, ou seja, 
visão de selves possíveis ideais nesta língua (ideal L2 selves) (DÖRNYEI, 
2005). Os professores testaram sua proficiência no início e no término 
do programa motivacional   proposto. Acompanhamos o processo de im-
plementação de ações para desenvolvimento da língua, as quais foram 
planejadas em sessões de orientação. As experiências de aprendizagem 
vivenciadas durante o período da   pesquisa foram documentadas, por 
meio de análise de narrativas e de diário de aprendizagem elaborados 
pelos participantes. Os resultados indicaram que   os   professores en-
gajam em ações para aprender a língua e apresentam melhoria em sua 
proficiência. Finalmente, observou-se que, em decorrência da pesquisa, 
a prática pedagógica em suas salas de aula é impactada, mobilizando 
também experiências de aprendizagem para seus estudantes.
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45. EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE INGLÊS 
MEDIADAS PELO LIVRO DIDÁTICO ALIVE EM DIREÇÃO A UMA 
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL CRÍTICA.

Palavras-chave: Experiências; material didático; educação 
intercultural crítica.

  O livro didático é notadamente um recurso central para alunos e 
professores de inglês (SIQUEIRA, 2012), sendo muitas vezes a única fon-
te de insumo linguístico na sala de aula brasileira. A inclusão da língua 
estrangeira no PNLD desde 2011 contribuiu para a afirmação de que es-
tamos vivendo um “momento de plena valorização da língua estrangeira 
no Brasil” (DUBOC, 2014, p. 209). A chegada de um livro didático de inglês 
nas escolas públicas pode fortalecer seu papel educativo caso ele esteja 
afinado com os desafios contemporâneos do mundo globalizado e mul-
ticultural. O objetivo dessa apresentação é, pois, compartilhar experiên-
cias de aprendizagem de alunos do ensino fundamental e refletir sobre 
como o livro didático Alive ofereceu propiciamentos em direção a uma 
educação intercultural crítica (ALVAREZ, 2012; SCHEYERL; SIQUEIRA, 2012). 
Como arcabouço teórico, serão consideradas as discussões sobre o en-
sino da língua/cultura de Lima (2009) e a proposta de desenvolver uma 
capacidade intercultural crítica nos alunos (ALVAREZ, 2012; SCHEYERL; 
SIQUEIRA, 2012). Esses autores advogam a necessidade de formar nos 
aprendizes de língua uma postura analítica em relação à sua cultura e a 
do outro (ALVAREZ, 2012) e ressaltam que o professor precisar ser crítico 
no que se refere às representações de língua e cultura que fundamentam 
suas práticas e dos materiais didáticos que utilizam (SCHEYERL, 2012). 
Por meio de uma metodologia de cunho etnográfico e utilizando como 
unidade de análise o marco de referência da experiência desenvolvido 
por Miccoli (1997) e adaptado por Miccoli e Bambirra (MICCOLI, 2014), pre-
tende-se discutir em que medida um material que apresenta insumos 
conectados com a vida real pode abrir espaço para o mundo sociocultu-
ral dos alunos e contribuir para o diálogo intercultural crítico. 
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46. PROFESSORES INSPIRADORES DE INGLÊS EM ESCOLAS 
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Palavras-chave: Experiências bem-sucedidas; professores 
inspiradores de inglês; escolas regulares.

  Pesquisas sobre problemas e insucessos do ensino-aprendizagem 
de inglês no contexto de escolas regulares brasileiras têm sido recorrentes 
na literatura (COELHO, 2005; PAIVA, 1997; MOITA LOPES, 1996, BARCELOS, 1995; 
BARCELOS, 2007).  Miccoli (2010), afirma que “todo estudante ou ex-estu-
dante da Educação Básica, caso não tenha frequentado instituições parti-
culares de ensino de línguas, caracteriza sua aprendizagem como inglês de 
colégio” (MICCOLI, p.177). Em 2014, coletamos relatos de alunos sobre suas 
experiências anteriores de aprendizagem de inglês no ensino fundamental 
e descobrimos a existência de experiências bem-sucedidas, não apenas de 
insucesso.  Desse modo, esta comunicação tem como objetivo descrever 
a pesquisa em andamento para identificar professores “inspiradores” de 
inglês que contribuíram para a aprendizagem de seus ex-alunos ou, que de 
alguma forma repercutiram em experiências bem sucedidas dos mesmos. 
Para tal, em parceria com Laura Miccoli (UFMG) e Martin Lamb (University of 
Leeds), realizamos pesquisa de opinião por questionário online aplicado 
a alunos de escolas regulares da Grande Belo Horizonte que indicaram 
os nomes de professores inspiradores ou que fizeram a diferença em sua 
aprendizagem. Obtivemos 220 respostas e 73 nominações de professores. 
A grande maioria desses professores atua na rede pública de ensino. Os 
resultados revelam que, diferentemente do que é evidenciado na litera-
tura, existem professores que têm realizado um bom trabalho com seus 
alunos e eles precisam ser reconhecidos. A pesquisa busca dar visibilidade 
a esses professores, identificar e relacionar suas práticas à motivação dos 
alunos, bem como contribuir para a desconstrução da crença de que não é 
possível aprender inglês na escola regular.  
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47. QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO DIGITAL E AS RELAÇÕES 
COM O GÊNERO PROFISSIONAL PROFESSOR DE LINGUA 
INGLESA.

Palavras-chave: Gênero profissional; letramento digital; tecnologias 
da informação e comunicação.

  Gimenez (2012, p.17) argumenta que “uma profissão se define por 
uma base de conhecimentos legitimada por seus integrantes”. No caso 
específico de professores de línguas, eles englobam as questões linguísti-
co-discursivas e se relacionam com as novas formas de letramento, como 
por exemplo, o letramento digital (Street, 2006). Buckingham (2010) atenta 
para o fato de que o letramento digital não é somente uma questão fun-
cional de manusear o computador e fazer pesquisas; é necessário saber 
localizar e selecionar os materiais. O autor afirma ainda que não basta 
ter somente habilidades necessárias para se recuperar informações na 
mídia digital, é preciso ser capaz de avaliá-las e utilizá-las de forma crí-
tica caso o objetivo seja transformá-las em conhecimento. No processo 
de ensino-aprendizagem de línguas, onde as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) exercem uma forte influência e (re)orientam as práticas 
docentes, emerge a necessidade da revisão da base do conhecimento do 
gênero profissional professor de língua inglesa. De acordo com Clot (2007, 
p.44), “é apenas quando se prepara uma reavaliação [...] que as regras 
do gênero aparecem”. Portanto, considerando não somente as contínuas 
mudanças sócio-históricas e culturais inerentes ao uso das TIC nas rela-
ções de ensino-aprendizagem, mas também a historicidade dos gêneros 
textuais (Bakhtin, 1953; 2006), esse artigo busca trazer a revisão das ba-
ses do conhecimento do gênero profissional professor de língua inglesa 
(Quevedo-Camargo, 2011), procurando discutir os desafios do docente ao 
lidar com questões do letramento digital crítico. Foram analisados ques-
tionários específicos sobre o uso de tecnologias por parte de docentes, de 
variados contextos educacionais, em serviço. Partindo do pressuposto de 
que as práticas sociais e cognitivas de alunos e professores contemplem, 
em um nível macroestrutural, seu entendimento e apropriação, buscamos 
compreender de que maneira as TICs se fazem presentes e relevantes na 
prática dos professores pesquisados.
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48. LITERATURA COMO POSSIBILIDADE AUTÊNTICA PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS.

Palavras-chave: Ensino técnico; ensino de Literaturas; ensino de 
línguas adicionais.

  O ensino de literaturas em contextos de Educação Básica não é 
temática óbvia.  Discussões sobre metodologias, objetivos e tipos de lite-
ratura ensinados nesse segmento oscilam de acordo com as políticas de 
currículo e de avaliação estabelecidas em cada período.  No contexto do 
ensino técnico integrado ao ensino médio, modalidade crescente nos últi-
mos anos, o olhar crítico-reflexivo a esse respeito precisa ser mais atento. 
Com a demanda das disciplinas “técnicas” que, assumem o perfil de co-
nhecimento poderoso, as literaturas, bem como outras humanidades, ten-
dem a perder espaço, uma vez que não se dispõem, originalmente, a ser 
pragmatizadas em resultados objetivos, produtos concretos.  Com Gullar 
(2010), que afirma que “a arte existe porque a vida não basta”, partimos do 
entendimento de que a Literatura é um alinhavo possível entre as pers-
pectivas histórica, metafórica, de compreensão de mundo dos leitores-
-estudantes. Pode se afirmar que o estudo de seu espaço e dinâmica nos 
currículos escolares é relevante e demanda propostas ousadas e firmes, 
ainda que flexíveis, de abordagens e práticas. Ainda, considerando o ensi-
no de línguas adicionais, vale destacar a possibilidade de assumir o texto 
literário como material autêntico, registro original na língua-alvo, que traz 
aspectos culturais intrínsecos e indissociáveis dos aspectos linguísticos 
abordados nos contextos estabelecidos. Apoiamo-nos nos princípios do 
direito à literatura (CANDIDO, 1995); no entendimento de que as leituras 
possíveis de e do mundo habilitam pessoas a serem sujeitos ativos (FREIRE, 
1989); na premissa de que a literatura e cultura geral  são searas generosas, 
mas que precisam ser estudadas e reconsideradas  (CALVINO, 2007); em 
experiências bem sucedidas de educação libertadora via leituras (MARIA, 
2009); e nos estudos em currículo e escola que são inteiramente relevantes 
para o entendimento do contexto que originou a problematização aqui 
exposta – o ensino técnico integrado à educação básica  (OLIVEIRA, 2001; 
YOUNG, 2007; MOREIRA, 2014; NOSELLA, 2015).



381.

Reflexões sobre a pedagogia de multiletramentos e o ensino de 
línguas adicionais - Linguística Aplicada

Claudia Maria Vasconcelos Lopes
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET/RJ

49. NA TEIA DA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS, POSSIBILIDADES E 
IDENTIDADES: (DES)ESTABILIZANDO VISÕES HEGEMÔNICAS NA 
SALA DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS.

Palavras-chave: Práticas de leitura; ensino técnico; gêneros textuais.

  A escola constitui-se um espaço em que seus participantes envol-
vem-se em práticas discursivas que tem implicações diretas não apenas 
para a construção da aprendizagem em si, mas, sobretudo, para a constru-
ção de sentidos de identidade, valor e possibilidade. Ou seja, o contexto 
escolar é situado como um espaço onde os discursos que são produzidos 
podem também construir e legitimar o que as pessoas são e o que podem 
ser. Reconhecendo não só a centralidade da escola na construção destes 
sentidos, mas também enfatizando as práticas de leitura como práticas 
sociais em que sentidos podem ser negociados e (re)construídos, per-
cebemos a relevância de promover em nossas aulas práticas discursivas 
que questionassem e repensassem determinadas noções naturalizadas e 
discriminatórias sobre as identidades sociais, em suas diversas faces. A 
necessidade e motivação para este estudo surgiram a partir da observa-
ção de certas atitudes e práticas que notávamos entre nossos alunos, no 
contexto específico de uma escola técnica. Assim sendo, esta comunica-
ção tem por objetivo apresentar nossa experiência profissional por meio 
deste estudo inicial em que propomos esta reflexão sobre determinadas 
faces das identidades sociais, a partir de práticas de leitura crítica com 
alunos de 1º ano do Ensino Médio, em aulas de Inglês, de uma Escola 
Federal Tecnológica no Rio de Janeiro.O estudo segue uma investigação 
interpretativista, de cunho etnográfico, e fundamenta-se em uma visão 
do discurso, da leitura e dos gêneros textuais como situados socialmente, 
destacando, ainda, as identidades a partir de uma perspectiva pós-mo-
derna (cf. Hall, 2000). Como encaminhamentos, destacamos a relevância 
deste estudo em nosso contexto escolar e da necessidade de uma contí-
nua reflexão sobre nossas práticas, o que nos direciona e impulsiona para 
o desenvolvimento de nossos futuros projetos na instituição.
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50. OLHAR E VER: NARRATIVAS COMO TRADUÇÃO DE MUNDOS 
EXPERIMENTADOS NAS ESCOLAS.

Palavras-chave: Tradução e ensino de língua; Tradução e cotidiano 
escolar; Tradução e currículo.

  Este trabalho discute saberes produzidos e processos vividos no 
âmbito do projeto de Iniciação Científica Júnior “Tradução como Prática 
de Letramento Crítico na Escola Pública”, iniciado no ano de 2016, na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clotilde Rato, Serra-ES, 
a fim de contribuir com o debate sobre os currículos das escolas públicas 
brasileiras e sobre a tradução no ensino de língua estrangeira (JUSTINIANO 
&amp; ZAIDAN, 2017). Busca evidenciar conhecimentos frequentemen-
te silenciados (Santos, 2004) ao abordar práticas curriculares narradas 
pelos estudantes. As pistas dadas pelas narrativas sugerem caminhos 
importantes em busca da emancipação social e se mostram como uma 
potente forma de desinvisibilização de epistemicídios (Santos 2004). 
Constituindo-se como um estudo nos/dos/com os cotidianos escolares 
(Alves, 2008), o projeto compreende os estudantes como praticantes 
(CERTEAU, 1994), como inventores de táticas para forjar suas trajetórias 
formativas em múltiplos contextos. Como embasamento teórico-meto-
dológico, considera as conversas (LARROSA, 2003) e os diálogos (FREIRE, 
1996). Assume a concepção de tradução e o currículo como híbridos cul-
turais (BHABHA 2010) que compõem movimentos de resistência e a esco-
la como lugar de experimentação (LARROSA, 2002). Apostamos nas redes 
de conversações como forma de valorizar vozes desautorizadas e mover 
para além de formas lineares de pensamento, assim como na potencia 
das narrativas como agenciamentos que possibilitam que currículos re-
sistam e/ou escapem aos discursos que reduzem a complexidade das 
escolas à metáfora do currículo turístico (FERRAÇO 2012). Pretendemos 
ouvir, olhar e ver os sentidos de cultura negociados pelos sujeitos das 
escolas que diferem dos modelos tidos como politicamente corretos.
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51. TRADUÇÃO COMO CONTRA-NARRATIVA EM ESTADOS DE 
EXCEÇÃO: AINDA FALAMOS DO GOLPE.

Palavras-chave: Tradução e conflito; Ação Coletiva e Tradução; 
Tradução e política.

  Exploram-se neste trabalho modelos de análise para o estudo da 
prática tradutória em situações de conflito e violência. A partir da cri-
se na democracia brasileira deflagrada com o golpe jurídico-midiático 
(JARDIM, 2016; MARQUES NETO, 2016; MOREIRA, 2016; FRIEDRICH, 2016) em 
2016, no Brasil, busca-se compreender as limitações e as potencialidades 
das práticas tradutórias empreendidas por coletivos de voluntários e de 
mídias independentes no estabelecimento e projeção de uma voz pública 
(GOMES, 2008) que demarque posição na esfera pública (HABERMAS, 1992) 
em defesa de interesses diversos daqueles da plutocracia e oligarquia 
midiática brasileiras. Em diálogo com Juri (2008, p. 3), segundo quem o 
ativismo contemporâneo transcende a luta contra a pobreza e desigual-
dade, incorporando também o desenho de “laboratórios sociais para a 
produção de valores, discursos e práticas democráticos alternativos”, a 
pesquisa focaliza tanto os atos de tradução em seu sentido lato, quais se-
jam, os temas pautados, os gêneros e suportes em que os textos circulam, 
quanto em seu sentido stricto, isto é, as formas que tomam as traduções 
entre o inglês e o português. A análise se vale do conceito de tradução 
como narrativa (BAKER, 2010), segundo o qual as narrativas são histórias 
a que nos filiamos e que incidem sobre nosso comportamento. Investiga-
se, portanto, a relação entre as narrativas que se consolidaram de modo a 
criar o clima político para a destituição do estado democrático de direito 
brasileiro, bem como as narrativas que emergiram como contradiscurso 
ao estado de exceção que o povo brasileiro tem experimentado desde a 
destituição de uma presidenta eleita pelo voto popular.
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52. NARRATIVAS INDÍGENAS E TRADUÇÃO COMO M’YPÉ.

Palavras-chave: Narrativas; indígenas; tradução; colonização.

  Os processos coloniais nos mostram que os contatos entre as dife-
renças sempre ocorreram por meio da violência. Ao invadir as terras que 
vieram a ser chamadas de Américas, a Europa impôs não somente seu 
olhar, mas também sua voz e sua força sobre as sociedades aqui encon-
tradas, entretanto, nunca sem fortes tensões e conflitos. Pode-se, assim, 
presumir que a colonização proporciona múltiplos sentidos, partindo da 
ótica do colonizador ou do colonizado. A presente comunicação, cruzan-
do perspectivas pós-estruturalistas, a crítica pós-colonial e os estudos da 
tradução (DERRIDA,1972; LEFEVERE, 1992; NIRANJANA, 2011; MIGNOLO, 2000), 
refletirá sobre as retomadas de narrativas de povos indígenas, historica-
mente silenciados, buscando o olhar do colonizado por meio da tradução. 
Cabe ressaltar que apresentaremos colonizado e colonizador como identi-
dades fragmentadas pelos embates gerados pelos encontros, evitando sua 
representação como entidades monolíticas e estáveis. Apresentaremos o 
conceito m’ypé, um dos mais importantes para o grupo indígena Canela 
(Timbira). M’ypé está relacionado às formas como o povo Canela lida com 
a alteridade, buscando se doar, compartilhando desde as coisas materiais 
como comida e abrigo até os modos de vida. Nessa comunicação propo-
mos entender a tradução como m’ypé, ou seja, como possibilidade de en-
xergar nos processos tradutórios formas de reorganização das práticas de 
significação e sentidos a partir das tradições indígenas, ainda que sejam 
pensados através da língua vinda do colonizador. A partir da análise de 
um corpus formado por narrativas indígenas retomadas nos últimos anos, 
refletiremos sobre o papel da tradução como forme de resistir ao apaga-
mento e, sobretudo, repensar e reparar histórias, identidades e culturas.
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53. TRADUÇÃO COMO RESISTÊNCIA: UMA PEDAGOGIA MENOR 
PARA O INGLÊS.

Palavras-chave: Tradução e Ensino de Línguas; Inglês Menor; 
Pedagogia Menor; Letramento Crítico.

  O objetivo deste trabalho é adensar a discussão e fornecer da-
dos empíricos relativos à tradução na pedagogia de língua adicional em 
contexto escolar. A potência da tradução como vetor para a criticidade é 
focalizada (DEPAULA, 2007; ZAIDAN, 2013; 2016), através da observação par-
ticipante e do registro em diário de campo das experiências vivenciadas 
no projeto de Iniciação Científica Júnior (Fapes), em andamento, desde 
outubro de 2016, na Escola de Ensino Fundamental e Médio, Clotilde Rato, 
município de Serra-ES, intitulado “Tradução como Prática de Letramento 
Crítico na Escola Pública”. O contexto de estudo inclui a participação 
de dez estudantes do Ensino médio, duas estudantes de graduação em 
formação para a docência, bem como duas docentes coordenadoras do 
projeto. Recorrendo-se à leitura estereoscópica (ROSE, 1977; FILGUEIRAS, 
2005), isto é, o cotejamento de textos originais e suas traduções, explora-
-se a possibilidade de percepção não apenas das diferenças ortográficas, 
lexicais, morfológicas, semânticas, mas também do modo próprio como 
cada língua recorta o real, constituindo-se pragmaticamente de formas 
singulares. Os temas, textos, atividades, dinâmica de trabalho bem como 
as interações e relatos dos estudantes e da equipe de trabalho são ana-
lisados, tomando como base os conceitos de Inglês Menor, pedagogia 
menor (ZAIDAN, 2013) e currículo (CERTEAU, 1994; MACEDO, 2006). A tra-
dução integrada a práticas de letramento crítico sublinha a diferença e 
as violências simbólicas que o discurso e a escola inscrevem. Os tensio-
namentos que o currículo abriga se notam na interação entre todos os 
participantes, ora produzindo posturas afirmativas e de resistência, ora se 
abrindo à reprodução da violência simbólica.
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54. ENSINO DE INGLÊS NO ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: UMA PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁTICA NORTEADA POR 
PRÁTICAS DE LETRAMENTO CRÍTICO.
Palavras-chave: Ensino de Inglês no Ensino Fundamental I; rede 
pública municipal do Rio de Janeiro; elaboração de material 
didático; letramento crítico.

  Ao iniciar minha carreira como docente de Inglês da rede públi-
ca municipal do Rio de Janeiro em 2011, passei a ministrar aulas para o 
Ensino Fundamental I, ou seja, do 1º ao 5º ano da Educação Básica. As 
leituras e pesquisas que fiz e faço por conta de minha formação acadêmi-
ca me levaram a estranhar alguns aspectos referentes à coleção didática 
de Inglês Zip From Zog utilizada no nível de ensino em questão. Ocorre 
que, dentro do meu contexto de atuação, quando se trata de ensino de 
Inglês nos anos iniciais o conteúdo do material se restringe ao caráter 
instrumental e lúdico do idioma alvo, enquanto que o desenvolvimen-
to da consciência crítica do aluno e do seu engajamento discursivo é 
deixado de lado. O que vejo nesse material didático são apenas jogos 
e atividades voltadas para o ensino de questões estruturais da língua. 
Sem menosprezar esse conteúdo formal, apresento, neste trabalho, uma 
unidade didática orientada pelo desenvolvimento de práticas de letra-
mento  crítico (LUKE & FREEBODY, 1997; NICOLAIDES & TILIO, 2011). Ao 
entendermos que o ensino de Línguas Estrangeiras no Fundamental I da 
rede pública pode expandir o conhecimento dos alunos, oportunizando 
não somente o desenvolvimento cognitivo e linguístico mas também o 
sociocultural e psicológico do discente (ROCHA, 2012), as atividades aqui 
propostas, embasadas por uma postura problematizadora (PENNYCOOK, 
2004) e elaboradas para as aulas de Inglês de uma turma do 3º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola localizada na Cidade de Deus, são 
uma dentre várias possibilidades de um processo de ensino-aprendiza-
gem pautado por aspectos sócio, histórico, político e culturais, pressu-
postos relevantes no que diz respeito ao se teorizar e praticar Linguística 
Aplicada (MOITA LOPES, 2006) no contexto do ensino de línguas.
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55. AS ÁREAS DE PLA E ILA SOB O OLHAR DA LINGUÍSTICA 
APLICADA CONTEMPORÂNEA: UMA ANÁLISE DE LDS.

Palavras-chave: PLA; contemporaneidade; análise de LDs; 
Letramento Sociointeracional Crítico; Linguística Sistêmico Funcional.

  Partindo do princípio de que a língua portuguesa vem ganhando 
cada vez mais espaço no cenário mundial, é essencial (re)pensar o processo 
de ensino e aprendizagem dessa língua, assim como os materiais didáticos 
utilizados. Primeiramente, deve-se adotar uma atitude mais contemplado-
ra das realidades multifacetadas das culturas de língua portuguesa, uma 
vez que a integração e pontos de identificação entre elas podem gerar 
uma aquisição compensadora do PLA (ALMEIDA FILHO, 2011). Dessa forma, 
é preciso refletir sobre qual português é ensinado nas aulas de PLA e, con-
sequentemente, quais culturas-alvo estão sendo exaltadas e privilegiadas, 
enquanto outras são apagadas, reforçando e perpetuando estruturas de 
poder. Além disso, é de suma importância que a área de PLA se adapte à 
sociedade contemporânea, ou sociedade do saber, criando comunicado-
res reflexivos e participativos que sejam capazes de transitar por diversos 
contextos sociais através de diferentes línguas sociais (KALANTZIS; COPE, 
2012). Para tanto, o ensino de PLA pode se valer dos avanços na área de ILA 
no que concerne os estudos sobre o Letramento Sociointeracional Crítico 
(TILIO, 2015), proposto com base na Pedagogia dos Multiletramentos (THE 
NEW LONDON GROUP, 1996), e a Teoria Sociointeracional de Linguagem, 
com base nas ideias de Vygotsky (1934) e Bakhtin (1929). Levando em conta 
todas essas questões supracitadas, esse trabalho, a partir dos pressu-
postos teóricos da Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 1973), se 
propõe a traçar um paralelo entre os livros didáticos Ponto de Encontro: 
Portuguese as a World Language (JOUET- PASTRÉ, M. C. C. et al.) e Voices 1 
(TILIO, 2015), identificando como eles representam o mundo, engendram 
espaços para a construção de performances identitárias, e organizam seu 
material, a fim de apresentar formas através das quais os estudos sobre 
ILA podem contribuir para o desenvolvimento da área de PLA tendo como 
base seus avanços epistemológicos. 
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56. O MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS INSTRUMENTAL DE UM 
CURSO DE LETRAS EAD: A VOZ DO AUTOR  X A VOZ DA INSTITUIÇÃO.

Palavras-chave: Material didático; professor-conteudista; ideologias.

  A produção de materiais didáticos para o ensino EaD envolve algu-
mas características importantes, visando a adoção de um estilo dialógico 
de linguagem que promova a interação com e entre alunos (MEC, 2002). 
Sendo  a língua no seu uso prático  inseparável de seu conteúdo ideoló-
gico (BAKHTIN, 1929 [2009]), as escolhas feitas pelo professor-conteudista 
durante o processo de elaboração são orientadas por ideologias que ele 
acredite serem facilitadoras de um processo significativo de aprendizagem.  
De fato, segundo Tilio (2016, 2008), o material didático revela identidades 
dos autores e a visão de ensino-aprendizagem em que acreditam. Neste 
trabalho,  as escolhas feitas pelo conteudista serão abordadas  levando 
em conta a necessidade de um ensino crítico de língua (KALANTZIS; COPE, 
2012; THE NEW LONDON GROUP, 1996), no qual o aprendiz é levado a refle-
tir sobre questões que lhe são realmente relevantes dentro do contexto 
sociocultural do qual faz parte. Durante a interação com outros membros 
da equipe de elaboração de tal material, muitas vezes, o conteudista de-
para-se com a necessidade de fazer mudanças em seu trabalho, de modo 
a atender à normas de padronização  da instituição, abrindo mão de es-
colhas feitas com base nas suas próprias ideologias. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo apresentar  projeto de pesquisa qualitativa 
e interpretativa na qual se pretende  investigar o choque entre as  ide-
ologias do professor conteudista e aquelas contidas nas orientações da 
instituição, durante a produção de material didático de uma disciplina de 
inglês para fins específicos com foco em leitura (Inglês Instrumental) de 
um curso de Letras a distância (EaD).
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57. AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UNIVERSIDADES DO 
EXTERIOR.

Palavras-chave: Professor; português; estrangeiros; leitorados.

  O mercado de trabalho para os profissionais de Letras ainda cos-
tuma ser reconhecido como restrito à docência. A esse apagamento de 
outras ocupações – no ambiente editorial, empresarial e cultural, por 
exemplo –, soma-se a pouca formação destinada a professores de portu-
guês para falantes de outras línguas (PFOL), realidade consolidada tanto 
no Brasil como no exterior. O número de intercambistas estrangeiros nas 
universidades brasileiras justifica a demanda por aulas de PFOL em con-
texto de imersão. No exterior, além das lições em embaixadas ou centros 
e associações de estudos brasileiros, há cursos de língua portuguesa e 
cultura brasileira e/ou portuguesa em diversas universidades do mundo, 
por exemplo: em Macau (China), Hanói (Vietnã), Praga (República Tcheca), 
Estocolmo (Suécia), Aarhus (Dinamarca) e em muitas universidades dos 
EUA, como Georgetown, Harvard, Yale, Columbia, Stanford e muitas ou-
tras. Esta comunicação aborda cursos oferecidos fora da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, analisando o ensino – como ocorrem as prá-
ticas pedagógicas nesses contextos – e a aprendizagem – por que estran-
geiros almejam conhecer o idioma e a cultura do Brasil. Interessa também 
divulgar como são selecionados os professores desses cursos (SÁ, 2009), 
mostrando oportunidades de atuação para profissionais da área de Letras 
que possuam formação adequada no ensino de português para estrangei-
ros. Tendo como base a Linguística Aplicada, aborda-se o tema no cenário 
multilíngue e tecnológico do século XXI (SILVA, 2007). Como resultado, 
incentivamos os profissionais de PFOL a construir uma carreira sólida no 
mercado nacional e internacional, ampliando as possibilidades em dife-
rentes mercados. Finalmente, sugerimos que os cursos de graduação e 
pós-graduação incorporem o ensino de PFOL em seu projeto pedagógico, 
formando profissionais aptos a atuar nessa realidade crescente.
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58. PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA: EXPERIÊNCIAS DE 
ENSINO E DE FORMAÇÃO DOCENTE EM UM PROJETO DE 
EXTENSÃO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA PAULISTA.

Palavras-chave: Português língua estrangeira; universidade pública; 
ensino e formação docente.

  O interesse de estrangeiros de diversas partes do mundo pela apren-
dizagem da língua portuguesa falada no Brasil vem sendo motivado espe-
cialmente pelo desejo de melhoria das condições socioeconômicas, que se 
manifesta nas matrículas em cursos de graduação e de pós-graduação, nos 
intercâmbios empresariais e culturais e, ainda, no êxodo de locais atingidos 
por guerras ou tragédias naturais. Suscitou-se, assim, a criação de cursos de 
português para estrangeiros e, consequentemente, um aumento no número 
de pesquisas na Linguística Aplicada (LA) brasileira. Nesta apresentação, 
traz-se resultados de experiências de ensino/aprendizagem de português 
língua estrangeira (PLE) em um projeto de extensão em universidade públi-
ca paulista, bem como de contribuições geradas para a formação docente 
para/em tal contexto. O propósito maior é atender a demanda pelo estudo 
do PLE, manifestada pela comunidade de estrangeiros, seja em imersão 
acadêmico-profissional seja no município como um todo. Também são ob-
jetivos desenvolver pesquisas na área, sob o prisma da LA, bem como pro-
mover a (co)construção de novos repertórios discursivos e (inter)culturais 
em sala de aula e capacitar os participantes a recriá-los fora do ambiente 
acadêmico. Para tanto, parte-se de uma abordagem comunicativa e inter-
culturalista de ensino de línguas e de uma visão de professor como agente 
de humanização. Os dados sugerem que tanto alunos quanto professores 
interagem interculturalmente, havendo motivação para o uso humanizador 
da linguagem. Ainda, que o professor exerce papel fundamental no esta-
belecimento de um ambiente promotor da aprendizagem significativa em 
LE, da sensibilidade para se ouvir as múltiplas vozes e da desconstrução 
do saber concentrado. Promove-se, assim, o dialogismo e a construção do 
conhecimento de forma multidimensional (MOTA, 2010). Por fim, compre-
ende-se que a língua e a cultura estrangeiras são reveladoras da língua e 
cultura maternas, e que ensinar e aprender envolvem observar os efeitos da 
comunicação no outro (GOMES DE MATOS, 2010).
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  O objetivo desta comunicação é apresentar resultados iniciais de 
um projeto de iniciação científica (PIBIC - Reitoria Unesp), cujo objetivo 
maior é  o de promover um espaço para a atividade de reflexão teórico-
-prática de uma professora de línguas estrangeiras atuante em um projeto 
de extensão universitária de Português Língua Estrangeira (PLE). Além dis-
so, busca-se estabelecer um vínculo entre ensino e pesquisa, no sentido 
de que a bolsista compreenda que o espaço da sala de aula de línguas 
é cenário propício para investigações sobre a problemática do ensino/
aprendizagem e da formação do professor de línguas. O contexto inves-
tigado enfoca o processo de ensino/aprendizagem de PLE orientado pela 
interculturalidade, e como se dão as relações entre os envolvidos (pro-
fessora e alunos) nessa configuração, analisando as estratégias de ensino 
desenvolvidas por uma professora em formação continuada e atuante em 
PLE, a partir de uma abordagem interculturalista. Dessa forma, os dados 
apresentados poderão comprovar ou não a possibilidade de desenvolvi-
mento de uma postura reflexiva da professora investigada, em relação ao 
papel da interculturalidade, à sua visão de cultura e sobre os efeitos de seu 
trabalho docente.  A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é de 
cunho interpretacionista e os procedimentos metodológicos utilizados são 
do tipo etnográfico (OLIVEIRA, 2010). Nesse sentido, serão instrumentos de 
geração de dados questionários, diários e gravações de áudios. Salienta-
se que a análise dos dados será realizada sob uma perspectiva interpreta-
tivista, por meio de triangulação dos dados, no intuito de se atribuir maior 
confiabilidade à análise (BURNS, 1999).



392.

Português para Falantes de Outras Línguas no Brasil e no Exterior 
Linguística Aplicada

Gabriela Lombardi Mello
Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ - UNESP

60. ESTUDANDO A COMPETÊNCIA EMOCIONAL NO ENSINO/
APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) EM 
CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: PROPOSIÇÕES TEÓRICAS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
Palavras-chave: Português Língua Estrangeira; competência 
emocional; formação de professores; contexto universitário.

  A competência é um dos aspectos fundamentais na formação docente. 
Entretanto, são poucos os trabalhos na área de Português Língua Estrangeira 
(PLE) com esse enfoque, sobretudo quando se trata de contextos em que não 
há formação para o professor de PLE nas licenciaturas, ou quando essa for-
mação se dá em contextos informais, como em cursos de extensão. Segundo 
Almeida Filho (1993, 1999, 2012, 2014), um professor de línguas deve possuir 
as seguintes competências comunicacionais: competência implícita, compe-
tência teórica, competência aplicada, competência linguístico-comunicativa 
e competência profissional. Porém, ao lidar com contextos multilíngues e em 
que ensina sua própria língua como estrangeira, acreditamos que o profes-
sor, em especial de PLE, deva ter também uma competência que envolva a 
sensibilidade para lidar com os conflitos culturais, as dificuldades afetivas 
de se ensinar/aprender uma língua tipologicamente distante da língua de 
origem e as motivações intrínsecas para aprendê-la, a qual denominamos 
competência emocional. Nesta apresentação, pretende-se mostrar alguns 
resultados da pesquisa de Iniciação Científica (ISB, PIBIC-Reitoria/UNESP), 
desenvolvida junto a um projeto de extensão em universidade pública pau-
lista, denominado “Português Língua Estrangeira”. Como objetivos gerais, 
busca-se analisar um contexto multilíngue de ensino/aprendizagem de PLE 
orientado pela interculturalidade, e como se dá a construção de competên-
cias de ensinar e de aprender. Indo além, vislumbra-se investigar a possibi-
lidade de uma proposição teórica em torno da competência emocional, a 
partir da observação e reflexão sobre a atuação docente em PLE no contexto 
investigado. A metodologia de pesquisa utilizada é de cunho interpretativista 
e caráter etnográfico (OLIVEIRA, 2010), no sentido de que serão analisados os 
dados sobre competências gerados a partir da observação do trabalho pe-
dagógico da professora de PLE. A investigação terá também uma orientação 
para a pesquisa bibliográfica e documental, em torno das competências do 
professor de línguas e da possibilidade de se propor uma nova competência. 
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Práticas identitárias em materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de línguas: 

contribuições Linguística Aplicada Contemporânea - Linguística Aplicada

Jaqueline da Silva Barros; & Marcelo Sousa Santos
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

61. IDENTIDADES FORJADAS: O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA E SUA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO 
LETRAMENTO CRÍTICO.

Palavras-chave: Análise de livros didáticos; Letramento Crítico; 
Linguística Sistêmico Funcional.

  No âmbito escolar, os livros didáticos de língua estrangeira ainda 
são tidos como guia ou suporte de grande importância tanto para profes-
sores quanto para aprendizes (SIQUEIRA,2010), a ponto de em, algumas 
vezes, substituírem o Programa de Curso ou o Currículo desse Componente 
Curricular. Por isso, é de grande valia para a promoção de um ensino de 
línguas efetivo, analisar as mensagens culturais e ideológicas que esses 
materiais carregam (PENNYCOOK, 2000), no sentido de entender como 
ocorre a construção de mundo e como são representados os falantes 
de língua estrangeira (BRADLEY, 1996; Weeks, 1990; Norton,2000) nesses 
materiais, buscando problematizá-las (TÍLIO, 2006). Tal análise deve pre-
ver a reinvenção social (MOITA-LOPES, 2013) por parte dos agentes que 
participam do processo de ensino-aprendizagem, na busca de, por meio 
da aulas, promover o letramento crítico, o que nada mais é que enxer-
gar a escola como o lugar onde os sujeitos devem ter a oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos considerando sua formação profissional, 
cidadã e pessoal (KALANTIZ e COPE, 2006). Para que isso ocorra, faz-se 
necessário levar em conta o emprego da Pedagogia dos Multiletramentos 
(ROJO, 2014, COPE e KALANTZIS, 2000) pela qual se inclui nos currículos 
grande variedade de culturas do mundo globalizado e contemporâneo. 
Tendo em vista a problematização mencionada e a busca pela promoção 
do letramento crítico, o objetivo deste trabalho é analisar brevemente 
dois livros didáticos utilizados em instituições de ensino públicas, sob 
a perspectiva sócio semiótica (HALLIDAY e HASAN, 1989), levando em 
consideração a Linguística Sistêmico Funcional no que concerne às me-
tafunções ideacional, interpessoal e textual para relacionar os tópicos e 
contextos culturais, atividades propostas e organização estrutural.
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Práticas identitárias em materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de línguas: 

contribuições Linguística Aplicada Contemporânea - Linguística Aplicada

Juliana Anunciação Almeida
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

62. REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADES SOCIAIS DE RAÇA E ETNIA 
EM UM LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS.

Palavras-chave: Livro didático; PNLD; identidades sociais; raça e etnia.

  Tendo em vista o papel da escola de, entre outros, favorecer o 
desenvolvimento da visão crítica dos alunos, contestando preconceitos 
em busca da igualdade entre os cidadãos, discussões sobre as relações 
étnico-raciais no livro didático (LD) figuram como ferramenta capaz de co-
laborar para que esse objetivo seja alcançado. Para muitos professores de 
língua estrangeira, o LD é o principal recurso utilizado nas aulas (CAMARGO 
& FERREIRA, 2014). De acordo com um dos critérios do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) de Línguas Estrangeiras Modernas, as coleções 
didáticas precisam abordar relações étnico-raciais (BRASIL, 2016). Trata-
se de pensar no processo de ensino e aprendizagem vinculado a práticas 
transgressoras (hooks, 2013) que reforcem a necessidade de se refutar dis-
cursos essencialistas e propagadores da discriminação racial no contexto 
educacional. É importante, então, voltar o olhar para a pluralidade dos 
sujeitos sociais que interagem na sala de aula, pois o mesmo indivíduo 
pode assumir diversas identidades fragmentadas e instáveis (BAUMAN, 
2001; HALL, 2006). A partir dessas concepções, o objetivo deste trabalho 
é propor reflexões acerca da forma como as temáticas propostas no LD 
contribuem ou podem contribuir para que questões étnico-raciais, princi-
palmente as identidades sociais de raça e etnia, sejam problematizas na 
sala de aula de inglês como língua adicional. Para tal, foi realizada uma 
análise de conteúdo de uma unidade do livro didático “It Fits” destinado 
ao 6o ano do Ensino Fundamental cuja coleção foi aprovada pelo PNLD-
2017. A pesquisa enfocou as imagens assim como os assuntos da unidade. 
De acordo com a análise, foram observadas algumas lacunas no que se 
refere ao desenvolvimento do tema da unidade embora tenham sido utili-
zadas imagens de pessoas de diferentes grupos étnico-raciais em posições 
que se distanciam de perspectivas esteriotipadas. 
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Processos referenciais na atividade de construção de textos falados e 
escritos: perspectivas sociointeracionistas - Linguística Textual

Auxiliador Jairo de Sousa
PROFLETRAS; & Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

1. TEXTO COMO OBJETO DE ENSINO.

Palavras-chave: Linguística Textual; texto; referenciação.

  Este trabalho propõe uma reflexão acerca do uso do texto como 
objeto de ensino nas aulas de língua portuguesa, visto que o texto é a 
unidade básica de manifestação da linguagem e é por meio dele que nós, 
seres humanos, nos comunicamos, expressamos nossos pensamentos 
e situamo-nos no mundo. E por ser a linguagem um sistema simbólico 
de grande plasticidade, as atividades linguísticas são principalmente de 
construção e não de processamento, de acordo com Marcuschi (2009). Daí 
reverberarmos a tese defendida pelo autor citado de que “o conhecimen-
to é um produto das interações sociais e não de uma mente isolada e 
individual”. Os textos são produzidos nessas relações sociocognitivas e 
interacionais, somadas às questões linguístico-discursivas e ao universo 
social e cultural a que os seus produtores estão inseridos. Como referên-
cias teóricas para este trabalho temos, principalmente, Koch (1997, 2002, 
2012), Marcuschi (1998, 2008, 2009) e Moura (2003).  A metodologia utilizada 
para a produção de dados foi o painel integrado, uma atividade que privi-
legia o trabalho coletivo e a interação tanto dos textos quanto dos leito-
res, promovendo um diálogo, uma troca de percepções acerca dos textos 
lidos e produzidos, haja vista que são vários textos que tratam do mesmo 
tema, oferecendo um rico material de pesquisa e análise das questões de 
referenciação e progressão referencial, funções das expressões nominais 
referenciais.  Este trabalho tem como objetivo criar situações em que os 
estudantes tenham oportunidades de refletir sobre os elementos consti-
tutivos dos textos que leem e produzem. Nesse sentido, o professor tem 
papel fundamental no processo de mediação desta tarefa do ato de leitura 
e produção do texto e o PAINEL INTEGRADO, como estratégia, contribui 
para a articulação e interação dos saberes promovidos tanto pelos textos 
quanto pelos conhecimentos enciclopédicos, de atualidades, e de inferên-
cias sócio-histórico-ideológicas dos alunos. 
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Processos referenciais na atividade de construção de textos falados e 
escritos: perspectivas sociointeracionistas - Linguística Textual

Carlos Alberto Oliveira Paiva
PROFLETRAS; & Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

2. UMA PROPOSTA DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: A 
EXPOSIÇÃO DE ATUALIDADES POR MEIO DO GÊNERO ORAL 
FORMAL.

Palavras-chave: Língua Portuguesa; atualidade; gênero exposição; 
oralidade.

  Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o uso do gênero oral 
formal enquanto instrumento de ensino nas escolas, bem como apresen-
tar uma proposta didática de ensino de língua portuguesa intitulada “A 
Hora da Atualidade” com foco no gênero Exposição, subsidiada por temas 
da atualidade, para ser aplicada no Ensino Básico, mais especificamente 
no ensino fundamental maior e no ensino médio. “A Hora da Atualidade” 
visa contribuir com o aprimoramento da linguagem oral dos alunos por 
meio do gênero Exposição. Assim, os alunos fazem pesquisas em vários 
suportes de gêneros como: jornais impressos, telejornais, jornais de rá-
dio, revistas impressas, revistas eletrônicas, redes sociais (facebook e 
whatsapp) em busca de notícias ou fatos que tenham certa relevância 
para serem falados e/ou debatidos em classe. Podem ser fatos ou acon-
tecimentos que viraram notícias e que foram amplamente divulgados no 
país ou no mundo, em qualquer área: social, econômica, política, científi-
ca, educacional, esportiva, e etc. Em sala de aula, em dias estabelecidos, 
expõem aos outros colegas e ao professor (com as próprias palavras) um 
dos fatos pesquisados em pelo menos dois suportes. Ao final da exposi-
ção, os alunos expositores fazem uma reflexão sobre o assunto exposto e 
de acordo com o interesse, a turma pode fazer comentários ou perguntas. 
A Hora da Atualidade pretende facilitar a expressividade oral dos alunos; 
aprimorar a organização lógica das ideias para que eles possam falar 
ou apresentar trabalhos com mais clareza, concisão e coerência; manter 
os alunos atualizados sobre assuntos diversos, bem como diminuir ou 
eliminar o receio de falar em público. A base teórica que sustenta este 
trabalho se encontra principalmente nos estudos de Schneuwly e Dolz 
(2004) e Marcuschi (2008), cujas contribuições para a área educacional 
têm sido reconhecidamente valiosas. Esta pesquisa também se funda-
menta nas concepções dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
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Processos referenciais na atividade de construção de textos falados e 
escritos: perspectivas sociointeracionistas - Linguística Textual

José Odiley Azevedo dos Reis
PROFLETRAS; & Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

3. NARRATIVAS POPULARES AMAZONICAS: DAS PRÁTICAS 
SOCIAIS AO ENSINO ESCOLAR.

Palavras-chave: Oralidade; reconto; cultura amazônica.

  A presente proposta faz parte da minha dissertação de Mestrado, do 
Programa de Pós-Graduação do Mestrado profissional em letras da UFOPA. 
Ela versa sobre as narrativas populares do imaginário amazônico a partir 
do reconto dessas histórias, da performance e das formas de construção 
da narrativas como instrumento de produção de textos orais e escritos 
no ensino fundamental. Utilizo como ponto de encontro e recolha dos re-
pertórios uma Escola Municipal ribeirinha, localizada as margens do Lago 
do Iripixi, no Município de Oriximiná/ PA. A escolha dessa escola pode ser 
compreendida como um local onde as crianças estão construindo suas 
vidas sociais, fundamentadas nas relações de espaço escola/rio, no coti-
diano, na interação e na cooperação entre os indivíduos. Compreender o 
lugar onde as crianças constroem seu senso crítico significa situá-las nas 
suas acepções teóricas. Essa pesquisa foi realizada por meio de metodo-
logias em que as atividades de sala de aula dialogasse com as práticas 
sociais, atentando para que o trabalho, além da experiência investigativa 
apontasse para o processo de construção dos saberes culturais orais como 
forma de educação por meio do sensível e manutenção da tradição local. 
O referencial teórico utilizado para embasamento do nosso estudo prioriza 
autores que discutem questões teóricas e práticas acerca da organização 
do texto oral e escrito, do estudo de língua materna de forma interacional 
e dialógica, tomando como base estudos da análise da conversação, em es-
pecial as discussões feitas por Castilho (1998), Antunes, Andrade e Aquino 
(2012), em estudos referentes a texto e discurso, Vygotsky (1999) e Bronkart 
(1998); entendendo sequência didática com Dolz & Schneuwly (2004), fina-
lizando com estudos referentes à retextualização defendidos por Marcuschi 
(2010). Assim, esperamos que esta sequência didática contribua para sanar 
as dificuldades que alunos possuem em suas produções textuais.



399.

Processos referenciais na atividade de construção de textos falados e 
escritos: perspectivas sociointeracionistas - Linguística Textual

Selmir Sousa da Silva
PROFLETRAS; & Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

4. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS: DO POEMA À HISTÓRIA 
FICCIONAL.

Palavras-chave: Leitura e produção; poema; história ficcional.

  Este trabalho apresenta atividades relacionadas à leitura e à pro-
dução de textos realizadas com alunos do 6º ano em uma escola da rede 
pública municipal do município de Santarém/Pará. A escola funciona em 
prédio pertencente à rede de educação SMIC. O objetivo era desenvolver 
as habilidades de oralidade e escrita, em especial com os gêneros poema 
e história ficcional. Além de se ter realizado, durante as aulas, a leitura, a 
discussão oral e a escrita de gêneros, principalmente o poema e a histó-
ria ficcional, também houve a exploração de conteúdos relacionados no 
bimestre como classes de palavras e elementos constitutivos do poema; 
embora o objetivo principal tenha sido leitura e produção, pois o ques-
tionamento, inclusive confirmado, era o de que por meio da leitura de 
poemas os alunos seriam capazes de perceber os recursos solicitados 
no programa (ritmo, estrofe, rima), não sendo necessária uma exposição 
teórica para alcançar tais objetivos. Ampliando as discussões, a leitura e 
a produção, houve um “passeio” do gênero poema à história ficcional, cul-
minando com a produção de histórias criadas pelas crianças. A mudança 
se deu durante a realização das atividades, motivada pela intervenção do 
professor e por leituras realizadas durante as aulas da disciplina Texto 
e Ensino do Profletras. A conclusão é a de que o diálogo entre gêneros é 
possível e necessário para aguçar a criatividade dos alunos e ampliar suas 
leituras possibilitando-lhes a produção de conhecimentos. É possível de-
senvolver a capacidade de reflexão do sujeito. No ensino fundamental, o 
aluno além de se inserir no processo da leitura, pode e deve participar do 
processo da escrita. Nos textos falados e escritos, percebi que foram ca-
pazes de atingir os objetivos propostos; houve a desenvoltura na leitura 
de poemas e a vontade, demonstrada em atitudes voluntárias, de lerem 
para os colegas seus próprios textos.
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Sessão Coordenada (proponente)
Sociolinguística e Dialetologia

Maria Marta Pereira Scherre; & Lilian Coutinho Yacovenco
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; & UnB

1. REFLEXÕES SOBRE A COMUNIDADE DE FALA 
NA PERSPECTIVA LABOVIANA.

Palavras-chave: Comunidade de fala; português brasileiro; 
concordância variável; padrões de variação; identidade; percepção 
linguística.   

  Nosso objetivo nessa sessão coordenada é discutir a concepção 
de comunidade de fala na perspectiva laboviana, com base, especial-
mente, em resultados de análises da variação da concordância nominal 
de número e da concordância verbal de primeira e de terceira pessoa. 
Nos termos de Labov (2008: 150; 1975: 120-121), uma comunidade de fala 
não é definida por uniformidade no uso de elementos linguísticos, mas, 
sim, pela participação em um conjunto de normas partilhadas, as quais 
podem ser observadas pelas avaliações explícitas dos usos linguísticos 
e pela uniformidade de padrões abstratos de variação. Tendo em vista 
as avaliações negativas explícitas a respeito da variação na concordância 
nominal e verbal no português brasileiro (SCHERRE & NARO, 2014) e as 
discussões a respeito de sentimentos, dimensões e tipos de comunida-
des de fala (GUY, 2001; SCHERRE, 2006), vamos avaliar aspectos internos e 
externos sobre fenômenos de concordância variável, em amostras de fala 
de áreas urbanas da grande São Paulo (OUSHIRO, 2015; MENDES, 2016), da 
cidade de Vitória no Espírito Santo, da Baixada Cuiabana em Mato Grosso 
(SCHERRE; YACOVENCO; NARO, 2017) e do Estado de Goiás (MATTOS, 2013). 
As restrições linguísticas a serem abordadas são, por exemplo, saliência 
fônica, posição e marcas precedentes no plano sintagmático e oracio-
nal para a concordância nominal e verbal, tempo e modo verbal para a 
concordância verbal de primeira pessoa, bem como cruzamento entre 
tempo e saliência fônica para a concordância verbal de primeira pessoa. 
Na discussão, será avaliada a força das variáveis, tendo em vista o range, 
que, nos termos de Tagliamonte (2006; 2012), mede a robustez das vari-
áveis em jogo na análise comparativa de variáveis dentro de um mesmo 
modelo e entre análises de amostras diferentes. Serão também avaliadas 
questões identitárias locais e reações em testes de percepção que envol-
vem os fenômenos de concordância focalizados.
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Sessão Coordenada (proponente)
Sociolinguística e Dialetologia

Erineu Foerste
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; & UNI-GIESSEN

2. LÍNGUAS DE IMIGRAÇÃO: UMA TEMÁTICA EMERGENTE DE 
PESQUISA.

Palavras-chave: Língua de imigração; etnicidade em movimento; 
coineização; diversidade linguística.

  Esta sessão coordenada objetiva contribuir nos debates crescentes 
sobre a temática das línguas de imigração, a partir de três perspectivas:  
i) comunidades boêmias no RS; ii) calabreses no RJ e MG; iii) e, no ES, po-
meranos, vênetos e trentinos. Como pesquisas sobre línguas de imigra-
ção podem fortalecer lutas coletivas por direitos linguísticos? Decreto 
Presidencial nº 7.387/2010 institui o Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística. Fomentam-se políticas linguísticas, valorização e salvaguarda 
de línguas indígenas e minoritárias, como as línguas de imigração (IPHAN, 
2016). Línguas de imigração são temas emergentes nas pesquisas em di-
ferentes universidades brasileiras. Investigam-se comunidades boêmias 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; na Universidade Federal 
Fluminense, os calabreses; e a Universidade Federal do Espírito Santo 
pesquisa o Pomerano, Vêneto e Trentino. Angélica Prediger discute proces-
sos de coineização do alemão. Os contatos linguísticos em contextos de 
imigração germânica produzem perda de marcas dialetais originais, que 
não se dá de forma homogênea de uma comunidade para outra. Mário 
Luís Monachesi Gaio avalia comunidades dos calabreses em Juiz de Fora 
e no Rio de Janeiro. O estudo contribui para investigar comunidades de 
fala já extintas. Ismael Tressman revisa três pesquisas sobre a manutenção 
da Língua Pomerna. Erineu Foerste promove um balanço qualitativo de 
dissertações na UFES. Portanto, sugerem-se políticas de diversidade lin-
guística, para valorização de línguas de imigração no Brasil, inclusive com 
projetos de educação bilíngue. Também se pode afirmar que emergem de 
forma crescente debates sobre interculturalidade (FORNET-BETANCOURT, 
2001; FOERSTE, 2016) como uma alternativa para conquista de direitos so-
ciais coletivos em comunidades de fala de imigração no cenário nacional.
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Aspectos linguísticos e sociais do contato entre as línguas de imigração e o 
português no Espírito Santo - Sociolinguística e Dialetologia

Izamara Marquardt Küster; & André Kuster Cid
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG; & PMDM

3. A PRESENÇA DO POMERANO E DO HUNSRÜCKISCH NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Palavras-chave: Contato linguístico; Línguas de imigração no Espírito 
Santo; Pomerano; Hunsrückisch.

  A história da colonização do Espírito Santo foi marcada pelos con-
tatos entre o português, as línguas indígenas e as línguas africanas. A 
partir do século XIX até o  princípio do século XX, o estado ainda viven-
ciou uma intensa situação de imigração europeia. A forma de ocupação 
das terras desabitadas pelos imigrantes ocasionou o monolinguismo nas 
línguas ancestrais, mas, atualmente, das línguas de imigração faladas no 
estado, apenas o hunsrückisch e o pomerano são falados por pessoas 
jovens ou mesmo crianças. Diante do exposto, este trabalho tem por 
objetivo registrar a atual situação de bilinguismo na zona rural de dois 
municípios do estado do Espírito Santo: o bilinguismo pomerano/portu-
guês, em Laranja da Terra; e o bilinguismo hunsrückisch/português, em 
Domingos Martins. Especificamente, procura-se descrever e analisar, com 
base nos estudos de Contato Linguístico (WEINREICH, 1970 [1953]; APPEL; 
MUYSKEN, 1996; MONTRUL, 2013; etc.) onde, quando e com quem essas 
línguas minoritárias são faladas, a fim de se fazer uma projeção de seu 
uso no futuro, pelos descendentes de imigrantes pomeranos e alemães, 
buscando-se estratégias de manutenção dessas línguas. Para a coleta dos 
dados, estão sendo realizadas pesquisas de campo, aliadas à observa-
ção participante, em ambas as comunidades. Nossos resultados - ainda 
parciais - indicam que o pomerano e o hunsrückisch são falados por des-
cendentes de imigrantes que dominam a língua, especialmente os mais 
idosos, quando se encontram em domínios como o trabalho no campo, 
a igreja (após os cultos ou missas, nos casamentos, nos velórios etc.) e 
o lar. Esses dados apontam para a importância de ações que visem à va-
lorização das línguas de imigração, a fim de que as gerações mais jovens 
possam também aprender e usar essas línguas, eliminando-se os riscos 
de sua total substituição pelo português.
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4. CONSEQUÊNCIAS DO CONTATO ENTRE O VÊNETO E O 
PORTUGUÊS EM ALFREDO CHAVES/ES: O DITONGO NASAL 
TÔNICO –ÃO.
Palavras-chave: Sociolinguística; Manutenção/substituição 
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  O Espírito Santo recebeu, nos últimos 25 anos do século XIX, 35.033 
imigrantes originários da região Norte da Itália (APEES, 2017). Devido ao 
relativo isolamento dos imigrantes durante décadas, as línguas ancestrais 
puderam manter-se. Entretanto, o crescente contato com a língua portu-
guesa fez com que aquelas fossem sendo gradativamente substituídas. 
Por outro lado, o contato deixou traços da língua ancestral no português 
falado pelos descendentes desses imigrantes, principalmente entre os 
moradores da zona rural. Uma dessas marcas é a pronúncia do ditongo 
nasal tônico –ão como [õ] ou [õw]. Dessa forma, esta pesquisa busca des-
crever as consequências do contato entre o vêneto e o português quanto 
à pronúncia desse ditongo, analisando os fatores que condicionam a sua 
variação. Outro objetivo deste trabalho é registrar as atitudes dos falantes 
e de professores das escolas locais, diante da pronúncia do ditongo nasal 
com traços vênetos. Para alcançarmos esses objetivos, foram analisados os 
ditongos nasais tônicos presentes em entrevistas sociolinguísticas (LABOV, 
2008) com descendentes de imigrantes italianos de São Bento de Urânia e 
de Santa Maria do Engano (Alfredo Chaves), dos dois sexos/gêneros e de 
diferentes faixas etárias e níveis de escolarização. Além das entrevistas, os 
informantes realizaram Testes de Atitudes, para sabermos os sentimentos 
da população sobre sua linguagem. Os resultados indicam que a pronún-
cia do ditongo nasal tônico é determinada tanto por fatores linguísticos 
quanto extralinguísticos. Quanto aos Testes, os resultados evidenciam que 
os informantes têm sentimentos positivos em relação à sua forma de falar. 
Por outro lado, a atuação da escola tem sido no sentido de eliminar as lín-
guas minoritárias e seus traços no português, o que revela a necessidade 
de um trabalho de esclarecimento junto aos moradores das comunidades, 
especialmente os profissionais da educação que nelas atuam, para livrar 
os alfredenses do preconceito linguístico de que ainda são vítimas.
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  Sabe-se que as instituições governamentais foram prejudiciais às 
culturas e às línguas dos imigrantes que chegaram ao Brasil nos séculos XIX 
e XX. Durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas, foi instituída a Campanha 
de Nacionalização, com a promulgação do Decreto-Lei 406/1938, que, re-
sumidamente, proibia a utilização de línguas estrangeiras no país. Já em 
2010 é promulgado o Decreto nº 7.387, instituindo o Inventário Nacional 
da Diversidade Linguística, que visa (re)conhecer e valorizar as línguas mi-
noritárias em solo brasileiro. Entretanto, a atuação das instituições públi-
cas, incluindo-se as escolas, já havia ocasionado um grande dano a essas 
línguas. No caso das escolas situadas em comunidades colonizadas por 
imigrantes, seus agentes promoveram apenas o ensino e o uso da língua 
portuguesa. Isso favoreceu para que as línguas minoritárias deixassem de 
ser transmitidas até mesmo nas zonas rurais do país. Essa situação tam-
bém se deu no Espírito Santo. Dessa forma, este estudo tem por objetivo 
discutir a validade da Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 
2004, 2005; BAGNO, 2007; MARTINS, VIEIRA, TAVARES, 2014; etc.) - que busca 
o reconhecimento e a valorização da cultura e da variedade linguística 
dos estudantes - numa situação de ensino de Português em comunida-
des bilíngues. Para isso, realizamos atividades educacionais em Marechal 
Floriano e Santa Maria de Jetibá, visando à valorização da diversidade cul-
tural e linguística dessas comunidades e também ao fim do preconceito 
que sofrem. Tais atividades consistiram em pesquisa histórica, visitas a 
instituições civis e públicas e entrevistas com os familiares mais idosos 
dos alunos, com o objetivo de resgatar a história e a cultura dessas loca-
lidades. Os resultados obtidos indicam que as atividades atingiram seu 
objetivo: os alunos passaram a conhecer sua origem étnica e as razões de 
sua linguagem, possibilitando, inclusive, o resgate da língua de seus ante-
passados, o que comprova a validade dessa vertente da Sociolinguística.
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  O Espírito Santo caracteriza-se pelo contato do português com 
diversas línguas, faladas por povos que ajudaram a constituí-lo. Dentre 
elas, há as línguas dos imigrantes que vieram colonizar o estado no século 
XIX. Nesse contexto, assumem posição de destaque as línguas italianas, 
o pomerano e o hunsrückisch. Dentre os fatores que levam uma comuni-
dade imigrante a manter sua língua ancestral ou a substituí-la pela ma-
joritária do país de acolhimento, encontram-se: o número de falantes, os 
casamentos interétnicos, a frequência dos contatos com a pátria de ori-
gem, o status da língua minoritária e de seus falantes, a solidariedade e 
a identificação do falante com sua língua, o apoio oficial a ela etc., postu-
lados pelos autores do Contato Linguístico (WEINREICH 1970 [1953]; APPEL; 
MUYSKEN, 1996; COULMAS, 2005; etc.). Temos, então, que os imigrantes 
e suas línguas vivenciaram o mesmo processo no estado. Entretanto, o 
vêneto, língua da maioria dos imigrantes europeus que chegaram ao es-
tado, foi substituída, ao passo que o pomerano se manteve em várias 
comunidades. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o processo de 
manutenção/substituição do vêneto e do pomerano no Espírito Santo. 
Para isso, procedemos à observação participante e realizamos entrevis-
tas nas zonas rurais de Alfredo Chaves e de Santa Maria de Jetibá, para 
descrevermos os fatores que levaram à substituição do vêneto e à manu-
tenção do pomerano, respectivamente. Os resultados evidenciam que a 
substituição linguística se deu em decorrência dos crescentes contatos 
entre os descendentes de imigrantes e os brasileiros, de acordo com a 
Lei da Terceira Geração (COMINOTTI, 2015). A manutenção, por sua vez, foi 
a exceção. Neste caso, ela se deve à forte identidade do povo pomerano 
com suas origens (BREMENKAMP, 2014). Ambos os estudos confirmam a 
importância dos fatores subjetivos envolvidos nos contatos linguísticos, 
sobre os quais falam os trabalhos sobre o Contato Linguístico.
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7. A PARTIR DO CONTATO, O TU GANHA ROBUSTEZ EM SEU 
RETORNO AO QUADRO PRONOMINAL NO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO.
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  O presente trabalho objetiva apresentar a variação pronominal 
da segunda pessoa do singular em Brasília, entre as formas você/cê/tu, 
que, a partir de intenso contato dialetal com migrantes da região nor-
deste, altera sua configuração pronominal, se aproximando do uso pro-
nominal trazido pelos migrantes, mas se especializando enquanto uso 
local, sem possibilidade de concordância. Mesmo cercada por áreas dia-
letais que, tradicionalmente, não apresentam ocorrência do pronome tu 
na fala, este pronome passa a ocorrer em meados de 2000, em Brasília, 
centro do país, região cercada pelos estados do Goiás e de Minas Gerais, 
onde seriam esperadas apenas as formas variantes de você (pronome 
supradialetal, cf. Scherre et al, 2015), ou seja, você/ocê/cê (até a década 
de 90, eram as formas pronominais que ocorriam na cidade; cf. Andrade, 
2004). Nossa base teórica e metodológica é a sociolinguística laboviana, 
que postula que as variações e mudanças linguísticas ocorrem a partir 
de influências linguísticas e sociais. Nossa metodologia parte do uso 
real da língua, em que analisamos um grande número de dados, por 
isso, usaremos o suporte estatístico Goldvarb X (2001) como ferramenta 
viabilizadora  da análise. Temos, até o momento, 1351 dados de crianças 
e adolescentes brasilienses, na faixa etária entre 5 a 19 anos, harmonio-
samente distribuídos entre meninos e meninas, e apresentam seguinte 
configuração: 30% de ocorrência de tu; 46% de ocorrência de você, e 24% 
de cê. Nosso objetivo é analisar não somente como o tu chega no Brasil 
Central, mas como ganha, cada vez mais, robustez em seu “retorno” ao 
quadro pronominal do PB, em detrimento das tendências observadas 
por Antenor Nascentes (1956) e Ilari (2007).
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  Essa comunicação tem como objetivo mostrar a entrada do pro-
nome a gente no português uruguaio de (fronteira Brasil-Uruguai) como 
uma variedade do português brasileiro. O português (rural lusofalante) 
foi a única língua falada pelos portugueses e colonos em muitas comu-
nidades no norte do Uruguai de XVI a XIX (BANDEIRA, 2008; HENSEY, 1972; 
ELIZAINCÍN, 1992, 1987). O espanhol foi valorizado e imposto através de 
políticas monolíngues (1877-1979), enquanto o português era rejeitado. 
A política bilíngue nas escolas uruguaias da fronteira surge a partir de 
2003 (CARVALHO, 2006). Os precursores do contato linguístico na fronteira 
Brasil-Uruguai são Weinreich (1953), Rona (1963), Hensey (1972), Elizaincín, 
Behares e Barrios (1987), Elizaincín (1992), Carvalho (2003, 2008) e Behares 
(2010). A metodologia do trabalho é variacionista com Labov (1972) e 
Weinreich, Labov, Herzog (2006). O programa estatístico utilizado é o 
Goldvarb-X (Sankoff; Tagliamonte &amp; Smith, 2005). Foram 38 colabo-
radores divididos em 19 brasileiros e 19 uruguaios. A hipótese é de que 
se trata de uma mudança linguística recente na variedade do português 
uruguaio, porque, até a década de 70, não havia registros de a gente como 
pronome, mas apenas como item lexical, semelhante ao que acontece 
no espanhol (ELIZAINCÍN 1987, p. 85). Além disso, o pronome a gente se 
expande no próprio português brasileiro apenas depois da década de 90 
(ZILLES, 2007, p. 35). No PB e PU (sem os colaboradores categóricos de 
nós), o favorecimento do pronome a gente ocorre: na faixa etária jovem; 
sujeito explícito; referência genérica, paralelismo sintático e tempo verbal 
do presente. No PB de Aceguá (Rio Grande do Sul), os índices de a gente 
são de 58,6% na análise com todos os colaboradores e 63,4%, sem os ca-
tegóricos. No PU de Aceguá, os índices de a gente são de 29,3% na análise 
com todos os colaboradores e, 49,1% sem os categóricos.
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  O presente tema de pesquisa tem por foco a topodinâmica da 
variação e mudança do alemão falado em comunidades de imigração bo-
êmia no Rio Grande do Sul. Trata-se de um grupo de imigrantes vindo, em 
sua maioria, do norte da Boêmia, em 1870. É objetivo do estudo descrever 
a dinâmica da coineização do boêmio em contato com o hunsriqueano, 
já imigrado anteriormente, e os fatores sociais e históricos que moldam 
esse alemão. Colocam-se as hipóteses: 1) de que esses imigrantes se ca-
racterizavam originalmente pelo uso diglóssico de uma variedade [+stan-
dard] e uma [+dialetal]; e 2) de que, no contato com o hunsriqueano, 
privilegiaram aquelas marcas [+standard] e próximas do hunsriqueano, 
o que resultou em nivelamento linguístico e perda das marcas dialetais. 
A análise dos dados segue a Dialetologia Pluridimensional e Contatual, 
conforme Thun (1996), e tem por ênfase os contatos linguísticos e pro-
cessos de migração ligados à mudança linguística (cf. Altenhofen & Thun, 
2016). A coleta de dados centra-se em entrevistas com falantes da gera-
ção mais jovem (GI = 18 a 35 anos) e mais velha (GII = acima de 50 anos), 
de escolaridade de nível superior (Ca = universitário) e escolar (Cb = até 
segundo grau), nas localidades de Imigrante, Colinas, Venâncio Aires e 
Agudo. Entrevistas já realizadas revelam 1) uma tendência à perda das 
marcas dialetais originais, que sobrevivem apenas na memória de fa-
lantes da GII, como formas de relicto, e contrariamente a predominância 
2) de marcas [+standard] e 3) de influências do hunsriqueano falado no 
entorno. Esse comportamento de perda ou resistência linguística varia 
na diatopia, pois depende de fatores sociais e históricos.
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  A história do Brasil é marcada pelo constante deslocamento de pes-
soas. A sociedade brasileira é, portanto, multiétnica, em virtude desse movi-
mento de pessoas de origens, culturas diferentes e distantes (CROCI, 2011, p. 
73), marcada por diversos traços culturais oriundos da colonização, escravi-
dão e muitos movimentos migratórios. No contexto da imigração, destacamos 
neste trabalho os calabreses que se estabeleceram em Juiz de Fora (MG) e no 
Rio de Janeiro dedicando-se ao ofício de distribuição de jornais. Esses carre-
gavam suas próprias identidades linguísticas e culturais, com implicações nas 
suas sensações de pertencimento (belonging) que ultrapassaram gerações. 
Os imigrantes mantiveram por alguns anos Comunidades de Fala difusas e 
complexas (COUTO, 2016), mas preteriram sua língua em favor do português 
brasileiro. Contudo, seus ecossistemas culturais penetraram nos ecossistemas 
culturais locais e por eles foram penetrados, tornando seus descendentes 
sujeitos transculturais. Nesta perspectiva, o termo brasileirítalo é proposto 
para definir uma ressignificação dos termos ‘italiano’ (condição herdada) e 
ítalo-brasileiro (categoria hifenizada), ambos já preconizados nos estudos da 
área (LESSER, 2014), no mesmo sentido em que Savedra & Rosenberg (2016) 
propõem o termo Deutshbrasilianer (brasileiros alemães) em oposição a 
teuto-brasileiros para descrever os imigrantes alemães no Rio de Janeiro. 
Fundamentamos os estudos sobre identidade e belonging em Brubaker & 
Cooper (2000); Bauman (2004); Jungbluth (2007; 2015); Pfaff-Czarnecka (2011); 
Anthias (2013); Dervin & Risager (2015). Tratamos a transculturalidade de acor-
do com as definições de Welsch (1999), partindo do conceito seminal de Ortiz 
(1999 [1940]). Através da perspectiva ecolinguística (COUTO, 2007, 2009, 2016a, 
2016b, 2016c; MUFWENE, 2004, 2008, 2016; TRAMPE, 2016) investigamos uma 
Comunidade de Fala constituída por imigrantes e já extinta. A pesquisa de-
senvolvida é de cunho qualitativo e teve suporte metodológico em Dodsworth 
(2014), Hoffman (2014) e Puskás (2009). A metodologia utilizada constituiu-se 
de aplicação de entrevistas semiestruturadas a descendentes de italianos



411.

Línguas de imigração: Uma temática emergente de pesquisa
Sociolinguística e Dialetologia

Erineu Foerste
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; & UNI-GIESSEN
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  O trabalho objetiva discutir uma questão básica: Como a temá-
tica das línguas minoritárias de comunidades de imigração no Estado 
do Espírito Santo são pesquisadas na Universidade Federal do Espírito 
Santo? Pressupostos teóricos e metodológicos sobre interculturalidade 
(FICHTNER et al., 2013; FORNET-BETANCOURT, 2001; FOERSTE, 2016) funda-
mentam nossas análises de dissertações de mestrado acadêmico que tra-
tam da problemática das línguas de imigração, como: Pomerano, Vêneto 
e Trentino no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES. De origem germânica, 
a Língua Pomerana conta com o Programa de Educação Escolar Pomerana 
– PROEPO, pelo qual se estimulam projetos de educação escolar bilín-
gues. Em alguns municípios capixabas foi realizada a cooficialização, o 
que é lembrado como um fato ocorrido tempos atrás e que são ainda 
poucos os resultados em termos de implementação de políticas públicas, 
para benefícios do Povo Pomerano. Em comunidades com presença ita-
liana, como é o caso de Santa Teresa e Alfredo Chaves, fala-se o Vêneto e 
o Trentino, sobretudo entre pessoas mais idosas. Entre as gerações mais 
jovens há perda linguística crescente, o que está a demandar projetos 
de ensino diferenciados. As análises sobre as pesquisas que investigam 
línguas de imigração na UFES possibilitam afirmar que se acumulam de-
bates sobre a diversidade linguística e cultural. Em diferentes contextos 
sociais e linguísticos no Estado do Espírito Santo, há práticas emergentes 
de interculturalidade (FORNET-BETANCOURT, 2001; FOERSTE, 2016). Com 
base no Decreto 7.387/2010, destacamos a importância do fortalecimento 
de lutas coletivas de comunidades com línguas minoritárias por direitos 
sociais, sobretudo para fomento de políticas linguísticas públicas.
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  Estudos sociolinguísticos costumam analisar uma grande quanti-
dade de dados a fim de depreender padrões de variação e mudança lin-
guística, e certos fenômenos se mostram notavelmente regulares, como 
é o caso das concordâncias nominal e verbal. Correlações entre o uso 
variável da concordância de número e fatores sociais, como escolarida-
de e sexo/gênero, bem como fatores linguísticos, como saliência fônica 
e paralelismo (SCHERRE, 1988, SCHERRE & NARO, 1992), têm sido atesta-
das em diferentes variedades do português brasileiro em padrões que 
normalmente seguem uma mesma direção (MENDES & OUSHIRO, 2015), 
por exemplo, o favorecimento da marca zero em plurais menos salientes 
(os menino-ø, eles come-ø) e desfavorecimento em plurais mais salientes 
(os caminhão, eles vai). Contudo, uma questão que se coloca é se tais 
padrões têm relevância para a gramática de cada indivíduo, ou se devem 
a um mero nivelamento estatístico de grandes quantidades de dados. 
Nesse sentido, este trabalho analisa padrões de variação quanto à con-
cordância nominal e à concordância verbal de terceira pessoa na fala de 
118 paulistanos do corpus do Projeto SP2010 (MENDES & OUSHIRO, 2012). 
Após depreender correlações significativas entre variáveis dependentes 
e variáveis independentes por meio de análises de regressão logística 
na plataforma R, realizaram-se análises semelhantes em subconjuntos de 
dados de cada indivíduo, com vistas a verificar se os padrões se repli-
cavam na fala individual, com seleção das mesmas variáveis e mesma 
hierarquia de fatores. Os resultados mostram que padrões mais gerais – 
como, por exemplo, favorecimento da marca zero em formas (nominais ou 
verbais) menos salientes, quando precedida por outro sintagma (nominal 
ou verbal) com marca zero, e em sintagmas verbais com sujeito posposto 
– reproduzem-se consistentemente na fala individual, o que dá suporte 
à caracterização de São Paulo como uma única comunidade de fala nos 
termos labovianos, com relação à uniformidade de padrões abstratos. 
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13. SOBRE A UNIFORMIDADE DE PADRÕES ABSTRATOS DE 
VARIAÇÃO E DE COMPORTAMENTO AVALIATIVO EXPLÍCITO NA 
COMUNIDADE DE FALA BRASILEIRA.

Palavras-chave: Comunidade de fala; concordância variável; padrões 
de variação; padrões de avaliação.

  Labov (2008: 150 [1972: 120-121]) afirma que “a comunidade de fala 
não é definida por nenhuma concordância marcada pelo uso de elementos 
linguísticos, mas sim pela participação num conjunto de normas comparti-
lhadas; estas normas podem ser observadas em tipos de comportamento 
avaliativo explícito e pela uniformidade de padrões abstratos de variação 
que são invariantes no tocante a níveis particulares de uso.” Tendo isto em 
mente, vamos verificar se a existência de padrões abstratos subjaz a dados 
de amostras de fala de pessoas de duas localidades com caraterísticas 
bem distintas, uma da cidade de Vitória-ES, na região Sudeste; e outra 
da Baixada Cuiabana, formada por cerca de 15 localidades do Estado do 
Mato Grosso, em que se inclui parte da capital Cuiabá, na região Centro-
Oeste (ALMEIDA; COX, 20015). O fenômeno focalizado é a alternância entre 
quatro estruturas: nós-com-concordância (nós mudamos/nós fomos/nós 
vamos/nós íamos); nós-sem-concordância (nós mora/nós morava/nós 
morou/nós foi/nós vai/nós ia); a-gente-com-concordância (a gente dor-
me/a gente dormia/a gente foi/a gente vai/a gente ia); a-gente-sem-con-
cordância (a gente perguntamos/a gente fomos) (SCHERRE; YACOVENCO, 
NARO, 2017). A restrição em jogo é a conjugação entre tempo-modo verbal 
e saliência fônica na relação singular/plural, com padrões abstratos de va-
riação na oposição binária entre nós-com-concordância vs. nós-sem-con-
cordância e entre a-gente-com-concordância vs. nós-com-concordância. 
Paralelamente, trazemos para a discussão o fato de exemplos nós vai/nós 
foi constituírem estereótipos perfeitos de não concordância, porque, em-
bora muito usados, eles não têm contraparte nos usos e refletem, acima 
de tudo, um padrão avaliativo negativo explícito, que permeia a fala e o 
imaginário dos brasileiros. Nesta linha, ponderamos se é possível falar em 
uma grande comunidade de fala brasileira (GUY, 2001; SCHERRE, 2006), que 
engloba uma série de outras comunidades menores, em função de carac-
terísticas específicas, especialmente as de natureza fonético-fonológica.



414.

Reflexões sobre a comunidade de fala na perspectiva laboviana
Sociolinguística e Dialetologia

Ronald Beline Mendes
Universidade de São Paulo - USP

14. CONCORDÂNCIA NOMINAL E PERCEPÇÕES SOCIOLINGUÍSTICAS 
EM SÃO PAULO.

Palavras-chave: Comunidade de fala; concordância nominal; inserção 
semi-vogal nasal; português paulistano; testes de percepção.

  Labov 2006 [1966] afirma que, embora o problema da avaliação social 
acerca de formas linguísticas seja parte essencial do estudo da variação, 
os trabalhos que dela se ocupam, sobretudo através de abordagens expe-
rimentais, são bastante menos numerosos que aqueles que se dedicam 
especificamente à produção de variantes e ao seu encaixamento linguís-
tico e social. No presente trabalho, discutem-se resultados de dois expe-
rimentos de percepção que enfocam a concordância nominal de número 
(CN) (i) isoladamente e (ii) em combinação com a pronúncia variável de /e/ 
nasal (EN) (por exemplo, c[ẽ]ntro versus c[ẽj]̃ntro). No experimento (i), 100 
participantes foram convidados a ouvir estímulos que continham entre 4 
e 7 ocorrências de sintagmas nominais plurais (SNs), em dois disfarces: ou 
todas com CN padrão (CNP) (como em meus amigos), ou todas com CN não 
padrão (CNØ) (como em meus amigo-ø). Esses estímulos foram extraídos 
de quatro entrevistas sociolinguísticas com falantes do sexo masculino, do 
Projeto SP2010 (Mendes &amp; Oushiro 2012). Todos eles foram percebidos 
como mais escolarizados, formais e inteligentes diante de CNP. Além disso, 
todos foram percebidos como homens que soam mais masculinos diante 
de CNØ. No experimento (ii), 208 participantes ouviram estímulos em que 
se combinam as variantes de (CN) e (EN). Aqui, os falantes são um homem 
e uma mulher, também entrevistados pelo Projeto SP2010. Os resultados 
mostram que ambos são percebidos como mais escolarizados, formais e 
inteligentes diante de CNP, enquanto que (EN) não parece ter um efeito 
nessas percepções. Além disso, (CN) e (EN) não interagem entre si: cada 
uma dessas variáveis têm efeitos independentes na percepções por parte 
dos ouvintes. Esse trabalho discute, então, as relações entre produção e 
percepção sociolinguística à luz desses resultados e do conceito de comu-
nidade de fala (Labov 2008 [1972]).
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15. GOIÁS: A PERCEPÇÃO DE UMA IDENTIDADE LINGUÍSTICA 
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  Este trabalho pretende explorar aspectos relacionados à fala goia-
na que conduzem à sua avaliação como própria de uma comunidade de 
fala na perspectiva de Labov (1972). Segundo pesquisa de base variacio-
nista de Mattos (2013), Goiás pratica e reconhece usos linguísticos pecu-
liares, como a variação verbal com primeira pessoa do plural nós, com 
22% de frequência de verbo na forma singular (nós fala/nós falava/nós 
falou), oriundos de uma amostra composta por 55 pessoas moradoras de 
áreas urbanas, com escolarização mínima de 10 anos (10-11: ensino médio 
e mais de 11 anos: ensino universitário), de ambos os sexos (28 mulheres 
e 27 homens) e três faixas etárias (16-24 anos; 25-40 anos; 41-86 anos), 
provenientes de 20 municípios do Estado, inclusive da capital, Goiânia. 
Nesse caso, a condição inusitada não resulta propriamente da presença 
de variação da concordância verbal com o pronome nós, mas de seu pa-
tamar relativamente alto (22% de verbo no singular) nos níveis da esco-
larização definida no espaço urbano. E são os próprios goianos e goianas 
que tornam explícitas, por outros meios de divulgação, além da oralidade, 
como a escrita literária (TELLES, 2011), a historiografia (CHAUL, 2011) e a 
pesquisa sociológica (BORGES, 2013), a) a consciência de pertencimento 
a uma cultura que funde o rural, altamente valorizado, e o urbano, e b) a 
autenticação, como aspecto identitário, de um uso linguístico atribuído a 
esse rural, com avaliação negativa explícita na fala dos brasileiros de for-
ma mais geral. Neste sentido entra em jogo também a questão da lealdade 
local, no termos de Milroy (1989: 168) (cf. SCHERRE, 2006).




